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Thomas Mann
door DR T. VAN HEUGTEN S.J.

onlangs van de Duitse schrijver Thomas Mann
M ETis erheteenheengaan
dier figuren verdwenen die enige decennia lang de aandacht van een groot deel der wereld op zich gericht hielden en die voor
velen een lichtend voorbeeld waren in de chaotische tijd die achter ons
ligt. Vooral sinds hij het louter litteraire terrein verlaten had en zich ook
over politieke, sociale en algemeen menselijke aangelegenheden ging
uitspreken, werd er naar hem geluisterd en kreeg hij een breder gehoor.
Met Siegmund Freud en Albert Einstein, die ook een vraagbaak voor
tallozen werden en zich een wereldgehoor verschaften, heeft hij gemeen
dat hij zijn land verliet om in de Angel-Saksische wereld zijn innerlijke
en uiterlijke vrijheid te redden. In de nabijheid van dergelijke figuren
komt gemakkelijk dat kleine, doch merkwaardige schriftuurwoord in
herinnering: gij zijt het licht der wereld. In een obscure hoek van het
toenmalige wereldrijk werd dit woord gesproken door de grootste en
eenmaligste der mensen tot enkele volkomen onbeduidende vissers, die
nooit een voet buiten hun gebied gezet hadden, weinig of niets van de
wereld wisten en nooit iets anders gehanteerd hadden dan visnetten.
Tot deze ignoranten te zeggen: gij zijt het licht der wereld, zou belache
lijk klinken, indien het niet gezegd was door Een, die de wijsheid en

waarheid zelf was.
Figuren als de boven genoemde waren van een andere structuur en
van een ander formaat dan die Palestijnse vissers om de mensheid voor
te lichten in dit weerbarstige mensenbestaan. En toch zijn het in vele
opzichten dwaallichten geweest, met name Siegmund Freud en Thomas
Mann. Het heeft Thomas Mann eigenlijk steeds te zeer aan innerlijke
vastheid en zekerheid ontbroken om een licht te zijn op de weg. Geboren
uit een moeder van Latijns ras en een Duitse vader, die Groszkaufmann
en magistraat was te Lubeck, heeft hij van jongs af aan in zich de strijd
gevoeld tussen artisticiteit en burgerdom. Het artistieke won het spoedig, ofschoon er steeds een sterke conservatieve ader in hem pulseerde,
tot hij op het laatst zich definitief tot de linkse partij, links in politiek en
denkrichting, bekende.
Reeds vroeg beroemd geworden door korte verhalen en zijn grote
roman Die Buddenbrooks — geboren in 1875 publiceerde hij in 1901,
Die Buddenbrooks, waardoor hij met één slag tot de gevierdste auteurs
van het toenmalige Duitsland ging behoren —, heeft hij ruim vijftig jaar
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lang zich weten te handhaven als een der grootste epische talenten in
een wereld die van het ene avontuur in het andere stortte. Zijn werk is
in al die jaren tot een onoverzienbare massa aangegroeid. Zware en
ellenlange romans als Der Zauberberg, Josef und seine Briider en Doktor Faustus wisselden af met kortere novellen en verhalen als Tonio

Krdger, Mario und der Zauberer, Kd nigliche Hoheit, Der Tod in Venedig en ontelbare andere. Daartussen door verscheen nog allerlei
essayistisch werk.
In zijn vroegste verhalen is de invloed van Theodor Fontane, een
zijner meest geliefde auteurs, merkbaar. Later leest hij Schopenhauer en
Nietzsche en verdiept zich in de grote Russische schrijvers. Dit verbreedt zijn geestelijke basis en hij maakt zich een ongewone eruditie
eigen, zoals blijkt uit zijn lezingen en essays. Tegelijkertijd echter wordt
de breuk met het Liibeckse verleden en milieu groter. Evenals Schopenhauer heeft hij een tijdlang zich op de handel toegelegd, maar zich al
V nspoedig geheel aan kunst en letteren gewijd. Hij vestigt zich te M
chen, reist voor een tijd naar Rome om aan de nevelsfeer van het Noorden te ontkomen en werpt zich hartstochtelijk op dat nieuwe leven van
aestheet en kunstenaar.
Aestheet is hij eigenlijk altijd gebleven, hoezeer hij ook erop uit was
om kunst en leven te verzoenen, om de kunstenaar in de mens te doen
opgaan. Ondanks de ernst van zijn streven — zijn geweldig oeuvre
bewijst zijn ernst en zijn ongewone werkkracht! slaagde hij er niet in
een enigszins „einheitliche", bevredigende en harmonische levensvisie
in zijn boeken of figuren vast te leggen. Hij is steeds een „Zauberer"
gebleven, die de wonderlijkste en grilligste gestalten wist op te roepen
en dezen in de vreemdste lotgevallen te verwikkelen, en dit met een
zeldzaam indringende kracht en scherpte, doch telkens ook stelde hij
teleur en schoot te kort in datgene wat een werk het stempel van het
grootse en blijvende verleent, de hechte verankering van het mensenleven in machten, die rede en logica transcenderen. In Tonio Kro ger,
een der verhalen uit zijn eerste periode, staan bekentenissen, die instructief zijn voor de levenshouding van de schrijver. „Das Gefuhl, das
warme, herzliche ist immer banal und unbrauchbar, und kunstlerisch
sind blosz die Gereiztheiten und kalten Ekstasen unseres verdorbenen,
unseres artistischen Nervensystems. Es ist notig dasz man irgend etwas
Auszermenschliches und Unmenschliches sei, dasz man zum Menschlichen in einem seltsam fernen und unbeteiligten Verhdltnis stehe, um
im Stande und überhaupt versucht zu sein, es zu spielen, damit zu spielen, es wirksam und geschmackvoll dar zu stellen .... Es ist aus mit
dem Kiinstler, sobald er Mensch wird und zu empf inden beginnt".
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Toen Die Buddenbrooks verschenen, prees men daarin de ongewone
kracht van gestalte-geving en karakterizering, de diepgaande psychologische doordringing, de prachtig en minitieus geciseleerde taal, de overtuigende kracht, waarmee de ondergang van een koopmansgeslacht
verbeeld was. Hier putte Mann uit zijn Lubeckse ervaringen en belevenissen: hij kende van nabij de mensen en toestanden die hij beschreef
en zo ontstond er een realistische roman, geschreven onder scherp
psychologische doorlichting en met de voorname distantie van de kunstenaar. Vele van zijn latere werken bezitten niet meer die onmiddellijke
doorleefdheid, die overtuigende kracht van observatie, van levensechtheid, maar de genoemde eigenschappen van gestaltegeving, van psychologische doordringing, van fijnheid en weelderigheid van taal, van
heerschappij over zijn verbeeldingen zijn hem bijgebleven. De Buddenbrooks vormen een voortreffelijke familieroman, waarin het dagelijkse
intieme familieleven met heldere innigheid beschreven wordt, terwijl de
eigenlijke catastrofe, de zakelijke en finantiële ondergang van het geslacht meer te verstaan gegeven en aangeduid dan verhaald wordt. In
het nauwkeurig en gedetailleerd weergeven der dagelijkse familiegebruiken, als kleding, voeding en dergelijke verraadt zich nog een
naturalistische inslag, doch de auteur komt dit naturalisme te boven
door zijn psychologische instelling.
Der Zauberberg, het lange verhaal over enige sanatorium-bewoners
in Davos, dat in 1924 verscheen en hem de Nobelprijs bezorgde, is
revelerend voor Manns enigszins morbiede levens- en wereldbeschouwing. Het behandelt een thema en openbaart een tendenz, die herhaaldelijk in zijn boeken terugkeren: de verwantschap namelijk tussen ziekte
en cultuur, tussen abnormaliteit en genie. Deze decadente ingesteldheid
op het leven schijnt met het ouderworden in Thomas Mann te zijn toegenomen. Het is of hij cultuur en artistieke begaafdheid meer als een
abnormaliteit, als een ziekte-verschijnsel dan als een gezonde ontwikkeling en uitbloei beschouwt, wat ook het citaat uit Tonio Kruger reeds
suggereerde. Der Zauberberg is een werk van verfijnde techniek, geschreven wederom in die omslachtige, bijna overkunstige taal, die Thomas Mann eigen is. Er wordt eindeloos en uitermate scherpzinnig geredeneerd over alle kwesties en aangelegenheden die zich „between
heaven and earth" kunnen voordoen. De schrijver voert de merkwaardige gestalten zijner verbeelding, die de Zauberberg bewonen en dit
verhaal afspelen, op met wonderlijk suggestieve en psychologische
kracht. Het geheel is een boeiend en indringend relaas van het gecompliceerde en fijn vertakte leven in een sanatorium, doch de eindindruk
is, als zo vaak bij Mann, een teleurstelling, een onvoldaanheid. Het
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leven zelf schijnt iets ziekelijks, een tegenspraak, een disharmonie, een
wanklank, een voos en leeg iets dat slechts ondergang en verval kweekt.
Deze Hans Castorp, die ondanks zijn gezondheid dit sanatoriumleven
niet wil prijsgeven, is geen normaal mens, met wie men iets kan aanvangen.
Naast deze grote romans uit zijn eerste periode schreef Thomas
Mann een aantal novellen en verhalen, die hem tonen in de volle kracht
van zijn talent. Hier bereikt hij, wat het formale, techniek en bewerking,
betreft, de volmaaktheid, voorzover die in een litterair werk te bereiken
is. Tonio Króger, Kónigliche Hoheit, Der Tod in Venedig, Mario und
der Zauberer zijn modellen van vertelkunst, van fijne epische weergave,
van samenstelling en uitwerking. De sfeer van geheimzinnigheid, die
Der Tod in Venedig en Mario und der Zauberer beheerst, wordt met
niet geringer meesterschap gesuggereerd en volgehouden dan in sommige stukken van Shakespeare, in Macbeth bijvoorbeeld of in Hamlet.
Mann hanteert het logge Duits als een edelsmid: met overfijne gevoeligheid smeedt en schakelt hij zijn zinnen, zinvol elk woord wikkend en
wegend en het plaatsend in zijn juiste verband, zodat er een proza ontstaat dat enig is in het Duitse taalgebied. Soms gaat het lijden aan
overladenheid en te weelderige uitbloei en maken de lange ineengevlochten zinnen de lectuur tot een inspanning. En altijd blijft Mann de
koele, objectieve verteller en beschrijver, die zijn persoonlijk deelnemen
en medeleven zorgvuldig verborgen houdt.
Even meesterlijk als de schrijfkunst is de structuur dezer novellen. Er
is veel geschreven over het verschil tussen novellen en romans en vele
fijnproevers stellen de eerste hoger dan de laatste. De novelle zou
wegens de hogere eisen die zij stelt aan de auteur, een hoger en fijner
kunstvorm vertegenwoordigen dan de roman. In haar is alles gespannen
en streeft naar het eindeffect, naar de pointe: het rustige voortvloeien
der handeling, dat de roman zich veroorlooft, is haar vreemd. Elke zin
is als de steen in een gebouw en kan niet gemist worden. Zoals in een
drama een belangrijk stuk leven in korte en weinige tafrelen moet worden opgevangen en uitgebeeld, moet ook de novelle in kort bestek een
treffend stuk menselijk gebeuren weergeven. Thomas Mann verstaat
die kunst van constructie en opbouw, van spanning en ontspanning, van
het natuurlijk maken van het onverwachte en onvoorziene. Dit is, vooral
in de novelle, een machtig middel tot het wekken van verwondering, van
een sterke indruk: een niet te voorziene oplossing te vinden die toch
natuurlijk en voor de hand liggend aandoet.
Doch ook hier openbaart zich weer Manns innerlijke onevenwichtigheid en gespletenheid. Hij weet de levenssynthese, de verzoening der
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tegenstrijdigheden niet te vinden. Zijn rationalisme sluit het aanvaarden
van een hogere levensordening en levensvoorziening uit en toch wringt
en werkt in hem het besef van machten die buiten dit aardse bestel
vallen. Een wat flets humanisme is te krachteloos om daarop een bevredigende levensmoraal te baseren of als grondslag te dienen voor een
diepere levens- en wereldbeschouwing. Ook hier, in zijn kortere romans
en novellen, keert herhaaldelijk die morbiede opvatting terug van cultuur en hogere beschaving als pathologisch, als ziekteverschijnsel. Zo
gaat in het prachtig geschreven Der Tod in Venedig een gevoelig en
fijn ontwikkeld mens ten onder aan de schoonheid van een Poolse
knaap die hij in de stad der lagunen ontmoet. In Die Bekentnisse des
Hochstaplers Felix Krull, het fragment dat hij later nog zal uitbreiden
en aanvullen, worden de morele levensnormen omgebogen en treedt een
verachtelijk oplichter en bedrieger als held naar voren.
Zo blijft ook hier Thomas Mann de aestheet, de genieter van kunst
en leven, zonder een vaste en houdbare levenslijn te vinden. In het
sprookjesachtige Kónigliche Hoheit hindert dat alles minder omdat het
een blij eindigende verbeelding, werkelijk een soort sprookje is. Een
prins, die is opgevoed en geleefd heeft in al het stijve, levensvreemde
van hofformalisme en etikette, komt door het zich terugtrekken van zijn
oudere broer aan de regering en begint met hetzelfde onwerkelijke,
onpersoonlijke bestaan te leiden dat zijn voorgangers geleid hebben, tot
er een Amerikaanse milliardairsdochter verschijnt, die waardig is een
Duitse prinses te worden. Beiden vinden elkaar in liefde en de prins
herwint niet alleen persoonlijkheid en geluk, maar redt ook door de
millioenen van zijn schoonvader zijn land van schulden en ondergang.
Technisch en stylistisch is Kónigliche Hoheit, deze kleine roman, een
juweel van schrijf- en vertelkunst. Elk woord is hier gewogen op de
goudschaal alsof de schrijver in deze hoog-adellijke omgeving ook zijn
taal de strengste hof etikette wilde opleggen. Het verschijnen van de
vreemde milliardair moge enigszins een deus ex machina schijnen, de
sprookjesachtige sfeer van het geheel wettigt deze episode ten volle.
Het is een der gezondste en meest harmonische van Manns werken en
symbolisch inzoverre als het ingeregen onpersoonlijke hofleven des
prinsen, dat door gewoon menselijke omgang en liefde tot eigen ontplooiing komt, de doorbraak verzinnebeeldt van individualisme, van
menselijkheid en democratie.
Had Thomas Mann in 1914 nog een stuk geschreven, waarin hij de
inval der Duitse legers in België verdedigt, een stuk dat hij, nu berouwvol en herroepend, afdrukt in Altes und ,Neoes, een essay-verzame
ling uit 1953, in 1936 zag hij zich gedwongen Nazi-Duitsland te
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verlaten en was de breuk met het nationalisme volkomen. Hij werd
Amerikaan en wereldburger en toonde sinds de tweede wereldoorlog
hoe langer hoe meer sympathie voor de communistische staatsinrichting.
Sinds hij in 1929 de Nobelprijs verwierf, bleef hij de wereld van tijd tot
tijd met een nieuw werk verrassen, verrassingen die meer surprises dan
verrukkingen waren. Daar hij nu eenmaal een gevestigde grootheid was,
vond elk zijner boeken gemakkelijk ingang en zijn ongetwijfeld knap
essayistisch werk, als afkomstig van een litteraire beroemdheid, verhoogde nog de glans van zijn naam. Zijn beste litteraire werk schreef
hij zonder twijfel in de eerste helft zijner schrijversloopbaan met zijn
kortere romans en novellen. Daarover is men het wel eens. De trilogie
Josef und seine Briider behandelt het Bijbelse gegeven, de geschiedenis
van Jacob en diens zonen. Hier is Mann geheel op zijn verbeelding
aangewezen en voor een schrijver, wiens gehele oeuvre ongeveer wortelt
in de problematiek van zijn tijd, is zulk een omschakeling niet gemakkelijk. Natuurlijk herkent men ook hier onmiddellijk „ex ungue leonem"
en verbaast de rijke beschrij f kunst van de auteur, doch het geheel bereikt niet de hoogte van zijn beste werken. Voor ons is dit uitvoerige
verhaal moeilijk aanvaardbaar.
Met Lotte in Weimar geraakte Mann in een sfeer die hem met het
klimmen der jaren hoe langer hoe dierbaarder werd. De oude Olympiër
Goethe imponeerde hem dermate dat diens levenskunst en levenshou
ding zijn ideaal en voorbeeld werd. Hij was te reëel en verstond te goed
de ironie des levens om zich een imitatie-Goethe te voelen, doch Goethe's voorname geesteshouding „hatte es ihm angetan". Het boek over
Lotte is intussen een agglomeraat van scene's en tafrelen, die hoe schitterend ook geschreven en hoe levendig ook van voorstelling, de prachtige structuur en compositie der kleinere romans ontberen. In Dokter
Faustus, de roman van de musicus Adriaan Leverkuhn, overheerst weer
de morbiede, decadente voorstelling, die we vroeger reeds bij Mann
vonden, dat talent en genie samenvallen met het afnemen der gezonde
levenskracht, dat genie bezitten eigenlijk iets abnormaals en ziekelijks
is. Wij herinneren aan de uitspraak in Tonio Kruger „kunstlerisch sind
blosz die Gereiztheiten und kalten Ekstasen unseres verdorbenen,
unseres artistischen Nervensystems" en aan die andere: „Die Entsagung ist unser Pakt mit der Muse, das Leben unser verbotener Garten".
Leverkuhn verkoopt zijn ziel aan de duivel om zijn talent te redden. Het
middeleeuwse motief wordt hier in nieuwere verhoudingen overgebracht,
maar al de scherpzinnigheid en schrijfkunst van Thomas Mann zijn niet
in staat dit „Pakt mit dem Satan" overtuigend te maken. Behalve nog
enkele weinig frisse verhalen, die minder de aandacht trokken, ver-
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scheen als laatste van zijn hand in 1954 Die Bekentnisse des HochrtapIers Felix Krull, een boek dat ook reeds in het Nederlands uitkwam.
Reeds veel vroeger had de auteur een fragment met dezelfde titel
gepubliceerd: in zijn laatste jaren is hij er toe teruggekeerd en heeft dit
fragment aangevuld en uitgebreid zodat dit werk het „f inis" onder zijn
leven schrijft. Een waardig afscheid van zijn lezers kan men dit boek
moeilijk noemen. Een „beau garcon" uit het Rijnland brengt het door
handige manipulaties en bedriegerijen zover dat hij te Lissabon als
markies aanvaard wordt, aan het hof verschijnt en door de voornaam
sten als gelijke wordt behandeld.
Mann heeft met ongelooflijke virtuositeit het kunststuk klaargespeeld
de opgang dezer carrière enigszins aannemelijk te maken. Maar het
blijft de erbarmelijke erfenis van een groot schrijver aan zijn publiek.
Deze Felix Krull is ten slotte een verachtelijk individu dat geen hogere
levenswet of moraal erkent dan zijn eigen carrière. Van een schrijver
die zich bekommert om de toekomst der wereld, om het heil der volken
en zich inzet voor de grote problemen der mensheid zou men verwachten dat hij iets anders te bieden had dan dit frivole spel met de goedgelovigheid der mensen. Natuurlijk is het boek schitterend geschreven
en vermeit de auteur zich weer in het aaneenrijgen van ingenieus verwikkelde, rijk beladen zinnen. Het resultaat blijft echter de povere weergave van een figuur, die achter slot en grendel thuishoort.
Het oeuvre van Thomas Mann overziende komt men moeilijk tot een
andere conclusie dan dat een zeer groot talent, dat tamelijk gelukkig
begon, zich meer in virtuositeit heeft uitgevierd dan dat het zich verdiepte en vernieuwde. De werkelijk gave vruchten uit deze overvloedige
oogst zijn zeldzaam. Zij voor wie litteratuur een louter geestesspel is,
een aangename verpozing in dit zinloze, vervelende mensenbestaan, en
die geen machten of mysteries buiten het onmiddellijk waarneembare
erkennen, kunnen Thomas Mann grenzenloos bewonderen als de Zauberer die hun allerlei verrassends voorgoochelt: wie echter naar de
diepere bronnen des levens zoekt, naar een verantwoorde en moreel
gevestigde levensvisie zal veel in hem moeten veroordelen. Het bleke
humanisme dat hij bijwijlen predikt is te slap en krachteloos om er een
levenshouding op te bouwen. Zonde en schuld en al wat de tragische
diepten van het mensenleven raakt, zijn in vele zijner werken zinloze
woorden en begrippen. Religie en Godsverbondenheid zijn hem vreemd,
zijn opvattingen over kunst en cultuur zijn aangevreten door zijn scepsis
en vertwijfeling en zo staat zijn laatste werk over Felix Krull, de virtu
oos en carrière-maker, symbolisch aan het einde van zijn tachtigjarig
leven.

Het beroepsgeheim van de
geneesheer
door PROF. DR A. SNOECK S.J.

EN

eeuwenoude traditie van onze westerse beschaving heeft het
beroepsgeheim van de geneesheer geheiligd: „Wat ik zal zien of
horen in de beoefening van mijn beroep, alsook in de omgang met mensen buiten mijn beroep, zal ik nooit openbaren, als het iets is dat niet
mag kenbaar gemaakt worden, dit beschouwende als een heilig geheim".
Zo luidt de eed van Hippocrates, die ook wanneer hij, zoals in België,
niet meer wordt opgelegd, toch als vanzelfsprekend door onze geneesheren wordt onderhouden.
Het beroepsgeheim wordt nochtans niet eten streng en op dezelfde
wijze opgevat in alle landen van het westen, en het is moeilijk de nuances weer te geven waarin deze gestrengheid varieert. In de meeste landen wordt deze grondplicht van het beroep door een wetgeving bekrachtigd: ze is immers een element van openbaar nut. De wetsbepalingen worden vanzelf genuanceerd door de jurisprudentie, die dan weer
de mentaliteit van het geneesherenkorps beïnvloedt. De Franse traditie,
die de Belgische wetgeving inspireerde, is zeker zeer streng.
Het ethos van ons geneesherenkorps is goddank, wat het beroepsgeheim betreft, zeer nauwgezet gebleven. Betrekkelijk weinig misbruiken
vielen er tot nog toe te constateren. Doch van de andere kant openbaart
zich tegenwoordig op dit gebied een crisis, die meer dan bedenkelijk is
en angstwekkend dreigt te worden. Nu en dan hoort men een noodkreet
slaken, die dan weer ineens verstomt. Enkele jaren geleden deelden de
kranten, onder sensationele koppen, dagelijks de gezondheidsbulletins
mee over een Parijs jongetje, wiens nier door transplantatie was vervangen. De overplanting mislukte en het jongetje bezweek. Ander
nieuws dook dan ineens weer op, en het jongetje werd vergeten. De
dienstoverste van de kliniek waar de overplanting had plaats gegrepen,
diende echter samen met de behandelende chirurg, bij monde van Mr
Garcon, een klacht in tegen de personen die vertrouwelijke inlichtingen
over het geval aan de pers hadden verstrekt. Was het gebeurd door een
van de medewerkers van de chirurg? Het aanhangig maken van de zaak
door de dokter was blijkbaar bedoeld om de aandacht van de wetgever
te trekken op een moeilijkheid in de uitoefening van het geneeskundig
beroep — moeilijkheid die ontstaan is door de veranderde methoden in
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de geneeskundige behandeling en door de moderne nieuwsgierigheid
voor gegevens van wetenschappelijke aard.
Inderdaad, er zijn tegenwoordig zoveel personen bij de medische akt
betrokken, dat de bescheidenheid bijna onvermijdelijk in het gedrang
moet komen. Verpleegsters, anaesthetisten, analysten, sociale assistenten, beambten van ziekenfondsen en van de verzekeringen, telef o
nisten enzovoort vernemen allen iets over de ziekte van de patiënt die
zijn huis verlaat en naar de kliniek komt. Wat is men ver af geraakt van
het zo indrukwekkend en soms met een beetje aandoenlijke pathetiek
voorgestelde „colloque singulier" van de dokter met zijn patiënt. Hoe
meer mensen in een geheim betrokken zijn, des te moeilijker wordt het
geheim onaantastbaar verzekerd. Daarbij hangt nog zeer veel af van de
persoonlijkheid zelf van de geheimhouder. Bescheidenheid en takt zijn
de vruchten van een verfijnde levensvisie of tenminste van een langdurige opvoeding. Vele van de medehelpers van de geneesheer hebben
weliswaar een bijzondere opleiding gekregen. Men heeft hen gesproken
over hun plicht tot geheimhouding. Men heeft hun voorzeker de dreigende tekst van het strafwetboek voorgehouden. Maar tactvolle bescheidenheid wordt jammer genoeg niet in een leergang aangeleerd. Zij
veronderstelt een innerlijke verfijning van het karakter en een levendig
aanvoelen van de intieme persoonlijkheid van de patiënt, welke men
bezwaarlijk kan verwachten van een hele groep van mensen die ieder
een kleine technische, meestal zeer onpersoonlijke dienst hebben te
bewijzen bij de behandeling.
Gebrek aan cultuur is zeker een belangrijk element van het probleem.
Oudere dokters klagen soms over hun jongere collega's, en in alle medische kringen betreurt men het toenemend gebrek aan alzijdige menselijke en humanistische vorming bij de jonge afgestudeerden. De technische zijde van de praktijk dreigt de moderne dokter zozeer in beslag te
nemen, dat hij minder aandacht gaat geven aan die verfijnde eerbied
voor de patiënt. De deontologie geraakt in discrediet zoals ten andere
iedere discipline die de exacte wetenschappen met gedachten zou willen
bezwaren. Op het eerste wereldcongres voor het onderwijs in de geneeskunde te Londen ( Augustus 1953) werd gewezen op het belang van die
algemene cultuur, inzonderheid op het belang van een degelijke ethische
en deontologische vorming van de student in de geneeskunde.
De socialisatie en democratisering van het burgerlijk leven en van de
geneeskunde hebben daarbij de geneeskundige akt op grondige wijze
aangetast. Het belang van de techniek voor het algemeen welzijn, meer
wellicht dan sociale zin of liefde voor de gemeenschap, heeft de leidende
instanties in het staatsbestel ertoe gebracht, steeds directer op te treden
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bij de uitoefening van de geneeskunde. De voorschriften van de hygiëne,
de gegevens van de epidemiologie, de verworvenheden van de preventieve geneeskunde hebben duidelijk genoeg aangetoond hoe nuttig het
kan zijn dadelijk een ziekte te signaleren om doeltreffende maatregelen
te treffen en verdere verspreiding te voorkomen.
De behandeling in gespecialiseerde centra heeft noodzakelijkerwijze
tot gevolg dat, wie daarheen verwezen wordt, zijn ziekte ook moet
bekendmaken. De sociale inrichting van de geneeskundige hulp compliceerde nog het probleem: ziekenfondsen, verplichte verzekering enz.
brachten onvermijdelijk een uitgebreid controle-apparaat met zich mee.
Deze controle kon niet in haar geheel in handen van geneesheren blijven
berusten, ging gedeeltelijk over naar ondergeschikt en meer bureaucratisch ingesteld personeel. Ze heeft in ieder geval het persoonlijk karakter
van de geneeskundige interventie grondig aangetast.
Voeg daarbij dat men in de laatste decennia, en niet het minst door
de uitzonderlijke sociale verwikkelingen der oorlogsjaren, een vertech
niserende inmenging vanwege de staatsinstanties heeft ondergaan. Zij
heeft de mensen in hun velerhande noden weerloos gemaakt in heel wat
sectoren die eertijds tot het strict private leven behoorden. De jongere
generatie, die na zulk een onnatuurlijke stand van zaken, de controlediensten in handen neemt en geneeskunde bedrijft weet eigenlijk niet
beter, en is daarom uitzonderlijk slecht opgevoed in zake bescheidenheid. Zij heeft al te veel voorbeelden gezien van staatsinmenging enerzijds, van brutaliteit in ondergrondse bewegingen en hulpeloze zelfver
dediging anderzijds. Zij is opgegroeid in een periode waarin de eerbied
voor de persoonswaarde met voeten werd getreden, en waarin onpersoonlijke behandeling een noodzaak was geworden van een abnormale,
gespannen situatie. We kunnen daarom niet te veel rekenen op een
terugkeer van de vroegere omstandigheden. De evolutie gaat de andere
richting uit en de verworven rechten van de techniek zal men met geen
kniezerige bedenkingen omverwerpen.
In deze wilde verwording van de persoonlijke waarden staat het puin
van het ietwat verouderd aandoende monument van het beroepsgeheim.
een beetje zoals de mooie en indrukwekkende Incatempels in de wildernissen van Mexico: iets groots en waardevols, dat uit de verwildering
moet worden gered.
Wil men de zin en de waarde van het beroepsgeheim in ere herstellen,
dan volstaat het niet te jammeren. Het is op de allereerste plaats noodzakelijk én de betekenis én het fundament van de plechtige plicht tot
zwijgen weer eens te belichten.
* * *
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Laten wij maar ineens naar de kern van het probleem grijpen. Het
diepste fundament waarop het beroepsgeheim berust, is hetzelfde waarop iedere plicht tot zwijgen gefundeerd is: het onvervreemdbare recht
van de menselijke persoon op zijn intimiteit.
De geestelijke mens heeft een grondige behoefte aan de intimiteitssfeer van zijn persoon. Waarom? Omdat, hoezeer hij ook ingeschakeld
blijft in een gewemel van Aretmatigheden, die zijn verhoudingen tot de
dingen en tot de wezens bepalen, hij nochtans van binnen uit, van uit de
kern van zijn wezen, zijn leven dient te regelen. Hij moet in en door zijn
lichamelijkheid, in en door zijn gemoedsaffecties, in en door zijn verhoudingen en gedragingen, het ja-woord uitspreken op de geestelijke
roeping, waarin hij geschapen en verlost wordt. Doch ineens en zonder
omzichtigheid gaat dat niet. De mens dient zijn weg te vinden, en wil
hij dat doen, dan moet hij ook afstand kunnen nemen tegenover zijn
eigen levensloop.
Hij moet kunnen beschikken over een gebied van het materiële bestaan, waarbinnen hij zichzelf kan zijn in geborgenheid en gerustheid,
waarbinnen de jagende strijd van het stoffelijk wezen op de achtergrond
treedt, waarbinnen de mens de tijd en de gelegenheid vindt om zichzelf
te zijn, waarbinnen hij zijn leven, dat als allereerste instrumenten zijn
lichaam, zijn denken en zijn gemoed heeft, van uit de kern ziet stelling
nemen, intenties vormen, behandelingen en aanpassingen voorzien en
proberen, tekortkomingen overwinnen. Alles wat hij merkt en hoort,
voelt en begrijpt, beredeneert en berekent, kan hij daarbinnen afwegen,
afwijzen of aanwenden, om zijn plaats in het leven en zijn vrijheid van
zedelijk mens te bepalen, in lichamelijke daden die dan ook aangepast
zullen zijn aan de wezenlijke orde der dingen.
Die onaantastbare zone van intimiteit waarvan wij de noodzakelijkheid voor het mens-zijn beklemtonen, schenkt herademing in de ordening, zo inwendige als uitwendige, van het leven, zij gunt de gelegenheid fouten en vergissingen, al het moeizaam tasten te corrigeren,
idealen tot bewegende krachten aan te passen en nochtans gaaf te
houden, boven en buiten de overrompelende kontacten met de wezens
en de dingen.
Wat de verkrachting van, de intimiteitssfeer kan betekenen leest men
met ontzetting in de verhalen van aftakeling die tot ons komen uit de
vervolgingen in de communistische gebieden. Maar dichter bij ons dulden wij soms al te luchthartig de handtastelijkheden van heiligschennende technieken, als daar zijn de persoonlijkheidstests of bepaalde
vormen van amateuristische psycho-analyse. De intimiteitssfeer van de
mens is dus als een halo rond de persoon waarbinnen hij zich vrij en in
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geborgenheid beweegt. Wat de mens daarbinnen denkt of wil, ondergaat of verlangt, is zijn geheim, dat aan de kennis en vorsing van ande
ren dient onttrokken. De andere personen — die elk hun eigen intimiteitssfeer hebben — mogen daar niet ongevraagd binnendringen. Waar
zij er dan toch, hetzij op uitnodiging, hetzij door toeval of door de
omstandigheden zijn binnengetreden, dragen zij meteen de verantwoordelijkheid voor een kennis, die uit eerbied vdor de menselijkheid verborgen dient te blijven.
We kunnen hier onmogelijk uitvoerig de verschillende gebieden van
de intimiteit onderscheiden. Gedachten, gevoelens, inzichten, beslissingen en voornemens horen wel tot de meest onaantastbare intimiteit.
Normaal gesproken is dit gebied vrij-wel goed beschermd. Het lichaam
en de psychische gesteltenis komen onmiddellijk daarna, omdat zij de
creatuurlijk gegeven instrumentaliteit zijn van de persoon, waarin deze
zijn intenties uitdrukt. Dit is het gebied waarin de mens wel dikwijls
weerloos is overgeleverd. Have en goed raken ook enigszins de intimiteit
omdat zij soms grondig ons vermogen bepalen.
Men zou ons verkeerd verstaan indien men in dit alles slechts een
huldiging las van grenzeloos individualisme. Noch principieel noch in
feite willen wij vergeten, dat de mens, ook van nature uit, een sociaal
wezen is. Hij moet een vader en een moeder hebben, niet slechts om
biologisch in deze wereld te verschijnen, doch nog veel meer om als
geestelijk wezen, op te groeien. Hij heeft de gemeenschap nodig om
lichamelijk voort te bestaan, en nog meer om zijn geestelijke nood te
verhelpen.
Woorden en handelingen die in de intimiteit van een mens hun oorsprong hebben drukken zich uit in die gemeenschap. Wanneer zij daarin
uitdeinen, ontmoeten zij de uitdrukking van andere intimiteiten. Hoe
veelvuldiger de contacten zijn in een gemeenschap, des te meer zullen
de intimiteitssferen elkander penetreren. Zonder eerbied voor de wederzijdse intimiteit is de gemeenschap, met haar contacten, geestelijk dodend. Waar zij integendeel in eerbied voor de intimiteit der personen
de samenwerking opdrijft, daar betekent zij een verrijking voor de
geestelijke mens.
Er ligt iets paradoxaals in het feit dat waar de sferen van intimiteit
het meest gedeeld worden, in geestelijke gebondenheid van mensen die
elkaar in liefde ontmoeten, de eigenlijke intimiteit en vrijheid ook het
diepst beschermd zijn door tactvolle bescheidenheid. Het beste middel
om het recht op intimiteit te verzekeren in een gemeenschap, ligt wel in
het scheppen van een atmospheer, waarin echte geestelijke liefde kan
ontbloeien, die de personen eerbiedigt en in samenwerking verenigt.
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Het beroepsgeheim dat zoals alle andere geheimen gegrond is op het
recht op intimiteit, heeft nog zijn eigen onmiddellijke basis die wij nu
trachten te bepalen. Daarom is het nuttig na te gaan hoe, naar gelang
de wijze waarop men in de intimiteit van een mens treedt, het geheim dat
men dient te eerbiedigen anders benaamd wordt.
Een ziekenverpleegster wordt ter hulp geroepen in een familie. Terwijl zij daar aan huis is, ziet en hoort ze natuurlijk van alles. Zij is geko
men om de moeder te verzorgen, doch geheel de huiselijke kring, waarin
zij aldus wordt toegelaten, openbaart zich aan haar: de moeder die zij
verzorgt, de vader, de kinderen, het personeel, de bezoekers. De verpleegster heeft al gauw gemerkt dat er onenigheid bestaat tussen man
en vrouw, dat de kinderen slecht opgevoed zijn, dat het personeel het
niet al te nauw neemt met het werk enz. Al deze details verneemt ze,
niet zozeer omdat zij haar functie uitoefent van verpleegster, doch alleen
omdat zij daar aan huis komt. Natuurlijk heeft de verpleegster de plicht
daarover te zwijgen. De grond van haar verplichting blijft hier nochtans
het gewone ontzien van de intimiteit van personen met wie men in nader
contact komt. Wat zij aldus verneemt is voor haar een natuurlijk geheim.
Men is hierdoor gebonden telkens wanneer men ongevraagd, om een of
andere reden — toeval, gewoon contact, toezicht of ambtsplicht — in
de intimiteit is gedrongen van een medemens.
Nu kan het gebeuren dat onze verpleegster, wegens haar kalme
vriendelijkheid, door mevrouw in vertrouwen wordt genomen. En zo
vertelt mevrouw haar op een goede morgen, als zij de kamer binnenkomt
om haar te verzorgen, hoe zwaar zij beproefd is in haar leven. Het is
niet alleen onvriendelijkheid bij haar man, zoals de juffrouw wel gemerkt heeft zeker, maar veel meer. Hij is haar ook ontrouw in het huwe
lijk. Het moest haar eens van het hart. Doch nauwelijks heeft zij dit
verteld of zij realiseert zich ineens dat zij misschien te ver is gegaan in
haar vertrouwelijkheid. Ze vraagt dan ook de verpleegster haar te
beloven daar toch met niemand over te spreken. Indien deze dat nu ook
maar als vanzelfsprekend beaamd, is zij niet slechts gebonden tot het
natuurlijk geheim, dat haar ook zonder belofte het zwijgen had opgelegd, maar zij is tevens gebonden door een beloofd geheim.
Een andere keer dat mevrouw haar gemoed boordevol heeft, zegt zij
tot de verpleegster dat, indien deze belooft toch maar goed te zwijgen,
zij haar een groot geheim gaat toevertrouwen, dat haar zwaar valt alleen
te dragen, omdat zij er nooit met iemand over heeft durven spreken.
Gaat de verpleegster daar op in, dan is zij gehouden door het toevertrouwd geheim, dat slechts medegedeeld wordt na de belofte van te
zwijgen.
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Ondertussen heeft de verpleegster aan mevrouw haar zorgen bewezen. Hierdoor verneemt ze weer heel iets anders. Door de behandeling
die zij toedient, in opdracht van de huisdokter b.v., komt zij te weten
dat mevrouw een ziekte heeft, die zij in geen geval bekend zou maken.
ware het niet dat zij verlangt geholpen te worden. En deze hulp zou zij
nooit hebben ingeroepen indien zij niet zeker mocht rekenen op de allerstriktste kiesheid vanwege de dokter en de verpleegster.
Nu is het zelfs waarschijnlijk dat de verpleegster, geleid door de aanwijzingen van de dokter, en door de ondervinding die zij bij de verzorging van vele zieken heeft opgedaan, heel wat meer begrijpt over het
verleden, de toestand en de levenskansen van mevrouw, dan deze wel
vermoedt of zelfs voor lief zou nemen als zij het besefte.
Alles wat de verpleegster, in de eigenlijke uitoefening van haar beroep
over de intimiteit van deze zieke verneemt, dient zij te bewaren als haar

beroepsgeheim.
Het beroepsgeheim heeft met het natuurlijk geheim gemeen dat het
betrokken is op de intimiteit van een mens. Met het toevertrouwd geheim heeft het gemeen dat men het slechts heeft vernomen doordat men
persoonlijk in de intimiteit werd binnengehaald.
Men kan niet van beroepsgeheim spreken in alle beroepen. Een haarkapper die aanspraak zou maken op het beroepsgeheim om te weigeren
voor het gerecht als getuige op te treden, maakt zich belachelijk. Beroepsgeheim geldt immers alleen voor die beroepen die uiteraard, in een
noodsituatie van de persoon, vakkundige kennis ter beschikking stellen
en dan nog zeer bepaald in die noodsituaties, die slechts efficiënt kunnen verholpen worden, als een op gegarandeerde geheimhouding gegrond vertrouwen de toegang verleent tot een gebied der persoonlijke
intimiteit, dat men normaal met grote angstvalligheid gesloten houdt.
Het is trouwens gemakkelijk van hieruit het beroepsgeheim van onze
verpleegster te begrijpen. Van de ene kant bestaat er een nood, van de
andere kant een vakkundige, onontbeerlijke hulp, die ingeroepen wordt
door de zieke. Doch nood en hulp zouden elkander niet op menswaardige wijze kunnen ontmoeten indien het zwijgen omtrent de intimiteit,
die in de hulpverlening geopenbaard wordt en vernomen, niet volstrekt
gegarandeerd ware.
De nood zou zich immers niet op efficiënte wijze laten verhelpen, en
de vakkundige hulp zou ondoeltreffend blijven zonder dat bijzonder
vertrouwen dat in de noodlijdende wordt geschapen door de verzekering
der geheimhouding.
Denken wij een ogenblik de geheimhouding in bepaalde beroepen, en
inzonderheid in de uitoefening van de geneeskunde, weg. Dan werpen
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wij meteen de noodlijdende in het angstige conflict tussen zijn verlangen
naar hulp en de weerloze overgave van zijn intimiteit, terwijl wij anderzijds een mensonwaardig middel tot chantage in de hand stellen van een
beroep dat slechts zin en functie heeft als steun in nood.
Basis en grenzen van het beroepsgeheim liggen aldus in de menswaardige, intimiteit-respecterende uitoefening van een noodverhelpend
beroep, waarvan de hulp persoonlijk en vrij wordt aangezocht.
De zin van het beroepsgeheim wordt op de meest pregnante wijze
aanschouwelijk in de plicht tot zwijgen van de arts in de vrije geneeskunde. In geen enkele nood is de mens zozeer overgeleverd aan de
andere, en nochtans zo vrij om doktershulp in te roepen als in de ziekte.
Het is in deze situatie dat de heilige plicht van eerbied voor de intimiteit
van oudsher bij ede werd gesanctioneerd. Afgezien van de positieve
wetgeving, die het geheim heeft verzekerd en beschermd, hoort het
beroepsgeheim tot de essentiële elementen van de vrije geneeskunde.
Doch wij mogen niet blind zijn voor het feit dat de vrije geneeskunde,
waarin de patiënt een allerindividueelste verhouding aangaat met de
geneesheer, grotendeels tot het verleden behoort. De socialisatie van
onze moderne gemeenschappen is zodanig vertechniseerd dat de verhouding patiënt-dokter veel complexer is geworden. Van de ene kant
zien wij dat de patiënt praktisch niet meer helemaal rechtstreeks naar
de dokter gaat, doch zijn gezondheidszorg enigszins laat regelen door
een derde instantie: het ziekenfonds. Hij schuift zichzelf daardoor in een
raderwerk dat met uiterste voorzichtigheid moet gehanteerd worden,
indien hij er als mens wil uitkomen. Van de andere kant ontvangt de
dokter zijn patiënt ook niet meer in algehele en uitsluitende toewijding.
Hij moet zich immers zelf laten helpen door technische diensten en is
onderworpen aan een wetgeving die hem van uit sociaal welzijn allerhande aangiften en maatregelen oplegt.
In vele situaties blijkt daarom het strikte beroepsgeheim, zoals het
grondig dient opgevat, niet meer mogelijk te zijn, overal namelijk waar
een derde instantie in de verhouding patiënt-dokter werd binnengelaten.
Doch juist daarom is het van zulk belang naar de diepere gronden
van dit kostbaar erfgoed te peilen, opdat in sterk veranderde omstandigheden, door verfijnde bescheidenheid enerzijds en door gesanctioneerde wetgeving anderzijds, de vakkundige hulp met volle eerbied voor
de onaantastbare en onontbeerlijke intimiteit van de menselijke persoon
in zijn noodsituatie zal kunnen voorzien. Ook in de meest intense
samenwerking in de gemeenschap moet hij zichzelf kunnen zijn, en het
ook blijven, indien de gemeenschap zich op een volwaardig menselijk
niveau wil handhaven.

Het vraagstuk der priesterroepingen
door DR NIC. PERQUIN S.J.

DE

voorziening der Kerk met een voldoende aantal, voor hun taak
berekende priesters is ongetwijfeld een kwestie van grote importantie, met name omdat zich momenteel ook in ons land bepaalde verschijnselen voordoen, die bezorgdheid wekken ten aanzien van de
priestervoorziening in de toekomst. Door apostolische gevoelens bewogen heeft Dr J. J. Dellepoort er zich toe gezet één bepaald aspect van
het vraagstuk, nl. dat van het aantal priesterroepingen, volgens de
sociografische methode aan een onderzoek te onderwerpen. Het resultaat hiervan heeft hij in zijn proefschrift De priesterroepingen in Nederland, proeve van een statistisch-sociografische
ische analyse 1 ) neergelegd.
De belangrijkheid van het vraagstuk zelf, maar ook het voor dit
onderwerp in verschillend opzicht problematische karakter van de gevolgde wetenschappelijke methode, maakt het nodig ons op de vraag te
bezinnen, wat er nu eigenlijk met deze studie gewonnen is. Wij zullen
trachten op deze vraag een antwoord te geven.
Het gaat dus om een statistisch-sociografische analyse, gelijk de
ondertitel van het werk aangeeft, en inderdaad bij de bestudering blijkt
dat zij waarde heeft van verkenning op het terrein van onderzoek.
Om de belangrijkste punten te noemen: na een honderdjarige ontwikkeling is de verhouding tussen de priesterwijdingen voor de bisdommen
en die voor de regulieren totaal gewijzigd (aanvankelijk stonden er in
1853 en nog jaren daarna drie seculieren tegenover één regulier, omstreeks 1937 blijkt de verhouding te zijn omgekeerd) ; sinds 1869 is het
gemiddelde van het aantal priesterwijdingen per 1000 katholieken van
0.49 tot 0.23 teruggelopen, wat betreft de seculieren, de regulieren daarentegen zijn in honderd jaar van een gemiddelde van 0.12 tot 0.77 per
1000 katholieken opgelopen; het verloop van de curve der eerste aanmeldingen op de klein-seminaries staat niet in verhouding tot de teruggang van het aantal priesterwijdingen, wat het vraagstuk van het rendement der opleiding stelt; het blijkt dat het aantal „uitvallers" veel
groter is dan vroeger (in het bisdom Haarlem b.v. blijkt in één generatie
het rendement van de Seminaries van 40 of 35% tot 20% te zijn teruggelopen), zodat de belangrijkste factor bij de daling van het aantal
priesterwijdingen het onvoldoende rendement schijnt te zijn, d.i. dat het
1)

N.V. Uitgeversmaatschappij Pax, 's-Gravenhage, 1955.
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vraagstuk der priesterroepingen in Nederland meer een probleem van
„volharding" dan van recrutering is. Om bij dit laatste direct een opmerking te plaatsen: men zou dus verwachten, dat de schrijver aan het
probleem van het rendement grote aandacht zou hebben besteed, hetwelk echter niet het geval is, het vraagstuk der „uitvallers" komt niet of
nauwelijks aan de orde.
Naast de vastlegging van nuchter feitenmateriaal, dat ons exact laat
zien, waar wij met het aantal priesterroepingen feitelijk aan toe zijn,
geeft de auteur ook een nauwkeurige registratie van een reeks andere
gegevens, zo wat betreft de regionale herkomst en sociale afkomst van
de priesterstudenten. Deze, hoewel lang niet altijd oninteressant, wettigen vooralsnog én met de door hem benutte methode weinig conclusies,
maar anderzijds kunnen zij aanleiding geven tot een nader onderzoek
volgens een andere wetenschappelijke methode.
Vervolgens waagt de schrijver zich aan een proeve van planning,
waarbij hij vanzelfsprekend het behoefte-vraagstuk in het geding moet
brengen. Men kan niet zeggen, dat de schrijver geen oog heeft voor het
onzekere karakter van het behoefte-begrip, alhoewel hij een in dit verband voor de hand liggend onderscheid vergeet tussen objectieve en
subjectieve behoeften. Had hij daaraan gedacht, dan had hij de reeks
van vooropgestelde hypothesen nog met de nodige andere kunnen vermeerderen. Waarschijnlijk zou hij zich dan ook gerealiseerd hebben,
dat aan geen enkele prognose veel waarde kan worden toegekend. Nu
is er overbodig veel moeite besteed aan een vrijwel hopeloze ondernemin g
Tot nu toe hebben wij nog niets gezegd over de pogingen van de
schrijver om door middel van een statistisch-sociografische analyse, met
name door vergelijking met ander cijfer-materiaal, te trachten opvallende correlaties te verkrijgen, om zo tot een verklaring van de feiten te
kunnen doordringen. Men denke aan de vergelijking van de gezinsgrootte en het aantal roepingen, aan het rendement van kleine en grote
klassen op de seminaries, aan de toeneming van het aantal katholieke
kinderen en het aantal roepingen, aan sociaal-economische factoren en
het aantal priester-candidaten, en zo veel meer. Het is zijn goed recht,
dat hij dit gedaan heeft, hij voldeed hiermede aan de behoefte van de
wetenschapsbeoefenaar, die wil weten, hoever hij door combinatie tot
de verklaring der feiten kan bijdragen. Er is weinig uitgekomen, wat de
toets der kritiek kan doorstaan, maar dit is nu eenmaal zo dikwijls het
lot van elk zoeken naar waarheid. Jammer is het slechts, dat hij zich er
niet van heeft kunnen weerhouden, toch — zij het soms slechts hypothetische — conclusies te trekken en vooral dat hij zich daarbij telkens
2
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buiten het terrein van zijn wetenschappelijke discipline heeft begeven,
zonder dit schijnbaar goed te beseffen, ja zelfs, dat hij soms het wetenschappelijk denken en beschouwen geheel heeft verlaten. Hierover
moeten wij uitvoeriger spreken omwille van het belang van de zaak.
Immers, waar het de verklaring der feiten betreft, heeft Dr Dellepoort
ons geen stap verder geholpen, terwijl de schijn wordt gewekt, dat dit
wel het geval is. Het spijt ons voor de zo sympathieke schrijver zeer,
dat zijn werk wetenschappelijk niet kan standhouden en dat dit helaas
ook aangetoond moet worden. Wij hadden dit graag anders gewild,
gelijk aan de schrijver bekend is.
Vooreerst dan enkele opmerkingen over de poging tot verklaring der
feiten op grond van het statistisch materiaal. Zowel bij de beschouwing
van de regionale herkomst en de sociale afkomst van de priesterstudenten blijft de schrijver niet bij de registrering der feiten staan, maar
tracht hij die te verklaren. De inderdaad opvallende verschillen brengt
hij nu in verband met de religieuse en morele situatie in bepaalde streken
en bij bepaalde sociale groepen. Hij heeft bij dit alles echter de broeders
en zusters vergeten! Het is nu niet uitgesloten, dat door deze religieuzen
in het onderzoek te betrekken, hij tot andere conclusies zou moeten
komen ten aanzien van de godsdienstige zedelijke structuur van bepaalde gebieden en beroepsklassen. Men kan zonder gevaar voor een vergissing zeggen, dat „het platteland, de zeekleigebieden, de tuinbouwgebieden en de rivierkleigebieden bijzonder gunstig zijn voor seculieren",
en dat de oude orden „voornamelijk candidaten trekken uit de weidestreken en de zandgebieden'', waarbij men dan uitsluitend aan de mannelijke orden en priesters denkt, maar zodra men gaat „verklaren" kan
men de mannelijke en vrouwelijke religieuzen niet negeren. Het lijkt ons
een principiële f out, dat hij dit toch gedaan heeft.
De schrijver gaat (blz. 189) van de veronderstelling uit, dat de verklaring van de regionale differentiatie in de aanmeldingen voor de seminaries allereerst te zoeken is in de intensiteit van het godsdienstig,-kerkelijk leven van de katholieke bevolking in een bepaalde streek. Noodgedwongen bepaalt hij zich tot twee positieve en twee negatieve aspecten: het aantal H. Communies en het aantal leden van de godsdienstige
verenigingen enerzijds, de non-paschantie en de gemengde huwelijken
anderzijds. Wij kunnen er in komen, dat hij probeert op die wijze een
correlatie te ontdekken. Het parallelisme blijkt echter in vele gevallen
te ontbreken. Wanneer het nu niet klopt, gaat hij ofwel over storende
factoren spreken, die hij niet verder aanduidt en die dus niet beoordeeld
kunnen worden, ofwel hij gaat lukraak beweringen lanceren: b.v. „in
West-Brabant, Druten, Nijmegen en in de randdekenaten van Elst tot
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Oldenzaal is de non-paschantie echter gering, ofschoon er weinig roepingen zijn. Moeten we hier aan een ,slapende Kerk' denken, waar een
godsdienstige sleur de praktijken nog een tijd handhaaft, nadat het
levende christendom is verslapt?" (blz. 191) ; „de vier dekenaten, die
het meest afwijken, omvatten de Zeeuwse eilanden, de IJ-mond en de
verdere kuststrook tot aan de kop van Noord-Holland. Wij kunnen ons
voorstellen, dat in een geïsoleerd randgebied als het dekenaat Middelburg, dat in veel opzichten tot de noodgebieden gerekend moet worden,
het priesterideaal niet boeit, of dat tengevolge van de moderne industrialisatie in andere streken de greep er van op de jeugd zwakker is
geworden enz." (blz. 194) .
Op blz. 33 stelt hij vast, dat na 1935 er bijna geen nieuwe stichtingen
van kloosters meer voorkomen. Direct geeft hij de verklaring: „ongetwijfeld hebben de omkeer in de economische structuur, het gevoel van
,verzadiging' en de politieke onrust in Europa hun invloed doen gelden". Hoe kan hij in 's hemelsnaam toch waarschijnlijk maken, dat b.v.
het gevoel van „verzadiging" één der verklaringen is? Is het gevoel van
verzadiging aanwijsbaar? Hoe kan de omkeer in de economische conjunctuur een reden zijn, wanneer de uitbouw van het aantal studiehuizen ondertussen onverminderd doorging? Waarom is politieke onrust
niet voor vestiging van nieuwe stichtingen geschikt? Is dit vanzelfsprekend? Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit de vele veronderstellingen en beweringen.
Erger lijkt het, dat de schrijver op grond van zijn statistisch-sociografische analyse telkens tot onverantwoorde conclusies en adviezen
komt. Wij zullen er slechts een paar noemen. De schrijver poneert de
mening, dat de vestiging van nieuwe congregaties in Nederland zonder
zeer gegronde reden momenteel niet wenselijk lijkt, omdat er reeds een
te grote verscheidenheid zou zijn en economisch niet verantwoord (blz.
51) . Men zal toch wel andere criteria moeten benutten om uit te maken,
of een nieuwe congregatie „toelating" verdient of niet, b.v. of het
nieuwe genootschap door een bezielend nieuw ideaal in staat is roepingen te wekken. Volgens Dellepoort vermindert de aanwezigheid van
vele kloosters en opleidingshuizen in het bisdom 's-Hertogenbosch de
aandacht voor het bisschoppelijk seminarie, wat volgens zijn mening
ernstig is omdat in dit bisdom de priestervoorziening in de seculiere parochies de meeste zorgen baart. Hij wenst daarom, dat de aandacht van
de zielzorgers en de gelovigen meer op het eigen seminarie gevestigd
moet worden (blz. 182) . De moeilijkheid is echter, dat in het geheel niet
afdoende bewezen is, dat de aanwezigheid van vele kloosters en opleidingshuizen van regulieren in direct verband met de voorkeur der jon-
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gens voor de regulieren staat. De belangstelling van de hogere beroepen
voor de Missiecongregaties blijft in alle gemeentengroepen ver beneden
het gemiddelde van alle beroepsgroepen en daarom vindt de schrijver
het wenselijk, dat de uitsluitend of hoofdzakelijk missionerende congregaties meer belangstelling uit deze kringen zouden genieten (blz. 215).
Wij hebben er niets op tegen, dat deze congregaties „meer belangstelling van de hogere beroepen" gaan genieten, maar waarom is dit wenselijk? Alleen omdat zij ver beneden het gemiddelde van alle beroepsgroepen blijven?
Bijzondere bezwaren hebben wij tegen de wijze, waarop „sociaalpsychologische aantekeningen" in de statistisch-sociografische analyse
gevlochten worden. Vooreerst omdat zulke „aantekeningen" de schijn
wekken, alsof voor een studie, die het vraagstuk der priesterroepingen
tracht te verklaren het sociaal-psychologisch en in het algemeen het
psychologisch aspect een bijkomstigheid is, die met „aantekeningen"
af gedaan kan worden. Belangrijker is het echter, dat de dooreenmenging van de statistisch-sociografische analyse en sociaal-psychologische
beschouwingen een ernstige methodische fout is. Van een proefschrift
moet men verwachten, dat daaruit zal blijken, dat de schrijver zijn
„vak" verstaat, niet alleen doordat hij de speciale techniek en methodiek
daarvan weet te hanteren, maar ook --- en dit ontbreekt in dit werk —
dat zijn wijze van werken een inzicht verraadt in de begrenzing van zijn
wetenschappelijke discipline.
Wanneer de schrijver zegt een proeve van een statistische analyse te
willen geven, dan moet hij dit ook doen. Nu geeft de schrijver niet te
weinig, maar te veel en niet vakkundig. Op zich genomen zou een toegift tot dankbaarheid kunnen stemmen, maar de dankbaarheid verdwijnt
wanneer de toegift het boek tot een verwarrend veelvoud van beweringen, toelichtingen en aanvullingen maakt, die met sociografie niets of
weinig te maken heeft, m.a.w. wanneer feitelijk verdoezeld wordt, wat
nu eigenlijk door middel van de statistische analyse bereikt wordt en
wat niet. In dit boek nu zijn theologische, historische, psychologische en
paedagogische beschouwingen door de statistische analyse heenverweven, waarbij onoordeelkundig met wetenschappelijke, semi-wetenschappelijke en populaire citaten als bewijsvoering gewerkt wordt. Om dit
aan te tonen zullen wij vooral het zesde hoofdstuk „De achtergrond
van de verschijnselen" in beschouwing nemen. Er moet opgemerkt worden, dat de formulering „De achtergrond van de verschijnselen" niet
juist is 2 ) , aangezien de schrijver tot zover slechts enkele feiten gecon2 ) Een verschijnsel is niet slechts een feit, het is een complex van feiten in samenhang gezien, het bevat in aanleg reeds een verklaring.
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stateerd heeft, niét de verschijnselen, waarvan hij nu slechts de achtergrond behoeft te zoeken. De feiten wijzen uit, dat rond 1930 en 1935
het aantal priesterwijdingen het hoogtepunt heeft bereikt. Nu tracht de
schrijver deze feitelijkheid te verklaren. Wanneer hij de demografische
factor in het geding betrekt, blijft hij op zijn terrein. Wij laten zijn
beschouwing voor wat zij is. Verder van huis raakt hij echter al, wanneer hij de sociaal-economische factor gaat bespreken en concludeert,
dat een economische hoogconjunctuur gunstig is voor het werven van
candidaten uit breder lagen van de bevolking, en voor die richtingen,
waar de studie betrekkelijk duurder is, zoals bij de seculieren (blz. 117).
De curve van het nationaal inkomen en die van de priesterwijdingen
lopen parallel.
Wij kunnen het gevoeglijk aan sociaal-economen overlaten om te
beoordelen of het o.i, nogal ruw gehanteerde begrip „nationaal inkomen" (in guldens samengevat) voor een verklaring bruikbaar is, ons
interesseert het vooral, dat de schrijver zelf aan zijn stelling alle betekenis ontneemt door er op te wijzen, dat „vooral de nieuwe congregaties
de poorten wijd open zetten voor minvermogenden" 3 ) (blz. 116) . De
schrijver waagt zich in zijn verklaringspogingen nog verder van zijn
basis. In nauwelijks twee bladzijden schildert hij de algemene situatie
rond 1920, waarbij hij practisch steunt op datgene, wat Kerkhofs
(Godsdienstpractijk en sociaal milieu) over Belgisch Limburg zegt.
Vervolgens wijdt hij een bladzijde aan het godsdienstig-kerkelijk leven
in de twintiger jaren, waarbij hij Rector de Rooy (In Vrijheid herboren)
als getuige aanroept en hij concludeert: „het is de tijd van de Katholieken-dagen en de Eucharistische Congressen, van de opkomst van het
binnenlands apostolaat en van het retraite-werk. Dit alles, gepaard met
de sociale en culturele emancipatie van het katholieke volksdeel, heeft
diepe indruk gemaakt op de jeugd (cursivering van mij, N. Perquin) ,
Er ging een élan van bezieling door het katholieke volk, die in de
priesterroepingen haar hoogste uitdrukking vond". Argumenten, dat dit
alles diepe indruk op de jeugd heeft gemaakt, ontbreken, het schijnt
vanzelfsprekend te zijn. Merkwaardigerwijze was toen vooral in de
steden reeds het verval ingeluid door een toenemend aantal gemengde
huwelijken en non-paschanten, wat echter niet verhinderde, dat „zich
allerwegen een rijk kerkelijk leven ontplooide". De schrijver neemt nu
ook de ontwikkeling van de bijzondere school onder de loupe en tracht
statistisch vast te leggen, of er een correlatie bestaat tussen de uitgroei
van de bijzondere school en het aantal priesterroepingen. Er moest een
3 ) En niet alleen de missiecongregaties; minvermogende jongens, die een verlangen
naar het priesterschap toonden, zijn steeds door priesters en leken geholpen.
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overeenkomst zijn, maar die is er niet, en daarom gaat hij met behulp
van totaal andere redeneringen, buiten de wetenschap om, proberen aan
te tonen, dat de „morele, stimulerende en beschermende invloed" der
bijzondere school door andere omstandigheden is „afgeremd", o.a.
wordt nu ineens aan de gezinnen de schuld gegeven. Tenslotte neemt
hij de missiebeweging in beschouwing; ook hier wijkt hij van zijn wetenschap af en houdt hij een gezellig praatje over de missiebeweging rond
1920. Hiermede is dan de „hausse" in de priesterroepingen rond 1920
„verklaard".
Maar dan is het ineens uit, binnen een tijdsbestek van 15 jaar is „de
mens van de twintigste eeuw verdrongen in de tijd" (blz. 134) , en heeft
er een plotselinge overgang plaats gevonden van een te autoritair
patroon naar de meer vrije opvoeding, en nu gaat zich alles tegen de
roepingen keren. Wij noemen slechts enkele van de factoren op, die de
schrijver vermeldt en die volgens zijn eigen woorden nog met ettelijke
vermeerderd kunnen worden: het economisch getij keerde, het kerkelijk
leven kwam in een ernstige crisis, de massale werkloosheid had een
sterk demoraliserende invloed, de demografische factor werkte niet
meer zo gunstig, een verder woekerende desintegratie van de gezinnen
trad op, het geloofsverval werd epidemisch, de missiebeweging moest
kunstmatig op peil gehouden worden, de emancipatie van het katholiek
middelbaar onderwijs werkte ook niet gunstig, het speculatieve denken
werd verdrongen door het exacte denken, de mensen namen een veranderde houding aan ten opzichte van de Kerk en de priesters, er ontstond
critiek op de geestelijkheid en op de seminaries, het Godsvertrouwen
verminderde, er werden hogere eisen, vooral morele eisen, aan de
priesteropleiding gesteld, de overvloedigheid ( !) deed haar intrede, er
volgde een deelname van de grote massa aan de verworvenheden der
cultuur, waardoor de menselijke persoonlijkheid overvleugeld dreigde te
worden door de collectiviteit, het leefklimaat werd bijzonder ongunstig,
de levensbeschouwelijke tradities zijn verloren gegaan, vele seminaristen
stonden week en slap tegenover de „gevaren" in de vacantie, de jeugd
kwam minder gemakkelijk dan vroeger tot een levenskeuze, er werd te
veel nadruk gelegd op het natuurlijke en lichamelijke, de toenemende
kennis van biologie en psychologie en de ervaring van psychiaters met
priesters en seminaristen maakte opvoeders en candidaten meer dan
vroeger bedachtzaam tegenover de gelofte van een celibatair leven, de
Kerk is in haar prediking nu en dan ( !) een taal gaan spreken, die de
gelovigen niet meer verstaan, de priesteropleiding is ook niet altijd tijdig
met de eisen van de tijd meegegroeid, er was overdreven propaganda
bij de recrutering, de onrust van de tijd had ook invloed .... Het is
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duidelijk, dat zoveel verklaringen geen verklaringen zijn. Nuchter gezegd komt het dus hierop neer, dat de schrijver zelfs niet een begin van
een bijdrage tot een verklaring van de feiten verschaft heeft, terwijl wij

toch uitermate weinig aan de feiten hebben, wanneer de achtergronden
daarvan niet openbaar worden. Doordat de schrijver dit alles echter in
het kader van een statistisch-sociografische analyse plaatst, wekt hij de
suggestie, dat deze een oplossing van het vraagstuk bevordert. Dit nu
is, wetenschappelijk gezien, onverantwoord. Met volle helderheid had
moeten blijken, hoezeer de sociografische methode voor de benadering
van de kernvraagstukken rond de priesterroepingen volkomen ontoereikend is.
Wij moeten toegeven, dat de schrijver hier en daar op de noodzaak
van verder onderzoek wijst, zelfs ook van een psychologisch onderzoek,
maar hij slaagt er niet in die noodzaak op de beslissende ogenblikken
aan te wijzen. Wij moeten nog meer toegeven: de schrijver heeft het
tekort in zoverre trachten te herstellen, dat hij een poging heeft gewaagd
om in een laatste hoofdstuk de „psychologische achtergronden" bloot te
leggen. Tot dat doel heeft hij een enquête in elkaar gezet. Deze enquête
dekt zich echter nauwelijks met enige van de boven opgesomde verklaringshypothesen van het verminderd aantal roepingen. Bovendien gaat
zij van een verkeerde vooronderstelling uit; de schrijver is nl. van mening, dat hij een vorm van introspectie te hulp geroepen heeft, die volgens vele psychologen aanvaardbaar is. Dit is echter slechts zeer ten
dele het geval, want voor het grootste deel benut hij een vorm van
retrospectie, die sterk aan herinneringsvervalsing en idealisering is
blootgesteld. Voor het overige heeft hij een reeks subjectieve meningen
bijeengegaard, die interessant zijn voor de mentaliteit der ondervraagden, maar die geen uitgangspunt kunnen vormen voor het vaststellen
van meer algemeen geldende conclusies. Wetenschappelijk gezien zou
trouwens een ondervraging van hen, die zich nooit geroepen hebben
gevoeld of die niet „volhard" hebben, noodzakelijk geweest zijn.
Hiermede staan wij voor een veel groter vraagstuk. Gesteld, dat wij
toch ongeveer door middel van deze enquête te weten zouden zijn gekomen, hoe deze jonge mensen tot het roepingsidee zijn gekomen en hoe
zij dit in zich ontwikkeld hebben door de moeilijkheden heen, dan weten
wij toch niets af van degenen, die niet tot dit plan zijn gekomen of die
niet stand gehouden hebben. Men kan zich nl. de enigszins beangstigende vraag stellen: op welk soort jongelui heeft het priesterschap,
zoals het zich in zijn concrete verschijning voordoet, aantrekkingskracht?
Uit welk type van jonge mensen recruteren wij feitelijk onze clerus,
verdeeld over seculieren en regulieren? Hierbij denken wij niet aan de
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regionale en sociale herkomst, maar aan de geaardheid der candidaten.
Voor deze vraagstelling heeft Dellepoort weinig feeling. Hij neemt b.v.
aan, dat er reden is om te veronderstellen, dat de onderwijzers de meeste
priesterstudenten leveren, en is van mening, dat hun functie in de parochic dit feit grotendeels verklaart. Hij ziet er dus van af verder te zoe
ken dan tot de functie. De vraag blijft onbeantwoord, waarom dit type
aangetrokken wordt, het vormt per se geen ideaal-type, het is het type,
dat door de feitelijke verschijning van het priesterschap aangetrokken
wordt en meent zich aan het gebruikelijke schema te kunnen aanpassen.
In deze jonge mensen zal weer een bepaald priester-type geïncarneerd
worden, dat op zijn beurt weer niet of wel aantrekkelijk zal werken op
een nieuwe generatie. De schrijver maakt nu de indruk, dat het priesterschap gedoemd is om te staan en te vallen met de afkomst uit het brave
gezin met de brave moeder, vol diepe godsdienstzin, vol christelijke
eenvoud enz. Dit type gezinnen wordt dan weer de voor roepingen
vruchtbare gezinnen genoemd, maar in feite is slechts aangetoond, dat
zij vruchtbaar zijn voor roepingen tot een bepaalde vorm van priesterschap. De jonge mensen gaan door concrete vormen van klein- en
groot-seminaries, van congregaties en orden heen, die men niet als de
ideaal-vormen kan beschouwen, maar die ook beter, grootser, aantrekkelijker zouden kunnen zijn. Hierbij denken wij niet eens aan nieuwe
congregaties en orden, wij denken slechts aan de mogelijkheid, dat in
het feitelijke milieu nieuwe ideeën kunnen doorbreken, die zichtbare
veranderingen in de verschijningsvorm van de priester kunnen teweeg
brengen en daardoor ook diegenen zullen lokken, die nu afzijdig blijven
staan. juist hierin vooral is elke prognose zinloos: zonder een geestelijke
hernieuwing kan de priester-toekomst nog problematischer worden, met
een verlokkend reveil is er alle kans op een uitnodiging tot een meer dan
voldoende aantal en misschien andere voor het priesterschap geschikte
jongens. Zo wreekt zich ook, dat de schrijver in zijn inleiding is blijven
staan bij een theologische omschrijving van het begrip „roeping". Het
psychologisch aspect had hij niet mogen verwaarlozen in een betoog,
dat het verminderd aantal roepingen en het verminderde rendement
wilde verklaren. Was hij hierop ingegaan, dan was hij o.a. gestoten op
de kwestie van de bruikbaarheid van een karakterologische test, gelijk
die in Amerika en elders beproefd wordt, juist ter vermeerdering van
het rendement. Hij was dan ook in aanraking gekomen met de problematiek van de concrete verschijning van het priesterschap. En hij zou
zich niet zo vermoeid hebben met een zoeken in allerlei meetbare gegevens, die niet veel opleverden, maar waardoor hij er toch toe gebracht
is adviezen te verschaffen op grond van zeer aanvechtbare consequen-
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ties uit zijn onderzoek. Vooral echter zou hij begrip gekregen hebben
voor het zeer complexe en zeer diep in de ziel ingrijpende karakter van
de „roeping", tot wier verklaring cijfers slechts indicaties kunnen geven.
Het is een buitengewoon pijnlijke zaak zoveel kritiek (die eigenlijk
nog uitgebreid zou moeten worden) uit te oefenen op het werk van een
schrijver, die zich om zulke verheven redenen ertoe genoopt voelde dit
onderwerp voor zijn proefschrift te kiezen. De sympathie voor de schrijver en zijn bedoelingen hadden ons er bijna van weerhouden stelling te
nemen, maar — gezien ook bepaalde achtergronden — er staat wetenschappelijk te veel op het spel. Het moet, zij het met oprechte tegenzin,
gezegd worden, dat door middel van de methode, die de schrijver toepast geen wezenl ij ke bijdrage kan geleverd worden voor de oplossing
van het delicate en ingewikkelde probleem der roepingen. In zekere zin
ligt het dus niet aan de schrijver maar aan de wetenschappelijke methode, die hij gebruikte: een statistisch-sociografische analyse van de
roepingen kan niet meer zijn dan een „perifere studie" ( zie blz. 261 ) .
Of men door middel van andere methoden wel dieper kan doorgraven,
is een vraag, die momenteel niet aan de orde is, op deze wijze gaat het
in ieder geval niet en het is een ernstige fout door verdoezeling der
problemen van wetenschappelijke aard, door onbewezen en onbewijs
bare beweringen en suggesties, door het invoeren van onwetenschappelijke elementen ( men zie o.a. schrijvers mening over de betekenis van
seculieren en regulieren in de Kerk, blz. 150, 159, 160) de schijn te
wekken dat men wel een wetenschappelijk verantwoorde bijdrage levert.
Wij erkennen het nut van een nauwkeurige registratie der feiten, maar
wij zien niet in, dat de sociografie ten aanzien van dit diep-menselijke
en uitermate fijn te schakeren vraagstuk meer kan doen dan het statistisch verwerken van feiten-materiaal. Het zou ernstig te betreuren zijn,
wanneer dit niet werd ingezien, en er is groot gevaar, dat men het niet
zal inzien, omdat vele mensen nu eenmaal gemakkelijk geïmponeerd
worden door cijfers, diagrammen, grafieken, omdat deze op de verbeelding appelleren en de behoefte aan overzichtelijkheid bevredigen. Om
echter werkelijk het vraagstuk der roepingen enigszins te benaderen,
zal het nodig zijn met fijnere methoden te werken, die minder spectaculair aandoen.

De Triomf van het Manierisme
door KO SARNEEL

D

E internationale stijl in de beeldende kunst van het Cinquecento —
althans van de laatste driekwart van die eeuw — die men het
Manierisme heeft gedoopt, construeerde zijn canon uit de volmaakte
vorm, die de Italiaanse Renaissance in haar hoogste bloei zojuist had
aangedragen of nog bezig was aan te dragen, in de werken van Leonardo, Raf f cello en Michelangelo. Overal in het manierisme komt men
die vormen tegen als de eindeloze variatie op een vast thema, en de
manieristen zelf maken er volstrekt geen geheim van dat de „Maniera
Michelangelo'', of de voorbeelden van Raf f ael en da Vinci hun ideaal
en voorschrift zijn.
Desondanks betekende het Manierisme een duidelijke breuk met diezelf de Renaissance.
Deze paradox moet wel beduiden, dat de Manieristen bij het verwerken van de vorm, niet langer deelnamen aan de geest der Renaissance
waaruit die vorm geboren was: zij namen de vorm maar niet de inhoud,
zij namen het kleed maar het was leeg.
Renaissance, dat wil hier — na alle geharrewar over dat inderdaad
veel vertroebelde begrip — nog altijd zeggen: de Italiaanse volkscultuur
van het Quattrocento zoals Burckhardt haar verstond: een optimistisch
individualisme dat zich in de wereld en in het leven verheugt, en dat in
het doorvorsen van de natuur en bewust te rade gaand bij de Klassieke
Oudheid, de wereld en de mens ontdekt.
Buiten Italië staat daartegenover in de zelfde tijd het „Herfsttij der
Middeleeuwen'', een pessimistische wereld die naar haar ondergang
neigt, een drastische wereld ook, maar waarin de mens nog alle krachten
van het Doopsel ondergaat in die oorspronkelijk gothische, diep religieuze bevangenheid die wij zo goed leren kennen in de werken der
Nederlandse „Primitieven". Ook deze mens bekijkt de natuur, maar hij
doet het niet met het groots machtsbesef van de Renaissance-mens die
weet dat hij haar ordenen zal, dat hij het centrum is in het spel harer
krachten, doch hij doet het angstvallig, van dichtbij, aandachtig beschrijvend het mysterie en zijn verwondering erom. Want de wereld,
natuur en mens, ziet hij alleenlijk tezamen in hun betrokkenheid op God.
Ziedaar het voorspel van die merkwaardige zestiende eeuw: de Bourgondische Avond naast de Italiaanse Morgen. Maar de avond is nog
vervuld van devotie en die godvruchtige schroom waarmee in schilde-
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rijen der Primitieven de mens zich nauwelijks durft losmaken van zijn
achtergrond, terwijl de morgen oplacht in de vrijheid en het zelfbewustzijn van een natuurlijke volmaaktheid, die de mens zichzelf en de ander
doet gevoelen als persoon en de vrije menselijke geest als het middelpunt
waaraan de wereld onderworpen is.
Morgen en avond, twee wateren die plotseling in elkander vloeien.
En het Manierisme, wat zou het anders zijn dan de schemerkolk,
waarin die twee grote rivieren, eenmaal te zamen gekomen, ondergaan?
Laat ons maar niet te vlug zijn met onze conclusie. En laat ons vooral
geen conclusies trekken die slechts de literaire uitkomst van een zwakke
vergelijking zijn.
Als wij de feiten nagaan, blijkt de eigenaardige vormelijkheid van het
Manierisme maar zeer ten dele verklaarbaar uit het feit der wederzijdse
intensieve beïnvloeding van de meesters uit Renaissance--Italië en die uit
de gotische wereld rondom.
Durer bleef zichzelf, teneinde toe vervuld van zijn zeer menselijke
ernst en zijn Duitse diepzinnigheid, al zoog hij met geweldige inspanning — de hele Renaissance in zich op. Antonello da Messina werd
geen manierist door de invloed die hij van Jan van Eyck ondervond. En
evenmin Gerard David of Joos van Wassenhove, gezegd Justus van
Gent, al kreeg in Italië de Renaissance ingrijpend vat op hen, op de
laatste zelfs zozeer dat hij als een harer grote krachten op oorspronkelijke wijze deelnam aan de ontwikkeling van de Italiaanse Rinascità. In
feite heeft het buitenland — en dit geldt bijzonderlijk van de Nederlanden — de Italiaanse kunst van het Quattrocento voortdurend van zijn
bloed geleend; en het is er gretig genomen. Het Manierisme is trouwens
het eerst in Italië ontstaan, niet vooraleer de Renaissance bezig was haar
vervulling te vinden, maar wel voor de grote invasie der „Barbari"
begon.
Maar de mens die in het oude Westen eerst na 1530 in de kracht van
zijn jaren kwam, was een andere mens dan de oudere generaties er telden. Blijkbaar was hij onder een ander gesternte geboren; hij had
andere zenuwen, hij reageerde anders, voor hem zag de wereld er anders
uit, hij had een ander soort intelligentie, andere verlangens.
In Italië komt de verandering zo plotseling dat men haar bijna met
een natte vinger aan kan wijzen: de generatie die in ca 1490 geboren is.
Elders is het alsof een stil water ineens gaat afvloeien naar lager bedding in een versnelling die angstig groeit. David bewaart de oude innigheid en de oude ernst. Mabuse heeft nog de ernst en zelfs krijgt hij
enige notie van de werkelijke grootheid der Renaissance, al is zijn ver-
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mogen om dit te tonen zoveel geringer dan dat van Durer. Zelfs Jan
van Scorel is er nog niet geheel van gespeend, een laatste rest. Maar
Barend van Orley is een Manierist — gelijk Bloemaert en Wterwaal!
Hij heeft noch aan de geest der Primitieven, noch aan die van de
Renaissance deel, al is hij knap vakman genoeg om een Friedlander, die
hem volledig doorziet, het bedrieglijk compliment te ontlokken dat de
beste tapijten van van Orley zonder voorbehoud of ironie „echte Hochrenaissance" zijn te noemen en zelfs de enige Nederlandse producten
die deze naam verdienen.
Wat overigens in de Nederlander zonder meer begrijpelijk zou kunnen zijn, — dat hij niet echt deel heeft aan de geest der Renaissance —
is het nauwelijks voor de Italiaan die als kind of zelfs als jonge man de
„Hochrenaissance" nog beleefde.
Een Bronzino mag dezelfde grond onder de voeten hebben als een
Michelangelo die slechts weinig jaren voor hem stierf, doch vele jaren
voor hem geboren werd; die grond mag voor hem even vast en rijk zijn,
maar zo ziet hij er voor hem niet uit, zo wordt hij hem niet gewaar onder
zijn voeten. Bronzino voelt zich veeleer verwant met iemand als Ugolino
Martelli die zestien jaar jonger is dan hij.
Martelli is een humanist. Zijn fijne geest is vervuld van wetenschappen die het voorgeslacht hem heeft aangedragen. Als hij zich neerzet
voor Bronzino die hem heel fijn portretteert, draalt zijn rechterwijsvinger
over de letters van het negende boek uit de Ilias. Achter hem in de
zachte schemer van de binnenplaats waar hij zit, verrijst Donatello's
David. Hij is een man, overvol van beschaving en zijn vaderen leven in
al wat om hem heen is, maar hij is nauwelijks hun kind, hij is het kind
van een nieuwe tijd.
In de schone binnenplaats van zijn ouderlijk huis zijn zijn ogen niet
thuis; ze zwerven, ze staren. Er is niets dat zij omvatten en strelen, er is
zelfs een zekere onwilligheid in. En een vlucht. Ze lijken niet op de
ogen van zijn vaders die helder en zeker waren. Trouwens waar lijkt hij
op, Ugolino. Dit koele masker is zo geresigneerd en gesloten dat niemand het lezen kan. Tenzij ... .
Tenzij men er de zeer leesbare gezichten van zijn geestelijk voorgeslacht naast stelt: de oude vorserskop van da Vinci met ogen die recht
door steen zouden boren; de heldere, met luisterende ogen — die tegelijk binnen en buiten hemen — opglanzende jeugd van een Raf f aello zo
jong als hij, Ugolino; de kermende kop van Michelangelo, zeker lijden
en zekere wil. Met de leesbaarheid van een openbaring onthult hun felle
levensbelustheid het schichtige in Ugolino's fijne en met zorg gekozen
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pose, de nood van een hart dat zijns ondanks blasé is en de verwarring
achter een wil die vlucht.
Neen, Ugolino Martelli is geen Renaissance-mens, hij behoort niet
tot dat wat hem maakte. Zo is het ook met Bronzino en met allen die na
1490 geboren zijn. Kijk eens naar Pontormo's luitspeler. Die jongen ziet
er wel zwierig uit en zijn luitspelen speelt hij goed met bedachtzame,
zeer gevoelige vingeren. Maar zijn ogen zijn er niet echt bij, er gaat een
tegenbeweging dwars op de muziek door zijn lippen en kin, er is geen
melodie in zijn romp en ongenaakbare hals. Het is met zijn muziek hetzelfde als met de grond onder Martelli's voeten: ze is een afgrond en
poëzie of luit, ze zijn maar de draad erboven.
Zie naar Pontormo zelf. Hij is geboren in '94. De wereld was hem
zo vreemd dat hij zich opsloot in een hol. Hij kwam er in „over een
houten trap die hij, zodra hij binnen was, optrok met een windas opdat
niemand hem kon bereiken buiten zijn wil of voorkennis". „Zijn brein
was voortdurend bezig nieuwe concepties en uitzonderlijke wijzen van
doen uit te denken, nooit tevreden en nooit bij een ervan blijvend". „Hij
zette zich met zulk een ijver aan de studie dat het teveel was; omdat hij,
vandaag bedervende en overdoende wat hij gisteren had gemaakt, zich
zo het hoofd brak dat het erbarmelijk was om te zien". De eenzaamheid
was hem liever dan de wereld, zij was zijn bijzit die hij nam. Vasari, aan
wien ook bovenstaande aanhalingen ontleend zijn, vertelt hierover nog,
hoe Pontormo, eenmaal aan de pest ontvlucht naar het Klooster der
Certosa, lange tijd daar bleef en er later telkens naar terugkeerde,
„gustato quel modo di vivere, quella quieta, quel silenzio e quella sollitudine, tutte cose secondo il (suo) genio e la (sua) natura". Dergelijke
trekken zijn ook in Rosso te vinden, die in hetzelfde jaar als Pontormo
geboren was. Rosso verschrikte zijn opdrachtgevers door de gewoonte,
zijn figuren „bepaalde wrede en vertwijfelde tronies" te geven, die hij
echter „daarna bij het voltooien verzachtte". Niets in hem van de
schoon-evenwichtige menselijkheid van zijn voorgeslacht; en tussen echt
en onecht moet hij diep in zichzelf het spoor waarlijk bijster zijn geweest. In het eind sloeg hij de hand aan zichzelf.
Rosso en Pontormo zijn de grote revolutionairen van de generatie, die
in Italië de eerste vorm geeft aan de reactie tegen het ideaal van evenwichtige natuurlijkheid, van de mens die het middelpunt is in het spel
der krachten van de natuur, zoals de groten der Renaissance dat zopas
verwezenlijkt hadden. Zij zijn de eerste Italiaanse Manieristen. Men
moet ook Michelangelo wel enigermate tot hen rekenen — met alle
voorbehoud overigens! Die verbijsterende mens, al was hij ouder dan zij
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en al behoorde hij ook wezenlijk tot de generatie die de Renaissance
haar volstrekte voltooiing gaf, was Rosso en Pontormo psychisch reeds
na verwant, de enige van zijn generatie. Er wil hier volstrekt niet
getornd worden aan de algemene geldigheid van Wilhelm Pinders heldere ingeving, dat voor het al of niet situeren van een kunstwerk in een
bepaalde stroming of een bepaalde algemene levenshouding, niet de
datum waarop het kunstwerk tot stand kwam, maar de geboortedatum
van de kunstenaar beslissend is. Pinders uitgangspunt werkt juist bij de
poging, het buitengewoon ingewikkeld verschijnsel van het Manierisme
te begrijpen, verrassend verhelderend.
En het valt ook niet te betwijfelen: de wortels waarmee die oude eenzaat Michelangelo in de traditie aardde waaruit hij voortkwam, waren,
bij al zijn vertwijfeling, toch vaster „gevezen" dan het geval was met
Pontormo of Rosso, en over hen heen reikte zijn kruin nog vruchten en
zaad naar de verre overzij van de verwarring: de Barok, een oever die
de reeks der na hem geboren manieristen niet hebben bereikt. (Wel
werd zij benaderd — maar dan op geheel andere wijze en vanuit een
ander punt — door enige der grote Venetianen die ook van de generatie
der Manieristen waren, doch een apart hoofdstuk vormen welks behandeling hier te ver zou voeren.)
Misschien is het juister de kwestie andersom te stellen en te zeggen
dat die manieristen van het eerste uur nog verwant waren aan Michelangelo ( de latere manieristen waren dit zeker niet meer ) en dat hun
eenzaamheid ten dele nog voortkwam uit de oude menselijke diepte.
Maar ook daarin was Michelangelo een, in zijn land en in zijn generatie, ongewone figuur. En het blijft toch een feit dat hij de enige echte
Renaissancist is, in wiens werken van langsom duidelijker de breuk
reeds valt aan te wijzen die een manieristisch kenmerk is: weliswaar nog
niet de breuk tussen mens en natuur — wel de hevige spanning waaruit
die weldra resulteren zal — maar stellig reeds de breuk in het „antieke"
evenwicht. Wat echter bij de manieristen een vlucht is, eerst een verbijsterde — veelbetekenend is Rosso's dood! -- later een bijna speelssuperieure, is bij Michelangelo een verbitterd te lijf gaan van de dreiging, die hij gezien had eer ze zijn wereld overviel; een bitter-eenzaam
gevecht om doortocht, op leven en dood.
Is eenmaal de dubbele breuk een feit, dan verliest zij snel het karakter
van een wonde. Niets van gekweldheid meer in de gladde en als het
ware drelende bevalligheid van de manieristische stijl, die de generatie
van rond de eeuwwende brengt, en waarvoor de „Madonna del collo
lungho" van het Parmezaantje — I1 Parmigianino die gedoopt was
Francesco Mazzola — als het beminnelijk toonbeeld geldt.
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Het wonderlijk verschil in levensgevoel tussen onderscheiden generaties, vooral als zij naast elkander in een reeks van dezelfde jaren, in
dezelfde wereld leven, is een mysterie. Ook het feit der wonderlijke
overeenkomst in levensgevoel van mensen uit een en dezelfde generatie,
die los van elkander leven in zelfs de verst uiteenliggende streken, is
een mysterie. (Ze behoren tot de boeiendste mysteries om ons heen! )
Vruchteloos te pogen een mysterie op te lossen. Maar altijd is er aan
het genoemd verschil en de genoemde overeenkomst, waar zij zich voordoen, toch wel iets te verklaren, en zeker heeft het zin dit te beproeven,
want elke aanwijzing die wij vinden, kan ons inzicht in onszelf en in
onze eigen problemen verhelderen.
Welnu, de wereld werd in de zestiende eeuw niet alleen anders ervaren dan tevoren, zij was anders. Hier volgt het vluchtigst resumé.
In 1492 werd Amerika ontdekt. In 1519-1521 voer Magelhaes de
wereld rond, aldus bewijzende dat de aarde een bol was. Evenzeer
schokkend zijn de nabij-politieke gebeurtenissen die het aanschijn der
wereld veranderen. Vooreerst het Turkengevaar. 't Is waar: Constantinopel was al in 1453 gevallen, maar dat had hier minder indruk gemaakt
dan de slag bij Villach in 1492 waarbij Maximiliaan I de grenzen van
zijn keizerrijk reeds moest verdedigen. De Turk begon op het hart van
Europa te richten: in 1521 viel Belgrado, Wenen werd in 1529 aangerand, Hongarije viel in 1544. De vernietiging van alle cultuur. beschaving en godsdienst scheen op het punt zich te voltrekken! Die dreiging
gaf een nieuwe dimensie mee aan de nationale hartstochten. Vooral in
Italië bereikten deze ondraaglijke spanningen.
Gelokt door een erfeniskwestie in Napels, trok anno 1494 de Franse
Koning Karel VIII, temidden van zijn ridders triomfantelijk Italië binnen. Een vruchtbaar precedent!: vier jaar later deed zijn neef Lodewijk XII het na, diens opvolger Frans I rukte viermaal de Povlakte
binnen. Daar kwam bloedige oorlog van, want op de hielen van de
Fransman kwam zijn Duitse rivaal. In 1521 joegen de Habsburgse soldaten de Fransen uit Milaan. Vier jaar later namen ze de stad opnieuw
en nu lieten ze haar niet meer los. De weg naar Rome lag vrij. In 1527
vielen de keizerlijke benden gruwelijk plunderend en brandschattend in
de Eeuwige Stad binnen: de „Sacco di Roma'' en men mag wel zeggen:
het einde van de Renaissance. In heel Italië werd „Fuori i barbari ' gekreten als nooit te voren, maar zij waren nu niet meer te keren. Italië
lag open in een andere wereld. Het krioelde er weldra van de vreemdelingen en die hadden er meest de zaken voor het zeggen.
In deze woelwereld, terwijl de universiteiten en de bibliotheken van
het oude land door vreemdelingen werden overstroomd om er het Hu-
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manisme te leren aan de bron, terwijl schilders en beeldhouwers uit alle
landen er de moderne en antieke kunst kwamen doorsnuffelen, en terwijl de boekdruktechniek, van over de Alpen ingevoerd, zijn enorme
invloed begon te verspreiden, voltrok zich ook de godsdienstige kentering. Het was in het jaar van Raffaels dood, 1520, dat Luther in het
openbaar de tegen hem uitgevaardigde bul Exurge verbrandde en het
protestantisme een feit werd.
Al deze feiten, zich voordoende als explosies, en de geweldige problemen van godsdienstige, politieke, sociologische en culturele aard die
zij opriepen, brachten een begrijpelijke onrust in de geesten en, zoals
dr R. van Luttevelt schrijft, „een hevige weerslag op de klassieke geest
van de Renaissance der 15e eeuw, waarvan de Neo-Platonische philosophieën, de humanistische literatuur, de hang naar de antieken, de verheven cultus van het evenwicht, van pure schoonheid en van levensgenietingen, heel die zich zo zonnig voordoende periode opeens naïef en
ondiep leek voor wie met de nieuwe problemen geconfronteerd werd".
En nochtans schijnt het niet dat de zestiende eeuwers het zich zo
bewust werden. Veeleer schijnen zij, in toenemende mate naarmate zij
van een jongere generatie zijn, te menen dat zij zich de volheid der 15e
eeuwse Renaissance hebben eigen gemaakt, en consequent volgens die
volheid hun kunstwerken maken. Een Bronzino, een Primaticcio, een
Parmigianino, een Vasari en even goed een Barend van Orley of
een van Mander, schijnen er niet aan te twijfelen of hun werken zijn
even volkomen als die van hun geliefde voorbeelden Raffael en Da
Vinci ,-- of even groots en diep als die van Michelangelo. Van Mander zou wel zeer verbaasd zijn geweest te vernemen — wat waarheid
was — dat de klassieke Renaissance volstrekt niet afkerig, veeleer in
enig opzicht wat afgunstig had gestaan tegenover de „rouwe en plompe
barbarische wijse" die hij hielp verruilen voor de „rechte schoon-antijck
sche"; en nog verbaasder als hem verklaard was geworden dat die
„rechte antijcksche" volstrekt niet recht.-antijcksch was.
Maar de kunst ontwikkelt zich of zij is dood. De volkomenheid die zij
bereikt, kan slechts een ogenblik duren, zij kan niet door herhaling
worden geprolongeerd. Raffael bereikte haar, door onophoudelijke
natuurstudie. Zoals Max Friedlander schreef: „Raffael hat nach unablassigem Naturstudium die letzten Lósungen fixiert fur das wurdige
Stehen, das edle Schreiten, der góttlichen Flug, das Kónigliche Thronen, das andachtige Knien".
Hij bood aldus die na hem kwamen een pasklaar arsenaal waarin alle
moeilijkheden en problemen voorgoed overwonnen waren, een volmaakt
vormenarsenaal. Het was niet meer te verbeteren, en slechts te evenaren
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in dezelfde vorm. Maar wat Raf f ael vond door natuurstudie, viel niet
meer te vinden voor hen die zijn werk gezien hadden, het viel slechts te
ontlenen en toe te passen buiten de natuur om. In de ontlening was deze
vorm echter niet meer wat zij was in haar eerste geboorte. Zij mocht
dan nog altijd de gelouterde vorm zijn, maar zij was niet langer volkomen want zij was leeg. Zij was „entleerte Form". Zij was ontledigd van
„der letzte Ernst" en van „die letzte Realitat". Dit is dan wel de eigenlijke omstandigheid waarin de genoemde, zich Renaissancist achtende
Post-rafaellieten huns ondanks blijk gaven dat de Renaissance niet
meer in hen leefde en dat zij van een ander geslacht waren: dat zij nl.
om de laatste ernst en de laatste realiteit zo weinig bezorgd waren, dat
zij het gemis niet eens bemerkten en het lege konden aanzien voor vol.
Maar hun vergissing lag wel al te zeer voor de hand. De erfenis liet
zich nu eenmaal niet anders verdelen. Wonderlijke pragmatiek van de
natuur! Tot aan de hoogste vervulling van een taak verleent zij de
geslachten een bijzondere wil, een bijzondere aard, een eigenaardige
prikkel in het bloed en ten slotte de laatste volstrekte diepte in de geest,
geëigend in het eerste om op het spoor te blijven en in het eind om de
top te bereiken. Niet zodra is de vervulling een feit of plotseling onthoudt zij aan bloed en geest wat verder overbodig is en vult ze met iets
anders dat gaandeweg een nieuwe taak openbaart totdat ook deze vervuld kan worden. En zo volkomen natuurlijk gaat dit alles in zijn werk,
dat het nimmer opvalt eer terugkeer al niet meer mogelijk is en voortgaan een nieuwe drift. De weg gaat gewoon voort, maar zij gaat a.h.w.
dwars door horizonnen alle van een andere windstreek en die eerst ver
achter onze voetstap herkend worden. Wij weten eerst in welk land wij
geweest zijn als wij reeds lang in een ander wandelen dat wij niet
kennen.
Stel een ogenblik dat die zestiende eeuwers hun vergissing bemerkt
hadden. Dat zij plotseling hadden gezien dat hun sublieme vormen lege
schablones waren, hun „figure serpentinate" wel schone ranken maar
geen mensen, met gebaren wel kunstig en precieus maar zonder de diepe
ernst der waarachtigheid. En stel bij dit alles dat zij nog altijd in natuurlijke, waarachtige en schone menselijkheid de laatste betekenis van hun
vorm stelden gelijk het geslacht dat de Renaissance had verwezenlijkt:
m.a.w. dat zij dus nog van dat geslacht waren .-- zij zouden plotseling
niet verder hebben gekund. Als het waar is dat zij zich vergisten, dat zij
betrekkelijk ontrouw en verblind waren, dan was hun vergissing en dan
waren hun ontrouw en verblindheid hun gelukkige gave want voorwaarde voor het voortbestaan der beeldende scheppingskracht — zoals
ook vandaag met de modernen het geval schijnt.
3
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De Manieristen nu, begonnen eerst hun tekort aan menselijke diepte
te zien, toen hun vorm voldoende was gerijpt in nieuwe, oorspronkelijke
zij het decoratieve qualiteiten, om nu ook op nieuwe, oorspronkelijke
wijs met menselijkheid gevuld te kunnen worden. Op dat ogenblik nog
was die vorm een rijk-decoratieve schijnwereld, gevuld met allegorieën,
grottesken en bedenksels, soms reeds — zoals bij dell' Abbate en vooral
diens Franse leerling Caron .--- een enigszins surrealistische, bijna hallucinante toverwereld, opgeroepen door nerveus intellectualisme en vage
verontrusting, waarin een menselijkheid die nog sluimert, voelbaar bezig
is te ontwaken. Een schijnwereld altijd, waarin de menselijke figuur
frequenteert, maar alleen als het schoonst ijdel toverbloeisel van lijn-,
kleur- en lichtbeweging, de praalrank in het kostelijk vormpatroon.
Voorzover deze figuur als méns geïnterpreteerd kan worden, is deze
nooit meer de edele beheerser van zijn wereld. Hij is ofwel klein en
verloren in de ontzaglijke en vreemde of bizarre wereld, ofwel om hem
heen is de ruimte een engte geworden, een onwezenlijke leegte, een onruimte waarin de uitdrukking van het zwierigst of hevigst gebaar benauwd raakt en verstart.
En zo, op die onwerkelijke wijs, was de wereld ook werkelijk uitdrukking van het levensgevoel van haar schepper. Alleen van zijn kunst
voelde die zich zeker: die wist hij tegen de stoutste ingewikkeldste
opgave opgewassen. Maar voor de rest was hij een geworpene in „den
onzekeren vreemde", wiens land door barbaren onder de voet gelopen,
wiens geloof in angstige benauwenis, wiens kerk en beschaving met
brandschatting bedreigd en wiens wereld a.h.w. naar een uithoek van
het heelal verdwaald was. Kortom wiens vaste grond in een afgrond
was verkeerd.
Hij was inderdaad niet meer de zekere, de grote mens, de evenwichtige in wien het zwaartepunt van alle natuurlijke krachten rustte. In het
spel der krachten was hij de kleine afhankelijke geworden, evenmin het
centrum als de aarde het bleek in het zonnestelsel — als men Copernicus geloven moest. Diep in zijn hart wantrouwde hij de wereld zoals hij
zijn gedachten wantrouwde.
En hij ontvluchtte ze beide, hij acteerde eraan voorbij. Zijn onrust
had wel „behoefte aan een kerker", zoals Archangeli het formuleert,
maar hij had er tegelijkertijd behoefte aan' zijn kerker te ontkennen.
Daarom verleende hij haar glans. Terwijl hij vaste codes ontwierp voor
al zijn gedragingen en gebaren — gelijk hij deed in zijn kunst voor al
zijn vormen — een uitvoerige en vermoeiende etiquette, gaf hij ze tegelijkertijd de artificiële glans van een, verrukkelijk spel, onnavolgbare
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zwier en edele hoofsheid. Terwijl hij zich aan de diepte der natuur onttrok, richtte hij weidse paleizen, gedenktekenen en fonteinen op en, in
nog groter getale en schittering, feestdécors en erepoorten en stoeten
praalwagens, schijntekenen van een ephemere feërie, waarin hij het
theater en de allegorieën zijner wuftheid opvoerde ter loochening van
de werkelijkheid dat hij de eenmaal door zijn vaderen verworven grootheid die hij vierde niet bezat.
Soms in schaarse ogenblikken, lijkt dit alles wel eens verkeerd te zijn
in zijn tegendeel. Meer dan een manieristisch meester heeft tekeningen
nagelaten van een ongehoorde realistiek, niet die welke zich vermeit in
de stof der dingen, (dat is ni. een realistiek welke de manieristen gewoon waren te bedrijven in de détails waaruit zij hun bedachte siervormen en -composities hebben opgebouwd, een realistiek o Willinck!
— die ook een vlucht kan zijn uit de werkelijkheid, temeer naarmate die
als een mysterie ervaren wordt; ik denk hier met name aan dat curieus
zelfportretje van Parmigianino in de bolle spiegel die alle proporties
ontwaardt!) maar een realistiek welke als met de lichtflits van een bliksemstraal een gebaar treft als zijn openbaring. En hierbij denk ik aan
bepaalde schetsen van Pontormo uit de verzameling van de Uf f izi, die
vorig jaar in Amsterdam waren te zien, met name die van de figuur van
een zittende man, die met zijn rechterhand zijn ogen tegen de zon beschermt. Het is overigens een realistiek waarvan de altijd diep treffende
revelaties in geen enkele periode der geschiedenis van de scheppende
mens ontbreken, maar die ons in die bliksemende vorm niet eerder
opnieuw geopenbaard zou worden dan bij Rembrandt en dan nog eens
in de achttiende eeuw, speciaal in die korte, boeiende tijd waarin het
impressionisme ontstaan is.
Hoe dit zij, het Manierisme is werkelijk een vlucht. En al poogt deze
zich voor te doen als een speelse, verrukkelijke fuga, zij is in diepste
wezen niets anders dan een vreesachtig ontwijken van de diepe nacht,
die het denken wellicht tot vrucht zal baren in de kamers van de ziel.
Waarvandaan anders dan van zulk een vrees, zouden immers de merkwaardige verkilling en de soms pijnlijke verstarring komen die telkens
de luchtige zwier der gebaren en de liefelijke glimlach van ogen en lippen besluit en als het ware verzegelt tot een vraag waarop men beter
geen antwoord zoekt? Vanwaar anders de leegte die om de elegante
poses hangt, het gewilde gebrek aan ruimte dat hen omgeeft? De kunst
van het manierisme is een vlucht uit het denken, een vlucht van het
denken weg, zo komt het mij voor. Zij is werkelijk maniera, ook in dit
opzicht: dat zij in laatste instantie een surrogaat is, zoals toneel er een
voor echt leven is. Zo gezien is Michelangelo toch duidelijk van het
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oude ras; want hij, in zijn verschrikkelijke eerlijkheid, sloot zich op in
die nacht in een lijf aan lijf gevecht met haar wanhoop, om de verborgen
dageraad. Al zijn late werken dragen van dat Jacobsgevecht de littekens
en de terribilità.

Ziedaar de achtergrond van het Manierisme in Italië. Daarbuiten was
het in wezen niet anders, al werkt hier sterker het besef van eigen
tekorten tegenover de verblindende schoonheid en de zuidelijke zwier
waaraan men zich in Italië vergaapt, dan ten andere de Italianen nu
verlangen naar een adoptatie van het „gotico", dat zij als een eigenaardig verticalisme en een uitrekken van de proporties overigens wel degelijk opnemen.
Wie zal het de romanisten kwalijk nemen dat zij de Renaissance niet
begrepen, nu zelfs de Italianen haar verkeerd begrepen? En toch: al in
1519 komen Rafaëls cartons voor de beroemde wandtapijten der Sixtijnse kapel, te Brussel in de werkplaats van Pieter v. Aelst. Barend van
Orley ontleende er zijn vormen aan, hij nam er zelfs hele figuren van
over, buitengewoon knap, verbluffend vaardig en met het luchtig en
content gemak dat er de leegheid van is! Het eenmaal vastgelegde —
„das Erstarrte" zoals Friedlander zegt, — laat zich nu eenmaal gemakkelijker „abformen" dan het levende. Maar ook hier spelen de gewijzigde politieke, maatschappelijke en godsdienstige omstandigheden hun
rol. Evenals de daarmee samenhangende andersoortige opdrachten:
enorme decoraties b.v., ook hier ter gelegenheid van triomfale intochten,
ontwerpen voor tapijten en gebr a ndschilderde ramen die monumentale
allure eisten.
In Frankrijk zwermen de Italianen zelf uit, ze komen al mee met
Karel VIII en Lodewijk XII als die terugkeren van hun reisjes naar de
Povlakte. Nederlanders brengen de nieuwe stijl naar het Oosten.
Overal in ons Westen, het „antieke" zogoed als het „barbaarse",
vertoont de stijl weldra de zelfde kenmerken en dezelfde symptomen.
Misschien is er dit verschil: dat de gotische wereld in reactie op haar
verleden zijn godvruchtigheid verliest, terwijl de Italiaanse in een zelfde
reactie op de Renaissance naar godsdienstige verdieping tendeert.
W. Vanbeselaere althans tracht ons ook van dat laatste te overtuigen
in de vernuftige parallellen die hij contrueert in zijn waardevolle geschrift over Pieter Bruegel en het Nederlandse Manierisme. Ik voor mij
geloof hem niet. Het gemak waarmee b.v. Parmigianino een wufte voorstelling van Venus met Cupido, bestemd voor de schandschrijver AreLino, ter wille van een toevallige gelegenheid om haar aan de Paus te
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slijten, in een „Madonna met Kind" omgoochelt, is ten deze een teken
dat niet alleen staat.
Toch schijnt er een ogenblik iets waar van Vanbeselaeres stelling, als
men de werken der drie genieën die het Manierisme heeft opgeleverd,
met elkaar vergelijkt: Tintoretto, El Greco en .... Pieter Bruegel die
wonderlijk genoeg op de wetenschappelijke expositie van deze zomer in
het Rijksmuseum te Amsterdam, ontbreekt! Waar is Bruegels godsvrucht aanwijsbaar — en waar Tintoretto's en El Greco's niet? Vooral
de eerste en de laatste bewijzen ons bovendien ad finem dat de vlucht
die het Manierisme is, een positieve zin heeft: „reculer pour mieux saur
ter". In El Greco wordt plotseling de afgrond omgekeerd: de leegte, de
vlucht van de natuurlijk-werkelijke wereld weg, wordt een nostalgisch
rekken naar de vervulling van het mysterie: laatste zin van natuur en
wereld beide, diepste werkelijkheid maar die geen oog gezien heeft en
geen oor gehoord. En is het opperst dithyrambisch fantasma la
comedie humaine — dat Pieter Bruegel ons zo verbijsterend voor ogen
zet, niet tegelijkertijd de opperste kalmte van het werkelijk bestel zelf,
waargenomen vanaf een hoogte en een wijsheid die ver boven de aarde
zijn?
In de grond waren beide waarschijnlijk even diep religieus, maar
Bruegel was het in wijsheid, El Greco in verlangen.
Geen tijd waarop de onze zo sterk, zo sprekende gelijkt als de zestiende eeuw. Ook in ons de verbijstering om een wereld die zich aan
onze controle onttrekt. Ook in ons de vlucht in een schijnwereld, in onze
kunst het spel der vormen, de onnatuur en, bij de sterksten toch, de
omhelzing van het mysterie. Onze nood is dezelfde: opnieuw het protesteren in de Kerk; maar is het niet alsof eerst nu de Hervorming werkelijk vervuld zal worden en de „hervorming" — die er nog geen was —
teniet zal doen, door haar te bekronen in de Una Sancta?
Het is alsof, sedert de eerste Christentijd, de Heilige Geest nooit
zichtbaarder Zich met ons bezighield, komende in de stormen der Verbijstering, een Teken van Tegenspraak, Protest.
En het is mij soms alsof ik Zijn Gelaat zie, in tekenen die niet van de
aarde zijn, in de Tegenspraak van de kunst. Onze elgrecische kunst.

Atoomwapens

en oorlogsrecht

door DRS PAUL RUYS S.J.
Belgisch afgevaardigde bij de atoomconferentie te Genève

de maanden juni en Augustus 1945, werd, op advies van
T USSEN
deskundigen behorende tot het Departement van Verdediging en
van Buitenlandse Zaken en met de instemming van een groep geleer
den, door President Truman beslist het atoomwapen te gebruiken tegen
de Japanse vijand. Op 6 en 8 Augustus werden de eerste atoombommen
op twee Japanse steden, Hiroshima en Nagasaki, neergelaten. De wereldopinie stond verbijsterd over de gevolgen van deze daad, maar noch
de moralisten noch de rechtsgeleerden konden een eensgezind waardeoordeel over het gebruik van het atoomwapen uitspreken. In Sovjet
Rusland ging er geen enkele stem op om de Amerikaanse handelwijze
te veroordelen. Dit stilzwijgen is des te merkwaardiger omdat de Russen
een paar jaar later in de UNO-Commissie voor atoomenergie een stelling zouden verdedigen die in feite de productie en het gebruik van het
atoomwapen verbood.
In Februari 1955 publiceerde de Britse regering een verslag waarin
zij haar besluit te kennen gaf ook waterstofbommen te produceren. „De
regering van de Verenigde Staten", lezen wij in de inleiding van dit
stuk, „heeft aangekondigd dat zij een aanvang heeft gemaakt met de
productie op ruime schaal ^-- fuliscale production — van thermonucleaire wapens. De Sovjet-regering volgt klaarblijkelijk een gelijkaardige politiek, ofschoon wij niet kunnen nagaan wanneer zij thermonucleaire wapens tot haar beschikking zal hebben voor effectief oorlogsgebruik. Het Verenigd Koninkrijk is ook in staat om zulke wapens te
produceren" 1 ) .
Het Britse document constateert verder dat aan die waterstofbommen
een vernietigende kracht wordt toegekend die honderden malen groter
is dan die der eerste atoombommen.
Achter die enkele nuchtere zinnen schuilt de reusachtige vooruitgang
die de laatste tien jaar door de kernphysica en haar technische aanpassing aan vernietigingsdoeleinden werd gemaakt.
Aan de stijgende kracht der vernietigingsmiddelen beantwoordt bij
de meeste mensen een afgrond van vrees en afschuw. De bemoeiingen
van de Organisatie der Verenigde Naties om dit angstwekkend probleem op een bevredigende wijze te regelen liepen dood op het verzet
van Sovjet Rusland. Regelmatig konden wij in de pers oproepen lezen
van gezaghebbende persoonlijkheden die waarschuwden voor het gevaar
dat de mensheid liep indien nog ooit dit wapen in een oorlog werd
gebruikt. Nog dringender en veelvuldiger werden deze waarschuwingen
na de eerste proefnemingen met de waterstofbom. Oproepen van geleer
den, van zedelijke gezagsdragers, van staatslieden en van pacifistische
1 ) Cfr. Statement on Defense, 1955, Cmd. 9391, p. 3 (Vert.) .
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organisaties volgden elkaar op. Afgezien van de bijbedoelingen die
menige verklaring ingaf, gaat iedereen er over accoord dat „iets" moet
gedaan worden om deze ramp aan de mensheid te besparen.
Het volkenrecht schijnt voor de verstrekkende gevolgen en voor de
ingewikkelde problemen die door het atoomwapen gesteld worden,
afstand gedaan te hebben van zijn recht op medezeggenschap. Zo laat
Prof. Guggenheim in zijn recent en zeer degelijk tractaat de vraag
onbeantwoord 2 ) . Eens te meer moet hier worden vastgesteld hoezeer
het internationale recht aan de contingenties van politieke machtsverhoudingen gebonden is. Daarbij werd het oorlogsrecht in zijn geheel
ontredderd door de praktijken van de Tweede Wereldoorlog. Nooit
werd het aangepast aan het systeem van collectieve veiligheid ingeluid
door het Charter van de Verenigde Naties. In een merkwaardige bijdrage stelde Prof. Kunz de chaotische toestand van het oorlogsrecht
vast 3 ) . Op treffende wijze komt de rechtsonzekerheid tot uiting in de
vraag, die meer dan eens gesteld werd, of het oorlogsrecht ook van
toepassing is op een actie van de UNO om de collectieve veiligheid te
bewerken 4 ) .
We weten zeer goed dat vele gegevens slechts een betrekkelijke
waarde hebben voor onze studie. Toch willen we een antwoord vinden
op de vraag of het bestaande oorlogsrecht het gebruik van nucleaire
wapens al dan niet geoorloofd verklaren kan. Een nieuwe positiefrechtelijke regeling zij worde gewoonterechtelijk of contractueel vastgelegd — zal alleszins rekening moeten houden met al de waardevolle
elementen van het klassieke oorlogsrecht.

De feitelijke toestand
De vraag of het gebruik van het atoomwapen juridisch gewettigd is,
mag niet geïsoleerd worden van de feiten die aanleiding waren tot het
gebruik ervan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Geschiedenis. — Vóór de aanvang van de Tweede Wereldoorlog
waren de kennis van de atoomsplitsing en van haar mogelijke toepassingen het monopolie van enkele geleerden. Alvorens gebruikt te worden in de oorlog, hadden stoom en electriciteit zich aan de gewone man
geopenbaard als opbouwende krachten. Nooit is het gebruik ervan van
doorslaggevende aard geweest gedurende de vijandelijkheden. De
atoomenergie, daarentegen, openbaarde zich aan de mensheid met de
afschuwelijkheid van een moorddadige ontploffing. De atoomkracht
wordt spontaan en allereerst in oorlogsverband gezien.
2) „ .... on peut se demander si les armes atomiques ne sont pas déjà prohibées par
les conventions existantes qui seraient appliquables par analogie (. .. .). A 1'heure
icile de donner une réponse pertinente a cette question ....". Cfr.
actuelle, it est difficile
P. Guggenheim, Traité de Droit International public, II, Genève, 1954, p. 390 sqq.
3) Cfr. J. L. Kunz, The Chaotic Status of the Laws of War and the Urgent Necessity for their Revision. American journal of International Law, 45, (1951) , p. 36 sqq.
4) Cfr. o.a. Major Richard R. Baxter, Should the Laws of War apply to U.N.
enforcement action, Proceedings of the American Society of International Law, 1953,
p. 90 sqq.
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Voor de gewone mens begint de geschiedenis van de atoomenergie
niet met de kwanta-theorie van Planck of met de relativiteitsstudies van
Einstein, maar slechts op de dag waarop Prof. Einstein aan President
Roosevelt meedeelt dat er een grote bedreiging ligt in het studie-onderzoek der nazigeleerden op het gebied van de ketenreacties der uraniumatomen. Daarop volgden de Manhattan-, Oak-Ridge-, Los Alamosinstallaties, de eerste ketenreactie door Fermi in 1942 bewerkt en de
productie van de eerste atoombom. Men leefde toen in een noodtoestand
en hoopte door het gebruik van de atoombom de oorlog sneller te beeindigen, en daardoor zowel de democratische instellingen als millioenen
mensenlevens te redden.
Feitelijk werd de atoombom niet gebruikt toen de krijgsmacht van
nazi-Duitsland de oorlogsellende nog lang kon doen voortduren. Zij
werd slechts aangewend na de onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland, op het ogenblik dat de krijgsverrichtingen in het Verre Oosten
hun beslag kregen. Enerzijds werd de atoombom slechts gebruikt na
vele jaren verbitterde strijd; anderzijds stelde ze de facto een einde aan
de oorlog. Dit dubbele feit heeft het hele inzicht omtrent de rechtmatigheid van haar gebruik in een bepaald licht gesteld dat een nuchtere en
evenwichtige beoordeling niet heeft bevorderd.
Gedurende de oorlog werd het oorlogsrecht vaak met voeten getreden
en wel door beide oorlogskampen. Na de luchtaanvallen op de Britse
steden, kon men een zeker recht van vergelding inroepen voor het bombarderen van Duitse steden. Naderhand echter werd de techniek van de
target-area bombing — bombardement dat tot doel heeft een hele agglomeratie of heel een gebied van bommen te „verzadigen" doorgevoerd. Het recht van vergelding werd niet langer aangevoerd. Men
vergenoegde zich ermee deze techniek als een normaal middel van
oorlogvoering te rechtvaardigen. Zo maakten de bombardementen van
Dresden en Hamburg in het laatste oorlogsjaar elk meer dan 50.000
slachtoffers. Te Tokio telde men 83.600 doden na de bombardementen
met de gewone TNT- en brandbommen. Dit aantal werd niet eens
bereikt door de twee atoomontploffingen: te Nagasaki werden 35.000,
te Hiroshima 70.000 mensen gedood. Op de beslissing om het atoomwapen tegen Japan te gebruiken, moet de vaststelling van het grote
aantal slachtoffers bij de intensieve target-area bombing, die reeds lang
in zwang was zonder heftige morele of juridische bezwaren uit te lokken, een sterke invloed uitgeoefend hebben. De gewetens waren afgestompt, het rechtbewustzijn verduisterd.
Het gebruik van het atoomwapen stelde met één slag een einde aan
het langdurige bloedvergieten. juist vóór het rampzalige experiment
raamden de experten dat de oorlog tegen Japan nog 3.000.000 slachtof f ers zou vergen in de rangen der Geallieerden, indien men de atoombom niet gebruikte. De atoombommen eisten slechts een tol van 105.000
levens en nog wel bij de vijand. Hun aanwending was dus renderend!
Het duurde enige tijd vooraleer men tot meer nuchtere beschouwingen
kwam: de oorlog zou waarschijnlijk vlug tot een einde zijn gekomen ook
zonder het gebruik van dit nieuwe wapen van massavernietiging. In de
vreugderoes trof men ook geleerden die de V-wapens veroordeelden,
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doch de aanwending van de A-bom rechtvaardigden. Oorlogsverbittering en bevrijdingsvreugde hadden even zeer het geweten als het rechtsbewustzijn beneveld.
De gegevens van wetenschap en ervaring..-, Het atoomwapen heeft
een dubbel dodelijk gevolg: zowel door de ontploffing als door de straling kunnen de mensen dodelijk getroffen worden. De vernielingskracht
strekt zich uit over een radius van meerdere kilometers. Jammer genoeg
kan die radius niet met zekerheid worden voorzien omdat veel afhangt
van de richting der luchtstromingen die de radio-actieve stofdeeltjes
meevoeren. Slachtoffers, die een atoomontploffing overleven, lijden
onder de gevolgen minstens gedurende een groot aantal jaren en dragen
met zich mee schadelijke en deels nog onbekende kiemen voor hun
eventuele nakomelingschap.
Het politieke gegeven. — Gedurende enkele korte jaren bezaten de
Verenigde Staten het monopolie van het atoomwapen. Sneller dan men
in bevoegde kringen voorspeld had, zijn de Sovjet Unie en het Verenigd
Koninkrijk dit monopolie komen breken. Sedertdien nemen zij deel aan
de wedloop om het bezit van de krachtigste en de talrijkste A- en Hbommen. Toen het verantwoordelijke gezag in Amerika de beslissing
nam het atoomwapen tegen Japan te gebruiken, liet het zijn oorlogsbondgenoten in onwetendheid omtrent dit hoogstbelangrijke besluit. Dit
moet als een fout beschouwd worden: enkele dagen vóór het afwerpen
van de atoombommen op Japan, waren de Russische troepen, in naleving van het Yalta-accoord, een zegevierende opmars begonnen tegen
de Japanse legers in Mandchoerije en Korea. Misschien was men ervoor
bevreesd dat de macht der Sovjet-Unie al te zeer zou doorwegen in het
Verre Oosten? Was het atoomwapen niet het enige middel om de
Amerikaanse leger-, vloot- en luchtmacht, die nog honderden mijlen
van het hart van Japan verwijderd waren, in staat te stellen een voorsprong te nemen op Rusland dat langs Korea aan de drempel stond van
het Japanse vasteland? Het atoomwapen heeft het strategisch en diplomatiek resultaat met zich meegebracht dat Japan zich eenzijdig in de
handen van Amerika overgaf. Zo kwam het dat deze mogendheid het
bezettingsrecht niet hoefde te delen met zijn Russische bondgenoot.
Het Amerikaanse besluit was dan een uiting van wantrouwen, — wellicht zeer goed te rechtvaardigen —, nog vóór het einde der vijandelijkheden. Daaruit groeide een spanning door ongelijkheid van krachten die
vele jaren van koude oorlog als gevolg had.
Politico-juridische gegevens. — Sindsdien wordt de atmosfeer van
wederzijds wantrouwen gekenmerkt door de bestendige bedreiging van
de atomische vergelding indien de Sovjet Unie het waagt een oorlog op
grote schaal uit te lokken. De internationale verhoudingen dragen de
stempel van de big stick (de dikke stok) die de Verenigde Staten achter
de rug gereedhouden. De Sovjet Unie moet telkens weerhouden worden
een stap te ver te zetten door de bedreiging met het beginsel der retaliation in kind vergelding met gelijke munt — die in de tweede perio
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de van de koude oorlog waarin de Russen toetraden tot de „atoommachten", gehuldigd werd. Dit begrip heeft geen eigenlijke juridische
grond.
De „vergelding" is, nuchter beschouwd, slechts de herhaling van een
periode die de rechtelijke organisatie voorafgaat, volgens het principe
„oog om oog en tand om tand". De vrees voor vergelding maakt van de
na-oorlogse periode een tijd van atomische wapenstilstand, veel meer
dan een periode van vrede. De wapenstilstand is, in zijn breedste
betekenis, slechts een formele of stilzwijgende overeenkomst, tussen
twee oorlogvoerende machten gesloten, waarbij zij afstand doen van
sommige rechten die de oorlogstoestand hun toekent. Voor het overige
leven zij op voet van oorlog. De vijandelijkheden gaan door, zolang zij
het gebruik van het atoomwapen niet meebrengen. Men stuurt zelfs aan
op de gelocaliseerde conflicten, zoals wij dat in het Verre Oosten meemaken. Het atoomwapen trekt heden ten dage de grens tussen de
„oorlog" en het „gewapend geschil". Het ogenblik kan komen — misschien is het reeds aangebroken waarop ook het atoomwapen in een
„gelocaliseerd geschil" gebruikt zal warden. Toestanden als de strijd in
Korea en Indochina horen wellicht reeds tot het verleden. Ook aan de
„kwestie" van Formosa kan een einde gemaakt worden.
Het is duidelijk dat al de internationale sociologische verschijnselen
van „totale", „locale" en „koude" oorlog hun zin en hun betekenis
overwegend ontlenen aan het bestaan van de wapens van massavernietiging, die aan de greep van het recht ontsnappen.

Gegevens van juridische aard
Tegen de achtergrond der feiten uit de geschiedenis, uit de wetenschap en uit de internationale politiek rijst de vraag naar de wettigheid
van het gebruik van het atoomwapen. Vooraleer wij de stellingen omtrent deze wettigheid aan een nader onderzoek onderwerpen, moeten
wij even nagaan wat het positieve recht leert, zoals het in internationale
verdragen en gewoonterechtelijke regelen is vastgesteld.
In de Verklaring van Sint Petersburg van 1868 werd een verbod
uitgevaardigd tegen het gebruik van ontploffende kogels (les balles
explosives) . De verdragsluitende partijen die de Tweede Verklaring
van den Haag in 1899 ondertekenden ontzegden zich het recht gebruik
te maken van projectielen die tot enig doel hebben het verspreiden van
stik- of giftgassen.
De Tweede Vredesconferentie van Den Haag, 1907, besluit haar
werkzaamheden met het ondertekenen van een acte waaraan overeenkomsten gehecht zijn die de gedragslijn vastleggen welke de Partijen in
geval van oorlog zullen volgen. In de Vierde Conventie die betrekking
heeft op de wetten en gebruiken van de landoorlog, warden in aanhangsel o.m. de volgende bepalingen opgenomen: art. 23a: „Is verboden: het gebruik van vergift en van gifthoudende wapens"; art. 23c: (is
verboden) wapens, projectielen of stoffen te gebruiken die van aard
zijn overbodig lijden te veroorzaken.
In het Verdrag van Versailles, 1919, lezen wij onder artikel 171:
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„Daar het gebruik van stik- en gift-gassen of dergelijke, evenals van
iedere gelijkaardige vloeistof of procédé's verboden is, wordt de vervaardiging en de invoer ervan in Duitsland ten strengste verboden".
In het Verdrag van Berlijn, in 1921, tussen de Verenigde Staten en
Duitsland gesloten, wordt dezelfde verbodsbepaling opgenomen. Op de
Conferentie van Washington, in 1922, werd een verdragsontwerp goed
gekeurd waarvan artikel 5 luidt: „het gebruik in de oorlog van gift-,
stik- en andere soorten gassen en van iedere gelijkaardige vloeistof,
materiaal of tuig, is terecht door de algemene opinie van de beschaafde
wereld veroordeeld. Het verbod van zulk gebruik werd aanvaard in
verdragen waartoe de meerderheid van de beschaafde landen zijn toegetreden. Opdat dit verbod universeel aanvaard zal warden als deel
van het internationale recht, dat zowel het geweten als de handelwijze
van de naties bindt, verklaren de verdragsluitende Partijen hun instemming met zulk een verbod. Ze stemmen ermee in daardoor gebonden te
zijn onder elkander en nodigen alle andere beschaafde naties uit zich
hierbij aan te sluiten".
Deze Conferentie van Washington besliste eveneens een Commissie
van rechtsgeleerden te benoemen en hen te gelasten met het uitwerken
van rechtsregelen die in de luchtoorlog van toepassing zouden zijn.
Artikel 22 van het ontwerp luidde: „Luchtbombardementen met het doel
de burgerlijke bevolking te terroriseren, privaat eigendom zonder militair karakter te vernietigen of te beschadigen, niet-strijdenden te kwetsen, zijn verboden".
In juni 1925, ter gelegenheid van de Conferentie voor de controle
van de internationale wapen- en munitiehandel, vergaderden de afgevaardigden van een zeker aantal Staten, waaronder alle Europese
grootmachten, in een speciale conferentie die samengeroepen werd op
initiatief van de Volkenbondraad. De hoger vermelde bepalingen werden in een afzonderlijk Protocol goedgekeurd en uitgebreid tot het
gebruik van het bacteriologische wapen.
In de Ontwapeningsconferentie van 1932, werd volgende resolutie
bekrachtigd: „luchtaanvallen tegen de burgerbevolking gericht, zullen
absoluut verboden worden".
De teksten die wij hier opsomden hebben betrekking, enerzijds op het
gebruik van sommige wapens als gassen, vergiften en bacteriën, en,
anderzijds, op de strategische aanwending van bepaalde wapens, als bij
luchtbombardementen. Deze verklaringen, verdragsontwerpen en van
kracht zijnde verdragen, hebben niet allen dezelfde bindende waarde.
Zelfs bij de officieel bekrachtigde verdragen zouden wij een onderscheid moeten maken tussen de landen die er door gebonden zijn en de
andere die ze niet ondertekenden of ratificeerden. Toch is deze specificatie van minder belang indien wij bedenken dat het geheel der teksten
getuigenis aflegt voor de universele strekking om het gebruik van het
chemische wapen te verbieden. Het recht in de oorlog — jus in bello —
dient meer dan elk ander deel van het internationale recht als een geheel
beschouwd te worden: het omvat de rechtstoestanden die door het verschijnsel van de oorlog geschapen zijn. Daarbij zijn de conventionele
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bepalingen voor het merendeel niet normen die een nieuw recht scheppen, maar slechts bekrachtigingen van bestaande gewoonterechtelijke
regelen. Aldus verleent de cumulatieve uitwerking van het gewoonterecht en van de bestaande diplomatieke acten aan al deze regels en
stipulaties een legale kracht die practisch alle Staten bindt 5 ) .
De Regelen voor de luchtoorlog van 1923 en de Resolutie van de
Commissie der Ontwapeningsconferentie van 1932 hebben zeker geen
juridische gelding. Doch de plicht tot bescherming der niet-strijdenden
tegen een rechtstreekse aanval behoort ongetwijfeld tot het oorlogsrecht; het ontleent zijn rechtskracht aan de stipulaties die in andere
akten zijn opgenomen.
Aan welke regelen van interpretatie zijn deze teksten onderworpen?
Alles wat het oorlogsrecht betreft, is vatbaar voor een beperkende
verklaring. De oorlogvoerende machten mogen alle beschikbare middelen gebruiken om hun doel te bereiken: het afdwingen van wat zij
oordelen hun recht te zijn door de ultima ratio — de oorlog —, uitgenomen door die middelen die uitdrukkelijk door het positieve recht zijn
verboden 6 ) .
Anderzijds moet ook worden gezegd dat zowel de rechtmatige verdediger als de schuldige aanvaller ^- voor zoverre dit onderscheid in het
positief recht doorgevoerd kan worden —, aan dezelfde regelen onderworpen zijn. Sommige auteurs beweren dat een rechtmatige verdediger
die, in de huidige toestand der internationale betrekkingen, de steun
zou ondervinden van andere naties ter uitvoering van waarborgen
krachtens accoorden van algemene of regionale collectieve veiligheid,
niet gehouden zou zijn door bepaalde regelen van het oorlogsrecht.
Aldus zou aan de Veiligheidsraad van de UNO het recht toekomen om
het atoomwapen te gebruiken zonder discriminatie, alhoewel dit recht
aan de aanvaller ontzegd is. Men vergeet daarbij dat die regelen niet
beogen het toekennen van een recht aan de ene of de andere der oorlogvoerende machten, maar hun oorsprong vonden in humanitaire bedoelingen. Daarom moeten al deze regelen restrictief geïnterpreteerd worden, al gelden zij voor alle oorlogvoerenden, afgezien van hun goed
recht of hun kwade trouw.
Een andere regel van interpretatie wijst op het onderscheid tussen
algemene en specifieke bepalingen. Men maakt geen enkel onderscheid
tussen de giftgassen. Welke ook hun graad van toxiciteit mag zijn, hoe
ze ook vervaardigd worden, zij vallen, in de logische constructie, onder
de meer algemene regelen die hun verbod wettigen: geen nodeloos lijden
zal aan de strijdenden berokkend worden en alle wapens die zowel de
niet-strijdenden als de strijdenden treffen, zullen warden geweerd.
Deze regel van interpretatie wordt nog gestaafd door het feit dat het
5) .,But the cumulative effect of customary law and of the existing instruments
having binding force (.. ;;) is probably to render such prohibition legally effective
upon practically all States-. Cfr. Oppenheim-. Lauterpacht, International Law, II, War,
London, 1952. p. 344.
6) Zie, b.v., het Amerikaanse Manual of military Law, Ch. XIV. 18,: „The forces
of a belligerent have the right to withstand the enemy with all methods not especially
forbidden by the law of war".
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oorlogsrecht als een geheel moet worden beschouwd. In dat geheel
worden die twee algemene regelen ten sterkste bevestigd.
Tenslotte kan de toepasselijkheid van een rechtregel aangetoond
worden door „analogie", wanneer nl. de inhoud van de rechtregel
bepaald wordt door de verwijzing naar een andere norm die niet uitdrukkelijk vervat is in de regel die onmiddellijk van toepassing is 7 ) .
Tussen deze regel van interpretatie door analogie en de regel der
restrictieve interpretatie ontstaat onvermijdelijk een spanning. Daar
iedere toepassing die haar rechtskracht zoekt in de aanwending van de
analogie onvermijdelijk de inhoud van de regel verruimt, slaat zij een
bres in de beperkende verklaring. Jammer genoeg, kan de rechtgeleerde
op dit gebied haast nooit beroep doen op de jurisprudentie. Hij moet
dus zelf uitmaken door de coherentie van zijn juridische argumentatie
of er al dan niet een regel bestaat die vat heeft op een bepaalde toestand. Ongetwijfeld lijdt de rechtzekerheid onder zulk een tekort, maar
dit is het gemeenzame lot van vele regelen in het internationale recht.
Nu wij over voldoende gegevens zowel van feitelijke als van juridische orde beschikken, kunnen wij overgaan tot het onderzoek van de
twee stellingen: het gebruik van het atoomwapen is in rechte veroorloof d of het gebruik er van is in rechte verboden.
Contradictorische stellingen
aangaande het gebruik van het atoomwapen

Het volkenrecht heeft niets bepaald omtrent de gewettigdheid van
het atoomwapen en wel omdat dit wapen heel nieuw is. Toch zijn er
rechtsgeleerden die de aanwending van atoombommen geoorloofd verklaren om de eenvoudige reden dat men „in de oorlog alle middelen
mag gebruiken die niet uitdrukkelijk verboden zijn". Daarbij steunen ze
op de volgende beschouwingen:
De algemene regelen van humanitaire aard aangaande de wapens die
zonder onderscheid strijdenden en niet-strijdenden treffen of nodeloos
lijden aan de strijdenden toebrengen, missen een duidelijke juridische
omschrijving en werden niet nageleefd in de laatste oorlog 8 ) .
Is het meer humaan een soldaat te doden door een bajonetstoot dan
door de ontploffing van een atoombom? Laat de toepassing van de
strategie van de target-area bombing — het bombarderen van een hele
zone die als militair doelwit wordt beschouwd — met klassieke TNTbommen een beter onderscheid tussen de strijdenden en de niet-strijdenden toe dan een bombardement met atoombommen? 9)
7) al y a application par analogie lorsque le contenu d'une règle de droit est
déterminé par le renvoi a une autre norme qui n'est pas explicitement contenue dans la
norme directement applicable". Cfr. P. Guggenheim, Traité de Droit international
public, I, Genève, 1953, p. 138 sq.
8) Niet zonder ontgoocheling constateert Prof. Ch. De Visscher: „Le droit semble
avoir renoncé a „humanises" la guerre", cfr. Théories et Réalités du Droit International, Paris, 1953, p. 53.

9) In het Engelse Hogerhuis rechtvaardigde Lord Cranborne op 9 Februari 1944 de
target-area bombing als volgt: „It may well be (....) that these great german war
industries can only be paralysed by bringing the whole life of the cities in which they
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Kan men, in de moderne „totale" oorlog, nog wel een duidelijke lijn
trekken tussen de niet-strijdende en de strijdende bevolking? In feite
heeft de openbare opinie zowel in Duitsland als bij de geallieerden zich
niet verzet tegen de praktijk van target-area bombing. Het rechtsbewustzijn omtrent dit principe schijnt zo zwak geworden dat het niet
meer tot het geldende recht zou behoren 10 ) .
Met deze argumenten wordt de absolute gewettigdheid van het
gebruik van de atoombom verdedigd. Het is een klare houding met
slechts dit ene onoverkomelijke nadeel: zij ondermijnt de basis van de
traditionele humanitaire rechtsprincipes.
Andere zienswijzen zijn gematigder. Zij verklaren dat het gebruik
van het atoomwapen slechts gerechtvaardigd en geoorloofd is in bepaalde omstandigheden: hetzij bij wijze van vergelding hetzij bij wijze
van voorrecht. Dit laatste zou het geval zijn bij wettige zelfverdediging
of bij de uitvoering der maatregelen van collectieve veiligheid.
De vergelding in de oorlog berust op het principe dat de plicht van
een oorlogvoerende om de wetten van de oorlog na te leven niet absoluut is maar wel afhankelijk van de wederkerige naleving ervan door de
vijand 11 ) . Aldus zou het pas geoorloofd zijn het atoomwapen te gebruiken wanneer de vijand zich eerst van dit wapen heeft bediend. Het
algemene karakter van het verbod wordt dan niet aangetast, maar
slechts opgeheven door een onrechtmatig optreden van de vijand.
Deze positie is practisch onhoudbaar: wie het eerst het atoomwapen
gebruikt zou zich zulk een voorsprong kunnen verzekeren dat iedere
verdere aanwending door de aangevallene onmogelijk of ondoelmatig
zou zijn. Ook theoretisch is ze zeer gevaarlijk: het vergeldingsprincipe
kan dermate op het rechtbewustzijn en op het bestaande recht inwerken
dat het een machtig middel wordt om het oorlogsrecht te ondermijnen 12 )
Een andere beschouwing is echter zeer belangrijk.
Het Charter van de UNO kent aan de Veiligheidsraad het recht toe
om de misdadige aanvaller die de vijandelijkheden niet wil stop zetten,
met geweld te bedwingen. Om de militaire actie van de Veiligheidsraad
te coordineren voorzag het Charter de oprichting van een Stafcomité.
Daarenboven werd een Commissie der Atoomenergie opgericht, in de
hoop dat de UNO het monopolie van de atoomwapens zou bezitten
are situated to a standstill, making it quite impossible for the workmen to carry on
their work (....) It is suggested, a full justification for our present bombing campaign". Cfr. Oppenheim-Lauterpacht, International Law, II, War, London, 1952,

p. 528 n. 1.
10) Cfr. H. Lauterpacht: „It is more relevant to recall that that practice (de massa
bombardementen van ganse gebieden) has not been stigmatized by any considerable
body of opinion as unlawfull and criminal" in: „The Revision of the Law of War,
British Yearbook of International Law, 1952, p. 345.
11) „The premise on which retaliation in war proceeds is, indeed, that a belligerents' duty to observe the laws of war is not absolute, but conditional on the enemy's
reciprocation". Cfr. J. Stone, Legal Controls of International Conflict, London, 1954,

p. 354.

12) „Retaliation, which can be an effective sanction of the laws of war, may also
serve as a powerful instrument for undermining or changing the law of war". Cfr. J.

Stone, o.c.. p. 355.
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dank zij een daadwerkelijke atoom-controle. Dit schone plan werd niet
verwezenlijkt: de Veiligheidsraad werd een mislukking en het Stafcomité kon nooit effectieve plannen uitwerken. In 1949 ging de Atoom
commissie uit elkaar omdat de inzichten van Sovjet Rusland en de
Verenigde Staten niet overeen te brengen waren.
Afgezien echter van de practische verwezenlijking blijft het principe
van de collectieve veiligheid uiterst belangrijk.
In de huidige internationale verhoudingen mag een Staat zich niet
meer de macht toeëigenen om zich zelf door een oorlog recht te doen.
De internationale organisatie treedt op als verdediger van de orde.
Welnu — zo menen sommige rechtsgeleerden — het ware ongehoord
aan de misdadiger even veel rechten toe te kennen in het gebruik der
wapenen als aan de vertegenwoordigers van de internationale publieke
orde. Het klassieke oorlogsrecht en recht in de oorlog — jus ad helium
en jus in bello ^-- hebben door de nieuwe toestand in de internationale
maatschappij geschapen, grondige veranderingen ondergaan. Daarmee
moet nu ook rekening gehouden worden 13) .
Tot dusverre is alles in overeenstemming te brengen met een gezonde
doctrine. Men kan zelfs voorzien dat er een tijd zal komen waarin de
internationale maatschappij een geheel van regelen zal uitvaardigen die
het collectief gebruik van de macht zullen beheersen. Wie echter aan de
internationale politiemacht het gebruiksmonopolie toekent der wapens
van massavernietiging, zonder inachtneming der algemene beginselen,
verliest de zin van deze beginselen uit het oog. Het gebruik van wapens
die nodeloos leed aan de strijders berokkenen of zonder onderscheid
niet-strijdenden en strijdenden treffen, blijft ook verboden aan de
internationale politiemacht bij de bescherming der collectieve veiligheid 14 ) . Ook hier wettigt het doel de middelen niet. Het oorlogsrecht
moet een bepaalde zekerheid en wederkerigheid bieden en is bescherming voor allen omdat het berust op humanitaire gronden 15).
Wij komen aldus tot de conclusie dat de absolute of betrekkelijke
geoorloofdheid van het atoomwapen in het bestaande oorlogsrecht weinig grond vindt.
Is het dan mogelijk voorop te stellen dat het internationale recht het
gebruik van het atoomwapen verbiedt?
13) „It is consonant with the dignity and the purpose of the collective enforcement
of the basic instrument of organized international society that it should rank in a
category different from war as traditionally understood in internationals law". Cfr.
Oppenheim-Lauterpacht o.c., II, p. 224.
14) Ph. Jessup gaat zeer ver in het toekennen van bepaalde voorrechten aan de
georganiseerde internationale maatschappij. Doch ook hij betoogt dat de internationale
politiemacht niet willekeurig mag optreden. „It is a mistake to assume that the acceptance of the concept of international police forces and their use against an „outlaw",
with is c, nsequent abolition of the concept of „war" in a legal sense, eliminates the
necessity for the legal regulation of the rights and duties of those who are active
participants in the struggle and of those who for geographical and other reasons are
not called on to take an active part". Cfr. A Modern Law of Nations, p. 188.
15) „Ingenious explanations by an international force of the inapplicability of the
law of war are no substitute for the certainty and mutuality which belligerents must,
for their own protection, expect of the law". Cfr. A. C. Baxter, Constitutional Forms
of international military Command, p. 359.
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Indien wij het vigerende oorlogsrecht in zijn geheel nagaan, dan worden wij getroffen door de eenstemmigheid waarmee de humanitaire
principen er in bevestigd zijn.
• Het gebruik van gas en vergift, onder welke vorm ook, is door het
oorlogsrecht verboden omdat zij nodeloos lijden aan de strijdenden
berokkenen. Gas en vergift worden in de teksten niet verder gespecificeerd. Daarom is het zeer goed mogelijk, dank zij de „analogie", te
besluiten dat het atoomwapen in rechte verboden is. Een atoomontploffing heeft een dodelijke nasleep ook door de verspreiding van radioactieve stoffen die jarenlang nawerken 16 ) .
Anderzijds is de „indiscriminatie" een wezenlijke karaktertrek van
een atoomontploffing. Wij weten niet of het zin heeft te spreken van de
tactische aanwending der atoomwapens. Misschien is de techniek er in
geslaagd wapens te fabriceren die alleen de strijdmachten treffen en de
niet-strijdenden ongedeerd laten. Wij durven dit nochtans betwijfelen.
Te Hiroshima en te Nagasaki evenals bij de experimentele ontploffingen
van A- en H-bommen kan geenszins gesproken worden van een selectieve aanwending.
Aangezien de humanitaire regelen niet ingetrokken zijn en de radioactieve gevolgen zeer goed als „vergift" kunnen bestempeld worden —
indien wij de gebruikelijke zin der woorden aanvaarden, —9 dan moeten
wij tot het besluit komen dat het gebruik van het atoomwapen volkenrechtelijk verboden is 17 ) .
* * *

Indien wij de thesis aanvaarden dat het bestaande oorlogsrecht het
gebruik van de atoombom verbiedt, is het dan in ieder geval verboden
het atoomwapen te gebruiken zelfs als wij het probleem juridisch blijven
beschouwen?
Het recht kent ook nog de uitzondering van de noodtoestand. Die
uitzondering kan ingeroepen worden wanneer het bestaan zelf van de
rechtsorde in gevaar wordt gebracht door het naleven van een bepaalde
regel van het positief recht. Volgens dit principe mag men een daad
stellen, die in beginsel illiciet is doch geëist wordt omdat bepaalde waarden die door het recht beschermd worden in het gedrang komen.
Het uitroepen van een noodtoestand of van een staat van beleg
schorst de uitoefening van bepaalde burgerlijke rechten die hogere
waarden, als het recht van zelfbehoud van de Staat, tijdelijk kunnen
compromiteren.
16) Het Engelse militaire handboek van 1950, Home Office Civil Defense, 2,
Atomic Warfare Manual of Basic Training, beschrijft de uitwerking van een atoomontploffing als volgt: „Where an atomic bomb exploses, radioactivity is given off in
all directions in the form of radiation called „gamma rays" and as particles called
„neutrons". The bomb material itself splits up into radioactive dust known as „fission
products".
17) Cfr. J. M. Spaight die één der meest gezaghebbende en uitgesproken voorstanders is van de thesis van het verbod schrijft in zijn werk Air Power and War Rights
London, 1947: „Atomic bombing is doubly unlawful. First, it is indiscriminate, necessarily undiscriminate, (....) (nog veel meer dan de target-area bombing) .... secundly, because it is an analogue of gas and bacteriological warfare, which the conscience
of mankind has condemned", p. VII.
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Zo ware het mogelijk de aanwending van het atoomwapen te billijken
wanneer de ultieme rechten van het behoud der menselijke beschaving
op het spel staan. Dit recht kan de meest positivistische jurist niet ontkennen. Professor Lauterpacht is in dit opzicht zeer stellig: „De wetten
zijn niet alleen gemaakt voor de bescherming van het leven der mensen,
maar ook voor het behoud van de grondwaarden van de maatschappij.
Indien deze waarden in gevaar gebracht worden door een aanvaller die
streeft naar de wereldheerschappij, dan mogen de aldus bedreigde
naties zich genoodzaakt achten het uiterste recht van zelfbehoud uit te
oefenen. Zij handelen weliswaar tegen een uitdrukkelijk gebod van het
volkenrecht in, toch mogen zij de middelen aanwenden die zij beslissend
achten voor die uiterste bescherming van het volkenrecht. Het gebruik
van het atoomwapen, in dergelijke omstandigheden zou steeds in strijd
zijn met het internationale recht dat ook van toepassing blijft op de
onwettige aanvaller. Nochtans bestaat er geen beslissende reden om aan
te nemen dat men in het geval van uiterste nood dit bijzonder principe
nauwgezet zou moeten of kunnen naleven" 18) .
Aldus zou binnen de rechtsorde zelf de mogelijkheid bestaan van een
wettig gebruik van het atoomwapen. Doch ook hier staan wij nog voor
twee haast onoverkomelijke moeilijkheden: de ene van feitelijke en de
andere van juridische aard.
Een intensief gebruik van A- en H-bommen zou niet alleen een
onrechtvaardige aanvaller een zeer zware slag toebrengen, in de veronderstelling dat hij niet eerst naar dit middel greep en er een definitief
resultaat mee bereikte; het zou ook hoogst schadelijk kunnen uitvallen
voor degenen die de hogere waarden te verdedigen hebben met dit
uiterste middel. De radio-actieve luchtstromingen kunnen de schadelijke
stofdeeltjes verspreiden over gebieden die niet onder controle staan van
de aanvaller en zelfs terecht komen in de gebieden die men door de
aanwending van dit wapen wil beschermen!
juridisch gezien komt daarbij nog de vraag: wie kan beoordelen of
men in de hoger beschreven noodtoestand verkeert? Wie moet beslissen
dat het ogenblik gekomen is om over te gaan tot het gebruik van deze
ultima ratio? Daar de internationale maatschappij tot op zekere hoogte
nog in een stadium van anarchie verkeert, ligt de beslissing bij de staatshoof den die, bij gebrek aan een hoogste internationaal gezag, een allergewichtigste beslissing moeten nemen die een ontzaggelijke verantwoordelijkheid tegenover de wereldgemeenschap impliceert. Hierbij is het
nodig iedere willekeur te voorkomen: de staatshoof den mogen niet
alleen optreden als hoogste nationaal gezag maar als vertegenwoordigers van de belangen der wereldgemeenschap. In de huidige concrete
omstandigheden kan de UNO daaraan geen oplossing geven om de
eenvoudige reden dat de UNO niet meer zou bestaan wanneer er een
oorlog uitbreekt tussen de grootmogendheden die over het atoomwapen
beschikken. Een dergelijke beslissing zou dus toekomen aan het politieke gezag dat de NATO overkoepelt doch mag niet overgelaten worden aan de militairen die bevel voeren over de strijdkrachten van dit
18 ) Oppenheim-Lauterpacht, o.c., II, p. 351, n. 2, (Vertaling).
4
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verbond. Nu reeds zou men duidelijke criteria moeten vastleggen waar
die noodtoestand beoordeeld kan worden. Die criteria moeten bekend
zijn aan de tegenstander opdat men zich niet zou vergissen omtrent zijn
bedoelingen en niet in een oorlog zou geraken die niemand wenste. Het
overleg dat die ultieme beslissing voorafgaat zou nu reeds moeten plaats
grijpen.
* * *

De redenering die wij gevolgd hebben leidt tot een tragisch besluit.
Indien in de internationale toestand geen regeling wordt getroffen die
de onontbeerlijke, al zijn het dan nog slechts betrekkelijke, waarborgen
geeft, dan zal de mensheid steeds leven onder de bedreiging van een
mogelijke massavernietiging. De gebeurtenissen die in Genève plaats
grepen: de Samenkomst der Grote Vier en de Wereldconferentie voor
het vredelievend gebruik van de kernenergie, gaven zekere bemoedigende aanduidingen. Iedere beslissing moet echter rekening houden met
de grote beginselen van het oorlogsrecht zoals het sedert het midden
van de vorige eeuw werd vastgelegd. Na tien jaar kunnen aldus bepaalde geestelijke verwoestingen die het gevolg waren van de Tweede
Wereldoorlog, ongedaan gemaakt worden: het recht kan in ere hersteld
worden indien het een daadwerkelijke steun ondervindt van de vredeswil van de grootmachten die het internationaal leven beheersen.

MUZIEK-KRONIEK

Het achtste Holland Festival
door JULES CUYPERS

Lang hebben wij gesproken van het „Europees Concert". Het was,
helaas, een caco f onie van naties die weigerden te harmoniëren. Wij
kennen maar al te goed het catastrofale resultaat van deze disharmonie. Heden zien wij Europa bezorgd zoeken naar mogelijkheden
tot eendracht; en omdat deze eendracht in onze harten gekweekt
moet worden, vraag ik mij af wat beter dan muziek in staat is ons
de weg te wijzen die wij moeten volgen. Kind en puurste essentie
van Europa, is het alleen de muziek die ons nieuwe harmonieën kan
doen horen, harmonieën die uitdrukking geven aan nieuwe menselijke gevoelens, zonder welke geen politieke eendracht werkelijk
levend en scheppend kan zijn. Als Europa zijn vlag krijgt, zullen
onze Festivals haar voor het eerst doen wapperen, zoals z ij het ook
waren, die voor de eerste maal een vereniging van onze meest uitgelezen verscheidenheid tot stand brachten.
Denis de Rougemont,
(Directeur van het „Centre Européen de la Culture").
EDERT enige jaren is het Holland Festival aangesloten bij The European
Association of Music Festivals. Het jaarlijkse programmaboek van deze
vereniging vermeldt voor 1955 behalve het Holland Festival nog 16 andere
festivals, n.l. die van Aix-en-Provence, Bayreuth, Berlijn, Besancon, Bordeaux,
Florence, Granada, Helsinki, Luezern, Muenchen, Perugia, Straatsburg, Venetië,
Wenen, Wiesbaden en Zuerich. Het merendeel van deze festivals is internationaal gekleurd.
Bayreuth, hoewel in de keuze der werken zich uitteraard bepalend tot Richard
Wagner, hield dit jaar zijn poorten geopend voor de Belgische dirigent André
Cluytens, voor de Chileense tenor Ramon Vinay, de Hongaarse alt Maria v.
Ilosvay, de Nederlandse sopraan Gré Brouwenstijn en andere internationale
beroemdheden. Ook het festival van Helsinki was nationaal gekleurd in de keuze
der werken, want het was een compleet Sibelius-festival. Dat bleek evenwel geen
bezwaar te zijn om de Duitse sopraan Elisabeth Schwarzkopf, de Amerikaanse
violist Jehudi Menuhin en de Amerikaanse dirigent Eugene Ormandy met zijn
Philadelphia-orkest in het muziekfeest te betrekken.
In het beknopte festival van Perugia overheersen de religieus getinte werken,
want deze Italiaanse landstreek met een stad als Assisië en haar oude kerkrijke
(gelijknamige) bisschopsstad leent zich bij uitstek daartoe. Maar deze religieuze
inslag staat de internationale oriëntatie allerminst in de weg: in vorige jaren
hoorde men aldaar Sagesses van Milhaud, de oratoria Legende van de Heilige
Elisabeth van Liszt en Samson van Handel; voor dit jaar vermeldde het pro-
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gramma onder meer Tsjaikofsky's opera Jeanne d'Arc en Schoenberg's posthume
opera Mozes en Aaron. Het meest internationaal gekleurd is wellicht het festival
te Zuerich, waar dit jaar onder meer Engelse, Franse, Italiaanse en Duitse toneelstukken in de oorspronkelijke taal werden gespeeld. Het minst internationaal
leek mij ditmaal het festival te Muenchen. Uitgegroeid tot een voorbeeld van de
gulden middenweg en zijn bewandeling is zonder twijfel het Holland Festival.
Mag men Nederland niet een gezegend land noemen in zover het te vergelijken is met een dal waarin de cultuurstromingen uit vier windstreken gemakkelijk samenvloeien ? Het nationale aandeel in het festival wordt onder meer in
de hand gewerkt door een hoogstaande orkestcultuur, een nationaal getinte
Bachcultus (Naarden), de voorspoedig zich ontwikkelende orgelrenaissance in
Haarlem en de traditioneel geworden voorstellingen van Elckerl yc door de
Nederlandse Comedie te Delft. De onbevangenheid en verscheidenheid waarmee
de Nederlandse pers omspringt met haar recht van het vrije woord is in laatste
instantie misschien mede een factor geweest in de groei naar de „juste milieu"
tussen internationalisme en patriotisme in het Holland Festival.
De opzet van ons festival is echter internationaal. De geboorte dateert eigenlijk uit 1944, toen een groep personen met de dood op de hielen en de bevrijding in het vooruitzicht plannen ontwierp voor een jaarlijks terugkerende manifestatie, die alle onbekend gebleven kunstuitingen buiten het Nazidonische
bezettingsgebied in ons land zou verenigen. Intussen is het festival óók toegankelijk geworden voor Duitse kunst en Duitse artisten. De ontspanning na de
Conferentie te Genève zal er bij leven en welzijn wellicht toe leiden, dat het
volgend jaar ook Sovjet-Russische artisten in het Holland Festival zullen
optreden.
* * *

Het laatste Holland Festival was het achtste. De kwaliteitscurve van de vorige
festivals vormde een geleidelijke stijging tot het zevende in 1954. Dit was tot
dusver de top. Afgezien van de verder uitgebreide toneelvoorstellingen is het
laatste festival even beneden die top gebleven. De Nederlandse Opera b.v. heeft
met haar première van Tsjaikofsky's Eugen Onegin en haar reprises van Mozart's
Figaro en Don Giovanni ondanks individuele en incidentele kwaliteiten van de
beste soort het uitzonderlijke peil, dat zij verleden jaar in Verdi's Otello en
Janacek's Dodenhuis had bereikt, niet geëvenaard 1 ) .
De artisten van het Teatro alle Scala uit Milaan, die ons ditmaal onthaalden
op Rossini's I taliana in Algeri, waren in de fameuze finale van de eerste acte zo
mogelijk nog overrompelender dan verleden jaar; maar het was Rossini's jeugdwerk, dat als geheel een minder gave indruk maakte dan zijn later en doeltreffender gecomponeerde Cenerentola, waarmee de Scala-artisten ons verleden jaar
onder leiding van dezelfde dirigent en regisseur hadden verwend 2 ) .
Tot de hoogtepunten behoorden natuurlijk óók de voorstellingen van het
1) De meest memorabele lichtpunten waren de briefscène in Tsjaikofsky's opera,
gespeeld en gezongen door Gré Brouwenstijn in de Tatjana-rol volgens aanwijzingen
van de Russische regisseur Peter Scharoff; de kennismaking met de Amerikaanse
sopraan Marilyn Tyler in de Susanna-rol van Mozart's „Figaro"; de Elvira van de
sopraan Susanne Danco in „Don Giovanni". Beide opera's van Mozart zouden gedirigeerd worden door Josef Krips, die verstek liet gaan en vervangen werd door de
Amerikaanse emigrant Joseph Rosenstock.
2) Merkwaardig genoeg gaf Stendhal de voorkeur aan L'Italiana in Algeri (Vie de
Rossini, Parijs, 1851 ) .
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New York City Ballet, want dit gezelschap geldt momenteel als de beste balletgroep ter wereld. Maar tóch was deze vernieuwde kennismaking minder fascinerend dan de eerste in 1952. De oorzaak daarvan zal wel hierin schuilen, dat het
gezelschap misschien wel zijn voornaamste kwaliteit heeft bereikt in de technische perfectie. Deze kwaliteit kan ons slechts éénmaal overrompelen, zij kan ons
niet blijvend boeien en betoveren. Daarom geloof ik op den duur een balletgroep
als die van Cuevas, waarin de onbegrensde en altijd zich vernieuwende taal van
het hart domineert, de voorkeur te moeten geven.
In de afdeling Kamermuziek werd de hoogste top bezet door het Hongaars
Strijkkwartet, dat zijn landgenoot Bartok op drie avonden in het uiterst gevaarlijk gezelschap van Haydn en Beethoven had opgenomen. Het Nederlands
Kamerorkest, nog niet droog achter de oren, heeft met de uitvoering van Bach's
Brandenburgse Concerten onder leiding van Szymon Goldberg een belofte
afgelegd, maar de herinnering aan het Kamerorkest van Stuttgart niet kunnen
wegwissen. Opvallend was hier intussen de overstelpende belangstelling (en
instemming) van de jeugd.
Verrassend goed van kwaliteit, zelfs beter dan ooit, waren ditmaal de orkestconcerten, zeer in het bijzonder de vierdelige cyclus van het Concertgebouworkest onder leiding van verschillende dirigenten. Het waren in volgorde dr
Eduard van Beinum, Pierre Monteux, Otto Klemperer en George Szell. Ieder
hunner had kennelijk tijdens repetities en uitvoering zijn beste beentje voorgezet
in de overtuiging dat een „routine"-concert het Holland Festival onwaardig zou
zijn. De bedaagde Monteux, die men thans wel een veteraan mocht achten,
haalde met minimaal gebaar een wonderbaarlijke combinatie van speltechnische
exactheid en muzikale gloed uit ons orkest. De Derde Symfonie van Willem
Pijper werd op deze avond een openbaring. Klemperer, óók niet een van de
jongsten, scheen heel de som van zijn artistieke en technische ervaringen te
hebben ingezet ten gunste van Beethoven's Pastorale en Schoenberg's voor
strijkorkest bewerkte Verklaerte Nacht. Dat het slotconcert onder leiding vati
George Szell samenviel met het hoogtepunt van een hittegolf was in de zaal
nauwelijks merkbaar, dank zij de voortreffelijke ventilatie in het Concertgebouw.
Szell herschiep de Tweede Symfonie van Sibelius tot een boeiende aangelegenheid van herfstkleurig coloriet, afgewisseld met zilverachtig wit en koperpassages
als erts, dit alles, met uitzondering van het moeilijk te redden slotdeel, sterk
plastisch samengevat. Maar misschien was het de stem van het nationale stambloed die mij de heugelijkste verrassing deed ervaren in het openingsconcert
onder dr van Beinum's leiding. Mendelssohn's ouverture Die Hebriden, welke
men nu wel meende te kennen als exempel van weke zoetvloeiendheid uit de
oude doos, werd gespeeld met een symfonische expansie en kreeg in deze
uitvoering een allure als ik nog nimmer had gehoord. Ook Bartok's gecompliceerde Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk en celesta werd door deze
uitvoering een revelatie; en nog nooit, meen ik, heeft Diepenbrock's onvergelijkelijke Electra-muziek in de concertzaal zó universele en spontane weerklank bij
het publiek gevonden als op deze avond. Dit was een onvergetelijk staaltje van
het hoogst bereikbare in de Nederlandse scheppende en herscheppende muziek.
Groot was de belangstelling, vooral van Joodse landgenoten, voor het bezoek
van het Philharmonisch Orkest van Israël, dat onder leiding van Paul Klecki de
„Vierde" van Brahms op zijn programma had. De stampvolle zaal smaakte het
genoegen van een reproductie vol pracht en praal en levendigheid. Opmerkelijk
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was onder meer de duidelijke belichting der polyfonie zonder enige schade voor
de lyrische bewogenheid in het eerste deel dezer bekende symfonie. Onder
leiding van de Duitse gastdirigent Ferdinand Leitner gaf het Radio Philharmonisch Orkest met medewerking van het uitnemend getrainde Groot Omroepkoor
der Nederlandse Radio-Unie een zeer beschaafde (welhaast over-beschaafde) en
technisch vlekkeloze uitvoering van Strawinsky's ascetische Psalmen-symfonie en
een model-uitvoering van Richard Strauss' symfonisch gedicht Tijl Uilenspiegel.
Onze landgenoot Paul van Kempen heeft in de Residentiestad hetzelfde orkest
geleid in een uitvoering van Mahler's Derde Symfonie welke culmineerde in het
brede slot-adagio en die in haar grandioze pracht herinneringen wakker riep aan
de uitvoeringen van Willem Mengelberg. Doch de Zesde Symfonie van Mahler
met haar bepaald armoedig thematisch materiaal leek ons een object, waaraan
Eduard Flipse, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en aanvullende leden van
het Brabants Orkest hun krachten eerlijk gezegd zouden hebben verspild indien
Philips' Gramofonische Industrie van deze uitvoering niet een zgn. live-recording
had gemaakt. Eerdaags zijn er dus twee schijven te verwachten, die voor toekomstige dirigenten als waarschuwingsborden tegen onbeloonde krachtsinspanning wellicht haar nut zullen afwerpen ... .
* * *

Veel van deze en andere (door mij niet bezochte) uitvoeringen waren op
zichzelf beschouwd belangrijke gebeurtenissen, die echter in de hoorn des overvloeds van het Holland Festival niet méér vertegenwoordigen dan een moment,
een druppel, een spoedig overspoeld spatje. Twee dezer momenten mogen aan
een nadere beschouwing niet ontsnappen.
Het eerste is de (Nederlandse) première, gepresenteerd in een der voorstellingen die het New York City Ballet gaf, van Debussy's Prélude à L'Après-Midi
d'un faune volgens de recente choreografie van Jerome Robbins, met décors van
Jean Rosenthal en gedanst door Tanaquil Leclercq en Jacques d'Amboise in
costumes volgens ontwerp van Irene Sharaf.f . De uitvoering was fameus en leek
mij, in haar rhythmisch verband tussen dans en muziek, te voldoen aan alle eisen
ener subtiele perfectie. Tanaquil Leclercq, bijna ontzinnelijkt slank van gestalte,
bijna levenloos van starre blik, had een feeërieke lichtheid in haar bewegingen.
Die buitensporige, bijna vleesloze slankheid intussen, en die levenloze blik,
harmoniëerden onberispelijk met het kille wit en blauw en met de geometrische
rechtlijnigheid van het lokaal, waarin de „faun" Jacques d'Amboise in trainingsbroek op de vloer lag uitgestrekt om tijdens de ijle fluit-inzet van Debussy's
wonderbaarlijke partituur een van zijn benen haaks in de lucht te steken. Is er
wel iets te bedenken, dat strijdiger is met de sfeer van Debussy's Prélude dan
deze ochtendgymnastiek, deze kille kleuren en deze rechtlijnigheid ?
De choreograaf Robbins en zijn bewonderaars hebben beweerd en kunnen het
misschien ook staande houden, dat hiermee de „essentie" is verbeeld uit Mallarmé's herderszang L'A près-Midi d'un Faune. Belachelijk dik wil ik mij daarover niet maken. Ik constateer in die motivering slechts het volgende misverstand.
Mallarmé's gedicht was de inspiratiebron van Debussy's compositie. Die
muziek werd een nieuw, zelfstandig kunstwerk. De essentie van dit nieuwe
kunstwerk wordt in Robbins' motivering van zijn choreografie ten onrechte
geïdentificeerd met de essentie van de inspiratiebron. Het gebodene van Robbins
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vloekt goeddeels met de essentie der muziek, die volgens de componist zelf geen
synthese wil zijn van Mallarmé's gedicht, maar „veeleer de décors". De kilheid
van kleur en fantasieloze hoekigheid van lijn der entourage van deze dans is
trouwens ook in strijd met de zwoele, Siciliaanse atmosfeer van een beboste
heuvelrug bij de Etna, waar Mallarmé zijn faun laat dromen 3) .
De Nederlandse première van Benjamin Britten's The Turn of the Screw
ontleent haar bijzondere waarde vooral aan de zorg, deskundigheid en goede
smaak waarmee deze recente kamer-opera onder muzikale leiding van de componist werd opgevoerd. Ik meen om die reden aan het uitvoerend ensemble: The
English Opera Group, de erepalm te mogen toekennen. Zulks onder voorwaarde,
dat alle leden 'n twijgje van die palm op de borst krijgen gespeld, met inbegrip
van de dertien instrumentalisten, die in de bak achttien instrumenten bespeelden.
Hun prestaties waren even voortreffelijk als de zes rolvertolkingen op de planken, de uitgebalanceerde regie, de doeltreffende décors en stijlvolle costumering.
Het werk zelf, ofschoon minder sterk dan Britten's chef-d'oeuvre Peter
Grimes, is een bewijs van het succes waarmee The English Opera Group sedert
de oprichting in 1946 haar doel nastreeft: de bevordering van een nationale
operacultuur. Want tot de voornaamste deugden van deze in opdracht gecomponeerde kamer-opera behoort de natuurlijkheid der textbehandeling en de goede
verstaanbaarheid van die (Engelse) text. De zwakke melodische inventie mogen
wij als „keerzijde" van die deugd niet verzwijgen. Muzikaal beschouwd heeft
Britten zijn beste trouvailles uitgespeeld als instrumentaal colorist. Het soms
irritante effect van de hoge diapason in de vocale sector (vier vrouwen-, een
jongens- en een tenorstem) vindt de nodige compensatie vanuit de orkestbak.
De stof van deze opera is ontleend aan de gelijknamige spooknovelle uit het
eind der vorige eeuw van Henry James 4 ) . De sensaties van een stuiversroman
zijn hier gecombineerd met een onalledaagse, subtiele psychologie. Een nieuw
benoemde gouvernante beschermt met halfslachtige medewerking van een bedaagde huishoudster twee jonge kinderen tegen de slechte invloed der geesten
van een gestorven huisknecht Quint en de vroegere gouvernante Miss Jessel.
Met een schalksheid die aan meesterschap grenst, laat James de lezer in het
onzekere omtrent de aard van die slechte invloed.
De kinderen zijn dus het strijdgebied van goed en kwaad, ze zijn goddelijk
lief, onschuldig en tegelijk ongelooflijk geraffineerd en doortrapt. Dergelijke
kinderen kunnen eigenlijk alleen geloofwaardig zijn op het papier. In een
toneelstuk moet hun geloofwaardigheid al veel zwakker worden, in de opera
blijft er haast niets meer van over. Hoe zou een componist dergelijke gecompliceerde karakters een ganse opera lang muzikaal kunnen tekenen?
De onvermijdelijke afbotting van James' psychologische subtiliteiten in deze
opera heeft in ons land aanleiding gegeven tot misverstanden. Enkele beoorde3) Het kille wit en blauw der entourage is zelfs niet te rijmen met de volgende
versregels van Mallarmé:
Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus
Et froids, comme une source en pleurs, de la plus chaste ....
In de Nederlandse vertaling van Mallarmé's gedicht door C. J. Kelk kunnen deze
versregels de indruk wekken, dat „blauw en kil" niet op de ogen, maar op het droombeeld slaat. Ziedaar de enige strohalm, waaraan Robbin's verdedigers zich kunnen
vastklampen!
4) Een Nederlandse vertaling verscheen onder de titel „In de Greep" (De Salamander, Amsterdam, 1951) .
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laars zagen er zelfs geen been in, de heer Britten en zijn opera tot mikpunt te
maken van insinuaties die aan laster grenzen 5).
De opera eindigt precies als de novelle van James. Het hart van de kleine
jongen (voornaamste der twee kinderen) kan de emotie van de strijd om zijn
ziel niet verdragen. Hij sterft. Maar hij sterft in de beschermende armen van de
gouvernante. Het goede zegeviert over het kwaad. Ziedaar de moraal. Deze
moraal wordt noch in de novelle van James, noch in Britten's opera van de
daken geschreeuwd. Die reserve is typisch Engels.
* * *

Al is nu het achtste Holland Festival niet bepaald het achtste wereldwonder
geworden (het zevende festival was er dichter bij ), toch was de algemene daling
niet van dien aard, dat de reputatie is geschonden. De lof der buitenlandse pers
is niet zuinig. Reeds vóór het feest geëindigd was, verschenen er artikelen met
koppen als: Al Festival d'Olanda it meglio dell'Europa 6) .
De brede blik en het organisatietalent van mr H. J. Reinink, van de Berlijnse
emigrant Peter Diamand en hun medewerkers, zouden een aparte beschouwing
waard zijn. Onze waardering daarvan vond ik het best samengevat in de volgende boutade van een journalist uit Muenchen: „Over niets verbaast de Duitser
zich liever dan over organisatorische prestaties. In Holland was er niets om zich
over te verbazen. Want de organisatie was zo goed, dat zij helemaal niet werd
opgemerkt" 7).
5) Tot hun verontschuldiging kan worden aangevoerd, dat de voorstellingen van
The English Opera Group pas in de vierde week van het Holland Festival vielen.
De overvloed der voorgaande weken moet een deel onzer critici te machtig zijn
geworden en een overprikkelde gemoedstoestand hebben bezorgd.
6) „Holland Festival het beste van Europa" (Corriere di Sicilia, 13 Juli, 1955) .
7) Abendzeitung (Muenchen) , 17 Juli 1955.
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De opgravingen
in de Sint-Donaaskerk te Brugge
door DR J. MERTENS

0

P 2 Maart 1127, in de Sint-Donaaskerk te Brugge — de kapel van het
grafelijke slot — woont Karel de Goede, graaf van Vlaanderen, de H. Mis
bij. Zoals elke morgen had hij zich naar zijn plaats bij het altaar begeven langs
de overwelfde gang die zijn paleis met de kapel verbond. In de stille, vreedzame
atmosfeer van het misoffer breekt plots de storm los: samenzweerders hebben
zich met geweld een weg gebaand tot de galerij waar de graaf zich bevindt en
doorboren hem met hun zwaarden. De gelukzalige Karel de Goede heeft de
martelaarskroon verworven, neergeveld door de haat van zijn vijanden, die zijn
rechtvaardig beheer niet al te best konden verdragen.
Ziedaar, zeer bondig geschetst, het verloop van deze weerzinwekkende moord
zoals wij dat kunnen opmaken uit het omstandige ooggetuige-verhaal van Galbertus van Brugge, priester en ambtenaar van de grafelijke kanselarij.
Van meer belang voor ons is de beschrijving van het bedehuis zoals het er in
1127 uitzag. „De kerk toegewijd aan de heilige Donatianus, is een hoog en rond
gebouw, thans degelijk overwelfd met een overkluizing van holle bakstenen,
daar vroeger de houten afdekking van de kerk afgebrand was .... Vermits destij ds alle houtwerk door een vernielend vuur was verteerd, had men nu, om elk
gevaar van brand te voorkomen, een stenen gewelf gemaakt, samengesteld uit
holle baksteenpotten, dat door het vuur niet kon worden aangetast. Aan de
westkant van het heiligdom, steeks een rijzige sterke toren boven de kerk uit,
bekroond met twee kleine scherpere torentjes" 1).
De essentiële gegevens over de architectuur van het gebouw kunnen we aldus
samenvatten: een cirkelvormig grondplan, de monumentale hoogte, de gemetste
overkluizing, de massieve westbouw met, bovenaan, twee scherpere torens. Het
heiligdom, door Galbertus beschreven, had reeds een hele geschiedenis: de
primitieve houten afdekking was op een niet nader te bepalen tijdstip afgebrand
en vervangen door een stenen gewelf, „ollis et lateribus cacuminata" — geen
gewelf in natuursteen doch in baksteen en meer bepaald een overkluizing samengesteld uit in elkaar passende holle buizen of potten, zoals we er aantreffen in
de oudere gewelven van talrijke Italiaanse kerken. Wat de binnenarchitectuur
betreft, vernemen we dat de galerij op de verdieping te bereiken was langs twee
1 ) „Stabat autem ecclesia beati Donatiani aedificate in rotundum et altum, contecta
fictitio opere, ollis et lateribus cacuminata, nam olim tegumen ecclesiae lignorum compositione astruebatur . .. . Quippe ignis dispendio omnis lignorum materies consumpta
est olim et ideo, contra ignis molestiam lapideum et tale opus confinxerant ex ollis et
lateribus, quod elementum igneum exurere non potuisset. In parte quoque ejusdem templi
occidentem versus, turris fortissima in eadem templi essentia altiore statura eminebat, in
supremis dividens se in duas turres acutiores".
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trappen — waarschijnlijk de beide traptorens van de westbouw -- en dat men
vandaar uit de middenbeuk van de kerk beheerste: na de moord op de graaf
hadden de samenzweerders zich aldaar verschanst en bekogelden zij hun aanvallers met banken, stenen en stukken lood; „want daar deze ellendelingen de
benedenkerk niet konden bezet houden, versperden zij de trappen die toegang
gaven tot de tribune, met hout en steenblokken, zodat niemand naar boven kon
geraken, noch zijzelf naar beneden komen; zodoende trachtten zij zich vanuit de
bovenkerk en de torens te verdedigen. Men kon ze zien tussen de kolonnen van
de bovenkerk; van op de barrikaden gevormd door een opeenhoping van banken
en kasten, wierpen zij stenen, lood en allerlei afval op de aanvallers" 2 ) .
Wanneer we ons deze verschillende gegevens betreffende binnen- en buitenordonnantie van de Sint-Donaaskerk te Brugge plastisch trachten voor te stellen,
dan verrijst voor onze ogen het beeld van een centraalbouw, een statige polygonale kerk met monumentaal westwerk; binnenin is de middenbeuk rings omgeven door een zijbeuk met bovengalerij. Wie ooit de keizerdom te Aken bezocht
heeft, zal dadelijk de gelijkenis tussen de door Galbertus beschreven kerk te
Brugge en de Akense bouw vaststellen. De Brugse burchtkapel werd inderdaad
gebouwd als een getrouwe navolging van de Akense dom. Jacob van Maerlant
had dit reeds ingezien toen hij in de XIIIe eeuw, zijn Spieghel Historiael schreef:

„Die brochte Sente Donase van Riemen
Die hi werder hadde dan iemen
Ende dedene leggen in die kerke
Die naer den Aecscen gewerke
Ghemaect was onder Vrauwen teeren".
Deze gegevens, ons door beide kronijkschrijvers verstrekt, zijn zo duidelijk en
eensluidend dat moeilijk aan hun echtheid kon getwijfeld worden. Hoe mooi
ware het indien men deze gegevens aan de werkelijkheid kon toetsen. Voor onze
kennis van de karolingische bouwkunst in de Nederlanden zou dit onderzoek
tevens van het grootste belang zijn. In het kader van een algemene studie van de
karolingische architectuur in onze gebieden — studie ondernomen door de Dienst
voor Opgravingen — werd dan ook besloten tot het wetenschappelijk onderzoek
van de overblijfselen van de voormalige Sint-Donaaskerk te Brugge 3 ) .
* * *

Een eerste graafcampagne greep plaats in Maart en April 1955; reeds werden
belangwekkende resultaten geboekt.
Van het heiligdom door Galbertus en van Maerlant beschreven, werden het
koor en de oostelijke helft van de beuk blootgelegd. Het koor is langwerpig en
rechtafgesloten; de middenbeuk heeft de vorm van een achthoek, omgeven door
een zestienhoekige rondgang; de totale breedte bedraagt ongeveer 32 m; een
monumentaal gebouw, dat niet veel hoeft onder te doen voor de Akener dom.
Niet alleen als monument was het indrukwekkend. Zeker was het tevens als
2) „namque cum ill miseri inferiora templi obtinere non poterant, gradus quibus in
solarium ascenderetur lignis et lapidibus obstruxerant, ut nullus ascendere vel ipsi descendere possent, tantum modo sese a solario et turribus templi defendere conantes. Inter
columnas quippe solarii specula et status suos ex scriniorum aggeribus et cumulis scamnorum prostituerant, e quibus lapides, plumbum et rerum moles dejicerent super invasores templi".
3) De auteur van deze bijdrage, Dr J. Mertens, werd met de leiding dezer opgravingen belast (Noot van de redactie) .
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versterking bedoeld: het muurwerk is zwaar en massief — de muren zijn 1,20 à
1,80 m breed — en met de grootste zorg gebouwd; de grondvesten verbreden
naar onder toe en stevig metselwerk verbindt de funderingen onderling, zodat
gans het gebouw als een raam ineengeklonken zit. Daar de ondergrond op de
plaats waar deze slotkapel werd gebouwd, zeer moerassig is, groef de karolingische bouwmeester door de dikke turflaag tot op de vaste, zandige oerbodem,
welke op sommige plaatsen op 6,50 m diepte ligt. Nog was dit niet voldoende:
op de zandige klei werd een onderlaag gelegd van kruiselings op elkander
geplaatste dikke beukenstammen, die in de vochtige bodem wonderwel bewaard
bleven; de bijlslagen zijn in het hout nog zeer goed te volgen; ook de schors
bleef gaaf; deze buitengewone omstandigheid zal ons in staat stellen — voor de
eerste maal in België — een wetenschappelijk jaarrringenonderzoek van het hout
te laten doorvoeren; hierdoor zal waarschijnlijk de constructiedatum van de
Sint-Donaaskerk nader kunnen bepaald worden.
Het is op dit raster v an horizontaal liggende balken, dat de muren zelf werden
gebouwd. Deze laatste zijn opgetrokken in blauwe Doornikse kalksteen en in
locale groene veldsteen, beide gebed in een witgele harde kalkmortel; voor de
onderste lagen van de grondvesten werd uitsluitend Doornikse — onbekapte —
steen gebruikt. Op vele plaatsen vertonen de muren een prachtig visgraatverband.
Dank zij het in de verschillende aardlagen ontdekte schervenmateriaal kan dit
gebouw — archeologisch — gesitueerd worden tussen de jaren 850-925. Geschiedkundige gegevens zouden deze datum nader kunnen bepalen zo de historici het meer eens waren omtrent de in de teksten medegedeelde gegevens.
Boudewijn met de IJzeren Arm (862-879) en Arnulf de Grote (918-964)
betwisten elkaar het vaderschap van dit eerste heiligdom; o.i. werd het gebouwd
tijdens de regering van Arnulf, rond het midden van de eerste helft van de Xe
eeuw, een goede eeuw na zijn roemrijke voorganger te Aken.
De Sint-Donaaskerk is eeuwenlang het brandpunt geweest van de Brugse —
en meteen van de Vlaamse — geschiedenis; in dit primitieve gebouw alleen ligt
reeds een heel politiek programma besloten: de zware muren verraden nog de
angst voor de Noormannen, doch meteen de vaste wil om tegen deze invallers
een oninneembare vesting op te werpen. Door de keuze van het centraalplan
voor zijn paleiskapel in navolging van de slotkapel van Karel de Grote te Aken,
verklaart de Graaf van Vlaanderen zich tevens als opvolger, als vertegenwoordiger van het karolingische vorstenhuis. Het kan geen louter toeval zijn wanneer
de Vlaamse graaf dit plan kiest. De kapel moge dan nog als grafkapel bedoeld
zijn, zoals te Aken, zijn keuze had echter ook een politieke en administratieve
betekenis: hij is nog bezield met de Imperium-gedachte van Karel de Grote, juist
zoals enkele decennia later de Luikse bisschop Notger zijn wereldlijke macht zal
te kennen geven door de bouw van de Sint Janskerk te Luik en waarschijnlijk
ook de Sint Lambertuskerk te Muizen, beide een copie van Aken. Ook de Valkhofkapel te Nijmegen werd in eenzelfde geest opgericht.
Zowel op kunsthistorisch, als op geschiedkundig gebied is de opgraving te
Brugge — hoewel nog onvoleind — van betekenis.
Doch het terugvinden van deze eerste Sint Donaas was niet ons enige doel bij
deze opgraving. Nog hoger wilden we opklimmen, naar de oorsprong zelf van
de Brugse burg; nog dieper moest worden gegraven. En dit werd dan het moeilijkste deel van het onderzoek, ook het minst spectaculaire en niet steeds begrepen door de buitenstaanders, al noemen ze zich dan ook archeoloog of opgraver.
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Tot grote spijt van deze ongeduldige pseudo-geleerden bleven we al te lang
bezig in éénzelfde put, waar wij nu juist het profiel gevonden hadden dat
ons de oplossing zou brengen van het probleem van de oorsprong van het Brugse
castellum. Meer kunnen we hierover thans nog niet mededelen, daar op sommige
plaatsen nog controleboringen moeten worden uitgevoerd 4) . Toch komt de geschiedenis van de oudste Burg alvast in een heel nieuw licht te staan: moet aan
Arnulf de Grote de bouw van de polygonale Sint-Donaas worden toegeschreven,
dan komt toch aan Boudewijn met de IJzeren Arm de verdienste toe van de
pionnier die voor het eerst zijn burcht te midden van deze lage, moerassige
gebieden opricht als een vooruitgeschoven post tegen de Noormannen.
***

Tot slot nog een woordje over de Romaanse Sint-Donaaskerk. Veel werd er
niet van weergevonden: een paar funderingen van de vieringstoren, overblijf selen van de middenbeuk en van de zijbeuken van het koor, de fundering van de
koorbanken. Het romaans koor stond reeds in 1218 overeind.
Enkele van de ontdekte graven zijn van belang voor de lokale kunstgeschiedenis, daar zij aan de binnenkant met fresco-schilderingen zijn versierd. Dezelfde
motieven komen steeds terug: aan het hoofdeinde van het graf prijkt in de regel
een calvarie: een gekruisigde Christus, waarnaast 0. L. Vrouw en St Jan (afb.) ;
aan het voeteneinde is meer afwisseling: een H. Maagd met kindje Jezus, een
verrijzenis, enz. De zijwanden van het graf zijn steeds versierd met roodgekleurde kruisen en engelen die met breed gebaar het wierookvat zwaaien.
Gelijkaardige graven werden vroeger reeds in andere kerken te Brugge ontdekt
(St Salvator, 0. L. Vrouw, H. Bloedkapel) en onlangs nog te Aardenburg. Zij
dateren meestal uit de XIVe en de XVe eeuw 6).
4) Tijdens een tweede campagne, die in de loop van de maanden September en
October wordt ondernomen, zal het weste lijk gedeelte van de kerk worden onderzocht.
5) Bibliographie: Galbert de Bruges, Histoire du meurtre de Charles le Bon, uitg.
Parijs, 1891. — Br. Firmin, De Romaanse kerkelijke Bouwkunst in West-Vlaanderen,
1940, blz. 17-38. — English, De Romaanse Bouwkunst in West-Vlaanderen, 1939.

Calvarië uit graf in de St Donaas kerk.
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Pax Christi -- Congres

Nijmegen, 8-12 Augustus 1955
door DR HUBERT JACOBS S.J.

UIM tweehonderd deelnemers verenigden zich in de stad van Keizer Traj anus
voor het jaarlijkse Congres van de Pax Christi-Beweging. Ze mochten er
hun algemene voorzitter, Kardinaal Feltin, begroeten, die het Congres van het
begin tot het einde meemaakte, en twaalf bisschoppen, waaronder de nationale
voorzitters van Nederland (Mgr B. Alfrink), Duitsland (Mgr Joseph Schróf f er,
bisschop van Eichstatt), België (Mgr Suenens, wijbisschop van Mechelen),
Luxemburg (Mgr L. Lommel, coadjutor), Oostenrijk (Mgr Paul Rusch, apost.
admin. van Innsbruck) en Spanje (Mgr J. Garcia y Goldaraz, aartsbisschop van
Valladolid) .
Door al dit paars werd duidelijk het bijzondere karakter van Pax Christi
onderstreept. Tien jaar geleden opgekomen bij een groep leken, Fransen en
Duitsers, die de gevolgen van de oorlog het zwaarst te dragen hadden gehad,
werd deze „charismatische" beweging door de Hiërarchie volledig aanvaard en
opgenomen. Zo trof het door de H. Geest geïnspireerde „van onder op" samen
met de door diezelfde Geest gedragen juridische leiding „van boven af". Pax
Christi is de enige onder leken ontstane beweging die onder de directe leiding
van de Hiërarchie werkt.
Terwijl de deelnemers in Nijmegen hun studie-congres hielden, marcheerden
400 jonge vrienden van Pax Christi, in naar nationaliteit en beroep gemengd
samengestelde groepen, vanuit verschillende richtingen dagenlang op de Keizer
Karel-stad aan, biddend, mediterend, discussiërend, de onderlinge kennismaking,
waardering en vrede bevorderend.
Het eerstelingengroepje van 1945 stelde spontaan vast, dat het de vrede, het
wederzijdse begrip onder de volkeren wilde bevorderen. Vanzelf moest dit spontane doel op den duur zich ontwikkelen tot een meer bestudeerd doel. Het
begrip „vrede" bleek talrijke aspecten te bezitten, het moest wijsgerig, politisch,
sociaal-economisch en vooral theologisch gefundeerd worden. Daartoe noopten
ook de vredesbewegingen van ander allooi. Tegelijk dwong het feit, dat de
beweging sterk in aantal groeide, tot een meer doordacht program van practische
activiteiten.
Pax Christi wil de vrede, maar uitsluitend die van Christus, overal introduceren, speciaal in de internationale betrekkingen. Zij wil de in de Kerk opgestuwde
maar dikwijls sluimerende krachten tot vestiging van de vrede mobiel maken en
de gedoopten hun fundamentele solidariteit in Christus doen beseffen („horizontaal katholicisme") . Als voorwaarde daartoe wil zij de inwendige vrede „die
alle begrip te boven gaat" helpen bevorderen en de aardse, politieke vrede
eschatologisch zien, als deelhebben aan de eeuwige vrede en wegbereiding
daartoe. Pax Christi is daarom voor alles een centrum, een stroom van gebed,
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want de vrede is een geschenk van God, die ook de hoogste Heer der geschiedenis is. Verder is zij ook een kruispunt van internationale contacten door correspondentie, bezoeken, verbroedering („jumelage") van parochies, scholen enz.,
door trektochten, bedevaarten, congressen. Vervolgens wil zij de zin voor het
internationale bevorderen en de christenen van hun verantwoordelijkheid en
plichten op het mondiale terrein bewust maken, ev. hen doen deelnemen aan
internationale hulpverleningen en politieke acties die de vrede dienen. Tenslotte
wil zij de stem der Kerk zo luid mogelijk doen klinken in de internationale
lichamen, zoals de UNO en daarmee verbonden organisaties.
Het werk van bezinning is voor Pax Christi nog lang niet ten einde. Het
Congres van Nijmegen moest, na die van Assisi (1952), Altenberg (1953) en
Einsiedeln (1954), opnieuw een stap in de goede richting worden. Op de
laatste avond vroegen wij de Duitse nationale voorzitter, één van de ijverigste
werkers voor de beweging: Vindt U, Mgr, dat die stap inderdaad gezet is ?
Even dwaalden zijn ogen rond, toen zei hij : Wir wollen es wenigstens hof f en.
Erg triomfantelijk klonk dat antwoord niet. Maar het is zeker in genen dele
een veroordeling van het Congres. Vele buitenstaanders houden de Pax Christiwerkers voor een groep utopisten. Vanuit de valse opvatting dat oorlog en vrede
louter zaak van de staatslieden zijn en dat de gewone man daar toch geen invloed
op heeft. Het is evenwel een reëel standpunt, te menen dat — om maar één ding
te noemen — de pauselijke uitspraken over vredesgezindheid, vredesvoorwaarden en vredespogingen verdienen bestudeerd, verbreid en opgevolgd te worden.
Dat de Pax Christi-mensen soms het verwijt te horen krijgen van te werken „in
einer religiosen Nebulositat" (zoals een der hoofdsprekers zelf zich in een
privégesprek uitdrukte), zal hen er niet van afhouden hun idealen verder na te
streven.
Het Congres stond onder het voorzitterschap van prof. Pierre Brachin van
Parijs, die even vloeiend Nederlands en Duits als Frans bleek te spreken. Na de
begroetingen opende Paul Lenz-Medoc het congres met een referaat over „De
inwerking van de Kerk op de wereld". Al waarschuwt de H. Schrift tegen de
slechte wereld en haar geest, zij leert geen minachting voor Gods schepping en
geeft ons een taak t.a.v. de wereld als woonplaats der mensen, als werkterrein
van de verlossing. Het Christendom heeft de menselijke geest gewezen op de
taak, de wereld om te vormen in Christus' zin. Het woord van Marx kwam 2000
jaar te laat, het is louter een herhaling en secularisatie van het woord van Sint
Jacobus: weest werkers van het woord. De Kerk mag deze geest van actie niet
verloochenen, want wie de wereld niet verovert, wordt door haar veroverd. Pax
Christi werkt onder de leiding van de Kerk en in haar naam, dat geeft moed.
Ontmoedigt het soms, dat het maar een kleine groep is ? Er staat nergens geschreven dat we eerst op een massa moeten wachten alvorens een apostolische
taak te beginnen. Newman heeft gezegd: Never was a greater fallacy than to
suppose that the many must necessarily be stronger than the few.
Daarmee was een basis gelegd voor alle verdere activiteiten van het Congres,
dat tot algemeen thema had: Het christelijke geweten en de actie voor de vrede.
Achtereenvolgens zouden deze drie hoofdproblemen worden besproken: welke
is de bevoegdheid en de taak van de Kerk ten aanzien van de politieke vrede
onder de volkeren ? Ligt die wel op het terrein van de Kerk ? zo j a, in hoeverre ?
Ten tweede: is de Pax Christi-beweging bevoegd verder te gaan dan de —
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noodzakelijkerwijze steeds min of meer algemene en abstracte — stellingname
van de Kerk in politieke kwesties ? Ten derde: kan het individuele lid van Pax
Christi nog weer verder gaan dan de officiële houding die de Beweging aanneemt ? Belangrijke vraag, want het individu staat direct voor de meest concrete
vraagstukken van de dag: zal hij meedoen aan een handtekeningenactie voor de
vrede, van wie die ook uitgaat ?, zal hij voor een herbewapeningswet stemmen ?
enz.
Het eerste thema werd behandeld door Mario von Galli S.J., een Oostenrijker
die te Zürich het blad „Orientierung" redigeert. Met ongemeen dramatische
kracht wist hij het beslissende van wat hij te zeggen had geweldig goed te doen
uitkomen. En dat was: De Kerk kan de toestand van voor de zondenval, toen
ook de Staat iets sacramenteels zou geweest zijn, niet terugbrengen. Zij kan zelfs
deze wereld niet totaal katholiek maken. Zij is en blijft een teken van tegenspraak. Haar opgave is steeds de heilswil van Christus (en dat is de vrede van
Christus, de pax Christi) aan de wereld voor te houden en in haar te doen
werken. Werken in de wereld door haar eenheid en totaliteit (Pius XII) . In
concrete kwesties kan de Paus niet positief bevelen, slechts abstract de beginselen
verkondigen en negatief veroordelen als de morele wetten evident geschonden
worden, zoals Pius XII onmiddellijk en ondubbelzinnig Hitlers overval op
Noorwegen en later op Nederland en België veroordeelde. Onze grote f out is,
dat wij te weinig gevormd zijn voor onze werking in de wereld; wij doen te
weinig en laten alles maar aan de Paus over !
De volgende morgen luisterden we naar een veel rustiger betoog van kanunnik B. Lalande uit Reims, internationaal priestersecretaris van Pax Christi. Zijn
thema luidde: Verantwoordelijkheid en grenzen van Pax Christi met betrekking
tot de internationale vrede. Lalande is theologisch in sterke mate spiritualist en
beziet zijn Beweging vanuit dit standpunt. In een gekunsteld samenstel van
ingedeelde en onderverdeelde punten deed hij zien, dat zij een beweging is niet
van de Kerk (hij bedoelde blijkbaar: niet opgezet door het Vaticaan), maar in
de Kerk en „se situant au plan de l'Eglise". De Kerk nu is in tijdelijke kwesties,
zoals het vestigen van een politieke vrede in de wereld, bovenpartijdig, maar niet
neutraal-onverschillig. Want de tijdelijke dingen hebben zowel met moraal als
met het bovennatuurlijke te maken. Neemt de Kerk in zulke vragen eenmaal
stelling, dan kan iedere katholieke vredesbeweging natuurlijk even ver gaan als
zij, moet die stellingname tot de hare maken en vindt buiten die stellingname
een eigen vrij werkterrein. De feitelijk bestaande vredesbeweging, Pax Christi,
heeft als Beweging vooral een profetische zending: getuigen, brandmerken,
voorlichten, in het bijzonder ten aanzien van de publieke opinie en van collectieve psychosen. Als door de Kerk geleide Beweging zal zij stelling nemen in
tijdelijke kwesties alleen onder leiding van het episcopaat, dat daarbij optreedt
als officiële getuige van de vredeswil der Kerk en als doeltreffend criterium
voor die stellingname. Pax Christi zal zich daarbij bewust zijn in laatste linie in
dienst te staan van de eeuwige vrede en van een dialectische uitwisseling tussen
Hiërarchie en laïcaat. Haar voornaamste deugd zij de politieke prudentie, des te
meer naarmate het over kwesties gaat waarbij één of meer landen, of een bepaalde partij of persoon betrokken zijn.
Aldus Lalande. Wij voelen in deze bijna casuïstisch behandelde punten het
worstelen om de positie en de concrete taak van Pax Christi, het worstelen vooral
om een overbrugging van ideologische en belangentegenstellingen, die er in de
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Beweging bestaan, grof gezegd: tussen Fransen en Duitsers. Maar wij voelen
ook de diepgewortelde bezorgdheid, j a de angst om de verantwoordelijkheid
van de Kerk, waarvan Pius XI eens gezegd moet hebben: „Het grootste schandaal in de Kerk van de negentiende eeuw is, dat zij de arbeidersstand verloren
heeft; men zal later niet mogen zeggen: het grootste schandaal in de Kerk van
de twintigste eeuw is, dat zij de vrede, de internationale ontwikkeling verloren
heeft".
De spreker van de derde ochtend, Prof. Carlos Santamaria, een Spanjaard uit
San Sebastian en internationaal lekensecretaris van Pax Christi, behandelde in
een degelijk, schoon weinig boeiend betoog de verantwoordelijkheid-voor-devrede van het individu als burger, als Christen en als lid van Pax Christi. Het
was allemaal nogal theoretisch, wel logisch sluitend als een artikel uit de Summa
van St Thomas, maar het miste de overtuiging van het concrete aanvoelen en
toepassen.
Naast de hoofdreferaten waren er de werkgroepen, dagelijks zes in getal, drie
in het Duits en drie in het Frans. De thema's ervan sloten aan bij het hoofdreferaat van de dag. Het is moeilijk er verslag over uit te brengen, men kan
immers geen zes vergaderingen tegelijk bijwonen. Wij geloven niet, dat ze in
hoge mate aan hun doel beantwoordden. De sprekers die in die werkgroepen
de „Kurzreferate" moesten houden, wisten soms (of steeds ?) van te voren niet,
wat de hoofdspreker van de ochtend zou gaan zeggen. De resultaten van iedere
werkgroep werden in zeer summiere rapporten tijdens een middag- of avondvergadering voorgelezen; de congressisten, reeds vermoeid, schonken er blijkbaar
niet veel aandacht meer aan en van een aansluitende „discussion générale" kwam
meestal niets terecht, ook omdat gewoonlijk de tijd al te ver gevorderd was. Zo
trad het besprokene te weinig binnen de aandacht van allen en bleven goede
ideeën en suggesties te veel verborgen (b.v. de ideeën van Prof. Creyghton S.J
over de Kerk en het Federalisme; de met meesterlijke voorzienigheid door Mgr
Schróf f er geformuleerde houding der Duitse Pax Christi-leden t.a.v. de herbewapening van de Bondsrepubliek; het plan van de heer Zonnenberg voor een
Internationaal Katholiek Studiecentrum van grootse allure en brede actie-radius,
overigens ontleend aan een rede van Kard. Feltin; de dringend en herhaaldelijk
geuite wens, dat het Vaticaan een modern persbureau zou oprichten voor een
vlugge en verantwoorde verspreiding van kerkelijk nieuws, enz.).
De organisatie van het Congres was voortreffelijk; de verdienste ervan komt
toe aan pater M. Smits van Waesberghe S.J. en aan de grote tegemoetkoming
van het Canisius-College.
Samenvattend oordelen wij, dat Nijmegen van grote betekenis is geworden
voor Pax Christi. Die betekenis ligt niet zozeer op het doctrinaire en tactische als
veel meer op het psychologische terrein. Misschien is dit ook het enige, of
althans het beste resultaat, dat op een massaal congres te bereiken valt. Wetenschappelijke bezinning geschiedt beter in een klein comitee van deskundigen;
men mag niet verwachten, dat die na tien korte jaren al volmaakt afgesloten is.
Te weten echter, dat men met velen samen strijdt voor hoge idealen, dat is wat
een jonge Beweging boven alles nodig heeft.

WETENSCHAPPELIJKE KRONIEK

De datering van oeroude
voorwerpen
door DR P. DE CEUSTER

de studie van een archeologisch voorwerp rijst aanstonds de belangrijke
B IJvraag:
hoe oud is het ? Wanneer het gaat over stukken uit verfijnde beschavingen zoals de chinese, de egyptische, de grieks-romeinse en vroeg-europese,
dan kan de stijlkritiek de datum van hun ontstaan binnen vrij enge grenzen
bepalen. Ook de kunstgeschiedenis kan er toe bijdragen om min of meer bij
benadering de ouderdom vast te stellen. Geheel anders is het gesteld met praehistorische voorwerpen, waaromtrent de gegevens ontbreken voor een enigszins
benaderende datering. Wel komt men tot een steeds verder doorgevoerde differentiëring in de volgorde der beschavingen, doch de tijdsduur van elke periode
wordt des te onzekerder naarmate ze verder van ons verwijderd ligt.
Het is daarom niet te verwonderen dat men steeds gezocht heeft naar methodes om zeer oude voorwerpen in de tijd te localiseren en dat men, om dit zeer
moeilijk doel te bereiken, zich heeft vastgeklemd aan elk verschijnsel dat in
enige mate functie is van de tijd. In de laatste jaren zijn op dit gebied opzienbarende vorderingen gemaakt; onlangs nog werd een radiochemische methode
uitgewerkt, waarvan sensationele uitslagen mogen verwacht worden.
* * *

De oudste methode brengt het archeologisch voorwerp in verband met de
ouderdom van de geologische laag waarin het werd gevonden. De geo-chronologie verlegt dus de tijdsbepaling naar die van de geologische laag. Uit de aard
der zaak kan deze methode slechts zeer onnauwkeurig zijn en ze faalt volkomen
wanneer de lagen later omgewoeld werden of de juiste diepte van de vindplaats
niet meer kan worden achterhaald.
Een andere methode wordt toegepast op fossiele beenderen. Reeds in het
begin van de negentiende eeuw had men ontdekt dat ivoor in de grond fluor
kan opnemen. Dit kan natuurlijk slechts uiterst langzaam geschieden omdat het
grondwater zeer weinig fluor bevat — gewoonlijk niet meer dan één op één
millioen. Fossiele beenderen bevatten dan, naar gelang hun ouderdom, 0,1 % tot
3% calcium fluoride. Daar dit gehalte echter ook afhankelijk is van bijna niet te
controleren factoren zoals het fluorgehalte van het water, de doorlaatbaarheid
van de grond en de poreusheid van het been, laat de nauwkeurigheid van deze
methode veel te wensen over: ze heeft een onzekerheidsmarge van 10.000 jaar !
Toch werd ze meer dan eens met succes toegepast. Zo heeft ze in 1953 in
belangrijke mate bijgedragen tot het ontmaskeren van de beruchte Piltdownvervalsing. De fluorchronologie toonde aan dat de Piltdown schedel wel degelijk
uit het Pleistoceen stamt, doch tevens dat het kraakbeen van veel jongere datum
5
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is. De paleontologen die steeds beweerd hadden dat men, door het combineren
van een authentieke fossiele mensenschedel met een apenkaakbeen, een schakel
tussen mens en aap had willen voortoveren, kregen glansrijk gelijk.
Een nog jonge doch zeer elegante methode, de dendrochronologie, is toepasselijk op houten voorwerpen. Dat men de ouderdom van een vers afgehakte
boom kan bepalen door het aantal jaarringen te tellen, is iedereen bekend. Maar
die jaarringen ontsluieren nog iets anders. De dikte van deze ringen hangt af
van de weersomstandigheden: in een vochtig-warm jaar ontwikkelt zich een
dikke ring, terwijl een droog-koud jaar slechts een dunne ring zal vormen.
In de bossen van een zelfde streek zullen de bomen dus ongeveer dezelfde
opeenvolging van dikke en dunne ringen vertonen. Wanneer er een grafiek van
opgesteld wordt zou, door vergelijking, van iedere boom het jaar kunnen teruggevonden worden waarin hij begon op te schieten.
In de dendrochronologie worden dergelijke grafieken opgesteld en kan, met
behulp van zeer oude bomen en oude balken, die grafiek steeds verder in de tijd
worden opgevoerd. Om dan de ouderdom van een stuk hout vast te stellen, zoekt
men op de grafiek welk tijdsbeeld overeenstemt met dat van de afwisselende
lagen in het stuk.
Deze methode is nog betrekkelijk jong en werd bijna uitsluitend toegepast op
houten balken uit overblijfselen van indiaanse nederzettingen: men slaagde er in
ze te dateren tot aan het begin van onze tijdrekening. De grafieken van de
oeroude reuzenbomen, de sequoiás uit Californië, lopen zelfs terug tot voor 3250
jaar. De dendrochronologie is niet zo eenvoudig te hanteren en moet met grote
omzichtigheid worden toegepast, doch ze geeft bijzonder nauwkeurige uitslagen.
De methode der dendrochronologie zal waarschijnlijk in België voor het eerst
worden toegepast op de houten balken die men heeft ontdekt in de funderingen
der vroegere Sint Donaaskerk te Brugge 1) .
Een meer recente werkwijze gaat uit van het thermo-remanent magnetisme van
aardewerk. Het principe waarop deze werkwijze berust is niet bijster ingewikkeld, doch het leent er zich niet toe op een eenvoudige wijze aanschouwelijk
voorgesteld te worden 2 ). Voor de archeologie is deze methode vooralsnog zonder belang, omdat het nog wel tientallen jaren zal aanlopen vóór ze tot een
bruikbaar instrument ontwikkeld is. Zou het echter zover komen, dan zal ze
misschien de belangrijkste van alle kunnen worden. De uitspraak dat een steen
of een potscherf „de datum van het bakken in zich draagt" is niet zo overdreven.
Het komt er op aan die datum te kunnen aflezen en daartoe beschikken we nog
lang niet over de noodzakelijke gegevens.
De jongste en meest sensationele methode evenwel is die welke gebruik maakt
van de radio-actieve koolstof, aanwezig in elk materiaal dat voortkomt van
levende wezens. Ze werd in 1951 gepubliceerd door Arnold en Libby en is nog
steeds in volle ontwikkeling.
Uit het heelal komen zeer ingewikkelde en buitengewoon energie-rijke stralen,
kosmische stralen genaamd. Deze kosmische stralen kunnen door middel van
kernreacties, luchtstikstof omzetten in koolstof. Deze koolstof heeft echter het
atoomgewicht 14 (tegen 12 voor gewone koolstof) en is radio-actief. Zo bevat
1) Men zie hierover het artikel van Dr T. Mertens in dit nummer.
2) Een uitstekend overzicht van deze methode kan men vinden in A. Laming: La
découverte du Passé, Paris, Ed. Picard, 1952. Hierbij mag echter niet vergeten worden
dat het boek dagtekent van vóór de oplossing van het Piltdownraadsel.
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het koolzuur uit de lucht altijd radio-actieve C14. Doch slechts in zeer geringe
mate, want juist vanwege haar radio-activiteit valt ze uiteen in andere elementen.
De kosmische stralen vormen nu voortdurend radio-actieve C14 atomen, maar op
de duur ontstaat er een dynamisch evenwicht, waarbij evenveel atomen uiteenvallen als er door kosmische stralen worden gevormd. Als gevolg hiervan is de
radio-activiteit van luchtkoolzuur constant. Redelijkerwijze mogen we ook aannemen, dat deze radio-activiteit reeds geruime tijd, minstens enige tienduizenden
jaren, constant is gebleven.
Uiterst klein is deze concentratie aan C14, ongeveer 10- 12 , d.w.z. één milligram per duizend ton. Wordt dit koolzuur nu opgenomen door een plant dan
daalt het gehalte aan C14, dus de radio-activiteit, zeer langzaam, daar het evenwicht verstoord is. Er zal nu immers geen C14 meer bijgevormd worden want dit
geschiedt enkel in de lucht. Na 5568±30 jaar is de radio-activiteit precies tot
op de helft teruggevallen, na 11.136 jaar precies op een vierde enz. Men heeft
dit verschijnsel vergeleken met een uurwerk. Koolstof gedraagt zich als een klok
die opgewonden werd toen de plant ze opnam en dan even regelmatig als traag
afloopt.
Uit de radio-activiteit kan dan precies de ouderdom bepaald worden van
koolstofproducten die ergens zijn geïsoleerd. Dit is natuurlijk slechts mogelijk
doordat men over een instrument beschikt met enorme gevoeligheid: de electronen-telbuis, die elk atoom C14 dat door radio-activiteit uiteenvalt optekent. Per
gram koolstof en per minuut vallen er ongeveer 13 atomen C14 uit elkaar en na
5570 jaar nog slechts 6,5.
Van een oeroude sequoia werden zo de buitenste ringen gemeten. Zoals te
verwachten was kreeg men de volle radio-activiteit: 13 atoom-omzettingen per
gram en per minuut. Deze ringen waren immers pas gevormd. De kern echter
gaf slechts 8,78 atoom-omzettingen. Daaruit kon dan de ouderdom berekend
worden op 3005 ±165 jaar. Het aantal jaarrringen gaf 2928±52 jaar. Dergelijke uitslagen zijn zeer overeenstemmend.
Als tegenproef werd anthraciet genomen, oud genoeg om alle C14 verloren te
hebben. Het brokje bleek ook werkelijk zonder de minste radio-activiteit.
Waar men over voldoend juiste vergelijkingspunten beschikte, bleek de
methode aan de gestelde eisen van nauwkeurigheid te voldoen. Voor het dodenschip van Sesostris III kwam men tot 3620 jaar tegen 3750 aan de hand van
geschiedkundige gegevens. Hout uit de graftombe van Zoser uit Sakhara bleek
4750 jaar oud te zijn tegen 4650 volgens historische berekening.
Alhoewel de methode nog in de kinderschoenen staat werden reeds verrassende resultaten geboekt. Een stukje bijenwas uit het British Museum, waarvan de
ouderdom op 2500 à 3000 jaar werd geschat, bleek, dank zij de „radiocarbonmethode", slechts ongeveer 800 jaar oud.
Ten jare 1867 werden te Zimbabwé in Rhodesia belangrijke ruïnen gevonden
die eerst gedateerd werden in de XIVe of XVe eeuw n. C. en later in de IXe
eeuw. De radiocarbonmethode verlegde onlangs hun oorsprong tot in het midden der VIIe eeuw.
Blijft deze methode aan de verwachtingen beantwoorden dan heeft ze kans op
de eersterangsplaats onder de dateringsmethodes. Dan moet ze echter aan strenge
eisen voldoen.
Ze moet vooreerst betrouwbaar zijn. Totnogtoe schijnt dit wel het geval doch
om zekerheid hieromtrent te verkrijgen zullen er nog wel een paar jaar over heen
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moeten gaan. Trouwens hangt die betrouwbaarheid nog het meest af van het
materiaal zelf dat niet besmet mag zijn met carbonhoudende stoffen van jongere
datum. Gelukkigerwijze voldoet het meeste materiaal aan deze allereerste voorwaarde.
Ze moet nauwkeurig zijn. De nauwkeurigheidsmarge is nu ongeveer 200 jaar
en het is begrijpelijk dat deze marge stijgt met de ouderdom van het onderzochte
stuk. Ze stelt zelfs een grens aan de bruikbaarheid van de methode. Het is echter
te verwachten dat de gevoeligheid van de meetinstrumenten verbeterd zal worden zodat ze de storingen steeds vollediger zal uitschakelen. Trouwens de
ouderdomsgrens der bruikbare stukken steeg in een paar jaar tijds van 20.000
tot 50.000 j aar.
Ten slotte moet ze bruikbaar zijn bij een geringe quantiteit aan materiaal. En
hier treffen we het zwakke punt van de radiocarbonmethode. Voor één meting
zijn er acht gram zuivere koolstof vereist en om voldoende nauwkeurige uitslagen te bekomen zijn verschillende onafhankelijke metingen noodzakelijk.
Jammer genoeg moet het voor de analyse vereiste gedeelte daartoe volledig
vernield worden: eerst wordt het verbrand tot koolzuurgas en daarna, met
behulp van magnesium, in chemisch zuiver koolstof omgezet. Oorspronkelijk
was er 65 g hout vereist, 200 g organisch materiaal (papier, leer, kleren,
enz.) en zelfs 2200 g beenderen. Daardoor werd de bruikbaarheid der methode
zeer beperkt. Vergeten we echter niet dat deze hoeveelheden gereduceerd worden
door de steeds stijgende nauwkeurigheid van de metingen. Nu reeds is het
mogelijk geweest bepaalde metingen uit te voeren met slechts 10 g materiaal.
Wanneer het uitgangsmateriaal niet groot genoeg is, zal een museumconservator
zich toch nog wel twee maal bedenken alvorens een deel ervan te willen prijs
geven in ruil voor de datering.
* * *

Samenvattend kunnen we besluiten: men beschikt nu over de nodige methodes
om ook voor de praehistorische tijden een betrouwbaar chronologisch kader vast
te stellen, doch de uitbouw hiervan zal noodzakelijkerwijze nog jaren in beslag
nemen.

BRIEF UIT WENEN

Bitter en verheugend nieuws
van achter het ijzeren gordijn
door JEAN LAMP

O

P een grote jeugdsamenkomst te Warschau begin Augustus verschijnen ook
niet-communistische gasten uit het westen. Leden van een Katholieke
Franse meisjesgroep gebruiken de gelegenheid om een blik achter het ijzeren
gordijn te werpen. Zij zijn overtuigd, dat in Polen het kerkbezoek onder de
misdrijven gerekend en een priester in soutane ogenblikkelijk gearresteerd wordt.
Een aantal Denen en Engelsen, eveneens naar de Weichselmetropool gereisd,
staan voor een gesloten kerk; zij kloppen om toegelaten te worden; geen antwoord. Bedenkelijk elkaar toeknikkend menen zij reeds de bevestiging van hun
mening gevonden te hebben, dat in de volksdemocratie de godshuizen gesloten
zijn. Maar de Franse meisjes zetten grote ogen op, als zij 's Zondags ternauwernood plaats in de overvolle kerken kunnen vinden. En de noordelijke gasten
verbazen zich ten zeerste, als een arbeider, die hen opmerkt, hen door een zijdeur
in de kerk laat; zij vernemen, dat de kerk tijdelijk gesloten is, omdat zij dank zij
een krachtiger financiële steun van de regering geheel gerestaureerd en opnieuw
geschilderd wordt. De bezoekers uit de burgerlijke wereld keren ontstemd en
geërgerd naar huis terug; de anti-oostelijke propaganda loog. De kerk in het
oosten is vrij ; zij wordt niet slechts geduld, maar staat in de gunst, ja, geniet
staatsondersteuning.
Kalm aan, voorbarige beoordelaars, die uw eerste, foutieve, vluchtige indruk
door een tweede, dergelijke vervangt !
Dieper vorsende westelijke onderzoekers informeren bij hun reisambassadeurs,
die tegelijk als Katholieken en als ijverige aanhangers van het volksdemocratische
systeem optreden, naar nog wat meer dan alleen de vrijheid van de eredienst. Zij
willen weten, welke belangrijke ambten door overtuigde Christenen of althans
mensen, die geen gedwongen aanhangers van het materialistisch monisme zijn,
bekleed worden. Het soms wat verlegen, soms in omhaal van woorden gehulde
bescheid luidt, wanneer men het van niet ter zake doende franje ontdoet: geen
enkel. Geen enkel lid van de collectieve staatsleiding, van de rada panstwa,
geen minister of vice-minister, geen voorzitter van een wojwoden-raad, geen
commanderende generaal belijdt enigerlei religie. Ze zijn allen atheïsten. Gelovige Christenen treft men alleen aan op minder betekenende lagere posten,
bij voorbeeld als een der secretarissen v an het nationale front, als afgevaardigden,
namelijk vier op de ruim vierhonderd, als professoren van staatshogescholen,
hoewel ze ook hier steeds minder voorkomen, of als beambten der ministeriën.
De nieuwsgierige bezoekers vragen naar de rol der kerken en der religie bij de
opvoeding en de school. Antwoord: overeenkomstig de getroffen modus vivendi
wordt aan alle staatsscholen godsdienstonderwijs gegeven, maar facultatief, ten-
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einde de gewetens vrij te laten. Nadere beschouwing echter doet het volgende
blijken: de staatsorganen geven de voorkeur aan „vrije" scholen, waaraan geen
godsdienstonderwijs gegeven wordt; daarheen zenden de leden der communistische partij en zij, die bij de overheersende klasse in de pas willen komen, hun
kinderen. Aan de staatsscholen geschiedt al het mogelijke, om de daar optredende godsdienstleraar het leven moeilijk te maken. Wat zal hij overigens met twee
uur per week doen, als al het andere onderwijs op het alleen wetenschappelijk
en alleen waar genoemde dogmatische marxisme gebaseerd wordt ? De j eugdopvoeding in zuiver materialistische geest, die de j ongeren verachting voor elk
„f ideïsme" en „mysticisme" en voor de huichelachtige of domme papen, die het
verbreiden, leert, wordt hierna door het werk van de georganiseerde staatsjeugdbond, en dan door de politieke opvoeding in het leger en (voor de nieuwe
elite) in de staatshogescholen voltooid.
De bezoekers schudden bedenkelijk het hoofd en vragen naar de mogelijkheden, die de kerk voor de verbreiding van haar leer en voor de geestelijke strijd
tegen het materialisme bezit. Antwoord der collaborerende Katholieken: wij
beschikken over een grote uitgeverij „Pax", die de bijbel en de catechismus in
ontzaglijke oplagen drukt en originele werken van binnenlandse, zowel als
vertalingen van kerkgetrouwe buitenlandse auteurs publiceert. Wij bezitten
verder een veelgelezen dagblad, de „Slowo Powszechne" en twee weekbladen
„T ygodnik Powszechny" en „Dzis i Jutro", voorts enige kerkbladen en theologische vaktijdschriften. Dit alles wordt ijverig gelezen; boeken en tijdschriften zijn
bijna steeds uitverkocht. De scepticus uit het westen stelle zich hiermee echter
niet tevreden. Hij bemerkt, dat de vrome geschriften van „Pax" zich er toe
lenen, om politieke propaganda voor de volksdemocratie en voor de bekering
der Katholieken tot dit regime te maken, zoals bijvoorbeeld het enkele maanden
geleden door het Heilig Officie te Rome veroordeelde boek „Wezenlijke problemen" van Piaseckis, een der leiders van de „vooruitstrevende Katholieken".
In de beide weekbladen en in de „Slowo Powszechne" wordt het socialisme (dat
is in de oostelijke terminologie: het Leninisme) als de enige met het Christendom overeenkomende maatschappij-ordening geprezen; de burgerlijke wereld
van het westen heet verrot en rijp voor de ondergang. Nergens mogen zich ook
maar de geringste sporen van critiek op het marxisme voordoen. De „Katholieke" organen kunnen wel voorzichtig vertalingen van westelijke gelovige dichters en denkers publiceren, maar in ieder nummer verheerlijken zij des te ijveriger atheïstische en bitter kerkvijandige schrijvers. Bovenal zijn zij genoodzaakt,
om elke stap, elke uiting van de sovjetregering of van locale machthebbers,
geestdriftig toe te juichen en in de wereldpolitiek elke wending van Moskou
direct mee te maken, precies als de communistische partijpers.
Aan het hoofd der diocesen staan kapittelvicarissen, die onder de druk van de
regering de vroegere wettige opperherders vervingen, en (in enkele uitzonderingsgevallen) bisschoppen, die op normale wijze door de paus in hun ambt
gesteld werden. Eveneens worden de grote kerkelijke organisaties, zoals de
„Caritas", die alle liefdadigheidsacties leidt, en de priester-hogescholen, die na
afschaffing van de staats-theologische faculteiten met steun van de staat werden
opgericht, door betrouwbare aanhangers der regering geleid.
Op grond van deze, allerminst volledig opgenoemde feiten is de vreemde
bezoeker van Polen geneigd, de volledige afhankelijkheid der kerk van de atheistische, geloof svij andige communistische staat met droefheid vast te stellen.
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Want wat kan er van werkelijk Christendom overblijven, als de bezetting van
elke kerkelijke post van de toestemming der wereldlijke autoriteiten afhankelijk
is; als de bisschoppelijke curiën, de geestelijke leiders, de massa van de priesters,
van de kloosters en van alle gelovige leken voor hun materieel bestaan geheel en
al van de welwillendheid van dit regime en zijn machthebbers afhangen ? Het
einddoel op religieus gebied — sinds de strijdjaren van het bolsjewisme veranderd — is weliswaar niet meer de snelle en door zware vervolging bewerkte
uitroeiing van elke positieve religie, maar het langzaam afsterven van kerk en
religie.
Doch nu moet men met zijn gedachtengang een draai van 180 graden maken.
Niettegenstaande de genoemde ongunstige omstandigheden groeit en bloeit het
religieuse leven in Polen. Wij zeiden reeds, dat de kerken overvol zijn; processies en bedevaarten trekken buitengewoon veel deelnemers. De clerus en vooral
de bisschoppen staan bijzonder in ere. Stichtelijke boeken en schone door de
Christelijke ethiek bezielde literatuur behalen geweldige oplagen, die nog groter
zouden zijn, indien niet van staatswege voor deze boeken de papiertoewij zing
beperkt werd. Slechts partijcommunisten — en ook deze niet allen — stellen
zich met een burgerlijk huwelijk en een burgerlijke begrafenis tevreden. In
dezelfde bladen, die dagelijks de hun opgelegde artikelen over binnen- en
buitenlandse politiek naar de beginsellijn van Moskou publiceren, het marxisme
buitengewoon prijzen en alleen het materialisme als basis voor alle bijdragen
over wetenschap, literatuur en kunst veroorloven, vindt men — bijvoorbeeld in
het meest verbreide, niet van de partij uitgaande blad der hoofdstad, de „Z ycie
WVarszawy" — in alle doodsberichten — behoudens de enkele bovengenoemde
uitzonderingen — een kerkelijke begrafenis vermeld. Voor de communistische
staatsbestuurders is dit tamelijk pijnlijk. Gaat het over bekende persoonlijkheden,
dan mag daarover, behalve in de paar geoorloofde Katholieke bladen en tijdschriften, niet geschreven worden. Maar de tienduizenden, die te Krakau aan de
beroemde, met de hoogste orde onderscheiden, honderd jaar geworden Poolse
toneelspeler Solski de laatste eer bewezen — de ceremonie werd door de wijbisschop van Krakau gepresideerd —, de deelnemers aan de begrafenisplechtigheden van een andere geniale toneelkunstenaar, Zelwerowicz, en aan die van
verscheidene bekende geleerden, konden er zich van overtuigen, dat de elite van
Polen nog steeds aan het Christelijk geloof vasthoudt. Men ziet dit ook bij de
feestelijke eerste communies en vormsels; behalve ouders en verwanten ziet men
bekenden maar ook wildvreemde toeschouwers ontroerd toestromen. Dat de
knapen en meisjes tot de staatsjeugdbonden behoren, verandert hierin niets,
evenmin als bijvoorbeeld het hun ingegoten Leninisme aan 35 van de 36 eindexaminandi van een gymnasium belet om na het einde van hun studie samen een
bedevaart naar het heiligdom van Czestochowa te doen. En de nog steeds voortbestaande Katholieke universiteit te Lublin moet wel onderwijs in het marxisme
toelaten, maar de studenten, die bij duizenden hier hun toevlucht zoeken, blijven
trouwe zonen der kerk.
Dus toch ongeschokte macht van de religie ? Wederom moet men op de keerzijde letten. In beginsel zijn de clerus en de ontwikkelde leken, de elite en de
massa Katholiek, en ook de niet talrijke Evangelischen bewaren hun Christendom. Maar zij allen zijn aan de uitwendige druk, aan de dwang tot huichelarij
en tot verzwijgen van eigen mening, alsook aan de gestadige indruppeling van
het overal zich opdringende marxisme onderworpen. Een kleine schare zeer
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begaafde collaborateurs, onder wie een paar clerici, vele schrijvers en geleerden,
spant zich in om de tegenwoordige maatschappelijke ordening van Polen als de
ware Christelijke voor te stellen en de paar „kleine" verschillen, die het bolsjewisme van de kerk scheiden, als b.v de loochening van het bestaan Gods, van de
gezamenlijke Katholieke leerstellingen en het verlies van de individuele vrijheid,
met een handgebaar als niet van wezenlijk belang ter zijde te schuiven of ook te
loochenen. De verbinding met het Vaticaan, dat als medeplichtig aan het nieuwhitleriaanse Duitsland wordt gewraakt of tot voor kort (de wending te Genève)
als huurling van Wallstreet uitgekreten, wordt systematisch losser gemaakt.
Kardinaal Wyszynski is weliswaar niet meer gevangen en andere geïnterneerde
bisschoppen verkregen meer bewegingsvrijheid; ook de wegens zogenaamde
deviezenzonden en andere misdrijven tot langdurige gevangenschap veroordeelde
bisschop van Kielce moet vrijgelaten zijn. Maar de meerderheid van het episcopaat wordt belet om de diocesen te leiden. Ministerpresident Cyrankiewicz verklaart midden Augustus aan buitenlandse journalisten, dat men nooit toelaten
zal, „dat Wyszynski zijn ophitsende werkzaamheid tot verstoring der verhouding
van staat en kerk weer opvat". En toch heeft juist deze primaat tot op het
uiterste naar een formule gezocht om een eendrachtige samenwerking te bereiken; hij was hierbij wel tot vertwijfelde concessies gekomen, sprak zich bijvoorbeeld in de vraag van de Oder-Neissegrens compleet voor het ambtelijke standpunt van de Poolse volksrepubliek uit en veroordeelde elke illegale tegenstand
hiertegen ! Van haar eigenlijke opperherder beroofd, staat de Poolse kerk aan die
gevaren bloot, die niet open en brutaal, doch slinks naderen.
* * *

Geldt al het bovenstaande van de Poolse kerk, die volgens de statistiek 95%
van het volk omvat, dat naar schatting nog altijd voor 85 tot 90% aan het
Katholieke geloof trouw blijft, het geldt in versterkte mate van Tsjecho-Slowakij e en Hongarije. In het eerstgenoemde land bevorderen oude Hussietische tradities de indruppeling van het communisme en voegen de niet-Katholieke kerken, vooral de zogenaamde Patriarchaatskerk, de Orthodoxe kerk van de Moskouse observantie en de Tschechisch-Moravische Protestantse kerk (minder de
weinig toegeeflijke Slowaakse kerk) zich zonder al te veel druk of tegendruk
naar het staatsgebod. In het laatstgenoemde land steunt de evangelische kerkelijke wereld op een oude traditie van samenwerking met de revolutionaire staat
tegen de als Habsburgs en reactionair bestempelde Roomse kerk; men vindt in
deze kerk zelfs Jozefinistische stromingen, zo al niet bij allen, maar dan toch
wel bij een zeer roerige minderheid.
Zo kan men begrijpen, dat aanvankelijk in Tsjecho-Slowakije de communisten
de samenwerking met het episcopaat en zijn opperhoofd, de Prager aartsbisschop
Beran, handhaafden, namelijk zolang de kerk zich geheel en al tot een politiek
werktuig van het regime liet maken, maar dat bij het eerste teken van verzet van
de toch zeer democratische en zelfs door de marxisten als „zoon van het Tsjechische volk" geroemde mgr Beran een scherpe campagne tegen de hiërarchie losbrak. De Praagse opperherder werd zonder vorm van proces geïnterneerd, lang
voordat ditzelfde lot zijn Poolse ambtsbroeder trof. Verscheidene bisschoppen
werden in schijnprocessen tot gevangenisstraf veroordeeld. Het bestuur over de
diocesen kwam in handen van kapittelvicarissen, die aan de wereldlijke machten
gehoorzaam waren, onder wie zich vooral de plaatsvervanger van de geïnter-
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neerde Beran, Stehlik, onderscheidde. En de meeste in hun ambt gelaten bisschoppen bogen het hoofd.
Een bijzonderheid van Tsjecho-Slowakije is, dat niettegenstaande de hier met
nog meer energie dan in Polen geëiste blinde gehoorzaamheid aan communistische machthebbers, die jegens het Rooms-Katholicisme vijandiger gezind zijn
dan jegens de andere kerken, toch een aantal geestelijken, die zich als fungerende
gewijde priesters der kerk beschouwen en althans in theorie de paus in religieuze
zaken als het opperhoofd der kerk erkennen, hier hoge en niet slechts bijkomstige staatsambten bekleden. Drie van hen behoren zelfs tot de regering; een -de bekende pastoor Ploghar te Praag — als lid van het Tsjecho-Slowaakse gezamenlijke kabinet, twee als leden van het Pressburgse autonome bewind. Verder
is er een zich Katholiek noemende volkspartij, die tot deelname aan het politieke
leven bevoegd is en meer dan een dozijn afgevaardigden in het parlement heeft.
Tenslotte bestaat er een organisatie, de Katholieke Actie genoemd, die door
mannen, welke voor 100% aanhangers van het regime zijn, bestuurd wordt; zij
staat er borg voor, dat geen oppositionele stromingen onder de Katholieken het
tot politieke openbaarheid brengen. Het grote dagblad van deze volkspartij, de
„Lidové Demokracie", onderscheidt zich van de overige gelijkgeschakelde pers
alleen door een paar vrome artikeltjes, die als toegiftje aan de volkomen communistische inhoud van het blad worden toegevoegd. De theologische faculteiten
zijn, evenals iets later in Polen geschiedde, van de universiteiten gescheiden; ze
worden ook hier door collaborateurs geleid. De interne weerstandskracht van de
kerken is geringer dan in de Weichselrepubliek. De jeugd vindt in het gelovige
ouderlijke huis minder steun. Bovendien kan de regering zo zij wil „concurrerende" confessies tegen de Katholieke kerk uitspelen; deze confessies kiezen
vaak bereidwillig vóór de volksdemocratische staat en tegen de gehate Roomse
kerk partij, met name de reeds genoemde Patriarchaatskerk en de aan de Moskouse patriarch Alexius onderworpen Orthodoxe kerk, aan wier hoofd een Russische metropoliet staat. Voorts zijn er in Bohemen hele gebieden, vooral in de
industriestreken en de grote steden, die onverschillig of vijandig tegenover elke
religie staan en zo reeds waren voordat het communisme kwam. Zuid-Bohemen,
Moravië buiten het steenkooldistrict en vooral Slowakije tellen nog gelovige
massa's onder de boeren; het autonome Slowakije bovendien ook onder de
ontwikkelden, zowel bij de Katholieken als bij de Evangelischen. Over het
algemeen echter hebben de Praagse staatsbestuurders het gemakkelijker bij hun
streven, om de religie allengs te laten uitsterven, dan de Warschauer vazallen
van het Kremlin.
* * *

Hongarije biedt een op het eerste gezicht nog veel paradoxaler beeld.
Wij treffen hier de enige in vrijheid werkende aartsbisschop, mgr Czapik, aan
als lid van het bestuur van het „Vaderlandse Front"; het orgaan van dit front
wordt door een voorheen zeer vooraanstaande Katholieke publicist geleid.
Gelovige Christenen worden zelfs in het collectieve staatsbestuur gekozen, zo
bijvoorbeeld de enige maanden geleden gestorven vermaarde historicus Szekfu.
In de rijksdag zitten verscheidene priesters. De leider van het episcopaat, bisschop Hamvas, de generaalvicaris van Esztergom Beresztóczy, een prelaat genaamd Maté en vele andere geestelijken spelen in het openbare leven een belangrijke rol. Maar allen doen dit natuurlijk als volkomen getrouw aan het regime.
De staat subsidieert de bouw van kerken en andere kerkelijke gebouwen tamelijk
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royaal, bijvoorbeeld het prachtige museum voor religieuze kunst in de residentie
van de primaat. Tegelijkertijd geniet echter de uit de gevangenis ontslagen
kardinaal Mindszenty de zegeningen van een strenge politiebewaking; de leiding
van zijn aartsdiocees mag hij niet op zich nemen. De tweede gevangen aartsbisschop, mgr Grosz, is vermoedelijk eveneens uit de gevangenis vrijgekomen,
maar mag zich evenmin vrij bewegen. In de communistische pers leest men
voortdurend over „excessen" van de clerus, waarvan de ergste zijn: dat de
geestelijken heimelijk godsdienstonderwijs geven en de zielen der jeugd door
„onwetenschappelijke, bijgelovige sprookjes" vergiftigen. De principiële kerkvijandschap van de zich nu weer aan het roer bevindende Rákosi en Gero krijgt
te meer nadruk, nu zij hun tegenstander Imre Nagy vriendschappelijke verhoudingen met kerkelijke kringen ten laste legden. Met de Evangelische kerken
verdraagt het regime zich wonderwel, sinds de uit de Horthy-tijd stammende
bisschoppen en leken-ambtsdragers uitgeschakeld werden en door vrienden van
de volksdemocratie, zoals de op oecumenische conferenties ijverig de zaak van
het nieuwe Hongarije verdedigende bisschop Péter, vervangen werden. Maar het
interne kerkelijke leven van het land blijft bij alle Christelijke kerken levendig
en sterk. Gelijk in Polen berust het ook hier op de taaie vasthoudendheid van
de gezinnen, met name onder de boerenstand, ook echter wel bij de gestudeerden; de arbeiders zijn, evenals in Tsjecho-Slowakije en meer dan in Polen, doorgaans ontkerkelijkt.
* * *

In de gezamenlijke volksdemocratieën kan men als een gemeenschappelijk
streven van het regime opmerken: dat men de niet-Katholieke confessies tegen
de Roomse kerk, de separate Katholieke episcopaten, clerici en lekenorganisaties
tegen het reactionnaire volksvijandige Vaticaan, de lagere clerus tegen de bisschoppen en de leken tegen de geestelijkheid tracht uit te spelen. Men tracht
nationale gevoeligheden tegen de cosmopolitische curie op te wekken. Men valt
het Vaticaan — en trouwens de ganse kerk — als de burcht van het kapitalisme
aan. En tevens bevordert men — tactisch en voorlopig — het werk van „vooruitstrevende" Christenen, die het „socialisme", wel te verstaan in zijn Leninistische
vorm, in de kerk willen introduceren, maar waarlijk niet de gelegenheid ontvangen om de kerk bij dit socialisme toegang te verschaffen. Dit alles: het
grondprincipe van het „Divide et impera", verdeel en heers, de onverzoenlijke
vijandschap jegens de pauselijke stoel, het nadrukkelijk pogen zich van de jeugd
meester te maken, de betrekkelijke verdraagzaamheid jegens de simpele uitoefening van de eredienst, de strenge staatscontrole over de geestelijkheid en vooral
de duidelijke algemene overeenstemming bij de gevolgde plannen van actie, die
zich op een bepaalde verre toekomst richten, — het wijst op de éne verre leiding
vanuit Moskou. Vaak beviel een en ander aan de landelijke machthebbers, ook
overtuigde communisten, minder; zij trachtten een mildere koers te bepleiten en
verzochten aan het Kremlin niet zo heftig er op los te slaan. Vergeefs ! Indien in
één opzicht, dan hebben in elk geval ten aanzien der religie de bolsjewieken zich
onverzettelijk getoond. Het arresteren van de kardinalen Mindszenty en Wyszynski (gelijk reeds eerder Stepinac), van de aartsbisschoppen Beran, Grosz en
Baziak, het afbreken door de gezamenlijke volksdemocratieën van de diplomatieke betrekkingen met de Heilige Stoel, en reeds in het begin het eenzijdig
verbreken van het Poolse concordaat, zijn alle uitvloeisels van onweersprekelijke

NIEUWS VAN ACHTER HET IJZEREN GORDIJN

75

Moskouse bevelen. Hierbij gaf de Orthodoxe kerk van de Sovjet-Unie onder de
patriarch Alexius en de metropoliet Nikolaus van Kruticy blijk van sterke haat
tegen de „Latijnen" en schonk, begerig om voordeel uit de situatie te trekken,
ijverig aan de anti-Roomse veldtocht haar bijval. Hetzelfde bleek trouwens in
die volksdemocratieën, waar de „Pravoslaven" onder de gelovigen het talrijkst
zijn; met name in Roemenië, waar de aan de paus gehoorzamende „Geunieerden" met dwang tot de Orthodoxe kerk bekeerd werden.
Moskou - het derde Rome, zoals het zich trots noemt -- het kerkvijandige,
atheïstische Moskou van de regerende communisten en van de Orthodoxe kerk,
gebruikt de enorme macht der Sovjet-Unie, om het Rooms-Katholicisme uit zijn
oude traditionele positie in Midden-Europa te verdringen; het ziet er de hoofdhindernis in tegen de alleenheerschappij van het totalitaire materialisme en het
Russische imperium. Want met het tweede, het pauselijke Rome en zijn wereldomvattende invloed is geen compromis denkbaar, dat een volledige onderwerping aan het Kremlin zou insluiten, waartoe kleinere, tot haar nationale ruimte
beperkte kerken soms bewogen of gedwongen kunnen worden. Dit allesbeheersende feit is de wezenlijke achtergrond, de laatste oorzaak en de volledige verklaring van de kerkpolitiek in het Europese oosten.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

ENEVE

is vooral de laatste jaren een politiek centrum van internationale
besprekingen. Verleden jaar werd er beslist over het lot van Vietnam. In de
G
maand Juli bespraken er de „Grote Vier" op het hoogste niveau de belangen van het
westen. Nauwelijks was deze conferentie geëindigd of de V. Staten en rood China
zochten er op laag niveau (in dit geval gezanten) contact over enkele hangende
problemen. In Augustus was er een congres van atoomgeleerden.
Het feit alleen, dat een conferentie op hoog niveau kon plaats hebben, was een
winstpunt voor de initiatiefnemer, Eden. Want sinds de conferentie van Potsdam
(1946) was een dergelijke gedachtenwisseling stop gezet. Thans kwamen de ministerpresidenten, respectievelijk, Eden, Faure, Boulganin, vergezeld door hun ministers van
buitenlandse zaken: MacMillan, Pinay en Molotof, benevens Eisenhower met Dulles,
18 Juli in een vergadering, die zich onderscheidde door de zichtbare bedoeling elkaar
niet te kwetsen en door hoffelijke omgang een sfeer te scheppen van intieme vertrouwelijkheid. De oude vriendschap tussen Eisenhower en maarschalk Tsjoekof droeg
daartoe niet weinig bij. Allen waren overtuigd, dat deze conferentie slechts een
inleiding kon zijn tot de oplossing der onderlinge geschilpunten. Boulganin was van
tevoren overtuigd, dat niet alle strijdvragen ineens zouden verdwijnen, hoewel hij
hoopte op een stelsel van collectieve veiligheid. Eden zag in onderlinge bespreking
een begin om het wantrouwen weg te werken. Eisenhower waarschuwde, dat men
slechts stap na stap voortgang kon maken en Adenauer, die zijn tenten in de nabijheid
had opgeslagen, verklaarde, dat het wel jaren kon duren voordat een positief resultaat
bereikt zou worden. De voornaamste punten gingen over de hereniging van Duitsland,
de veiligheid van Europa en het vraagstuk der ontwapening. Het zou logisch geweest
zijn, indien de Duitse hereniging de voorrang had gekregen, want zolang dit vraagstuk
bestaat is de veiligheid van Europa niet verzekerd.
Om de Sovjet tegemoet te komen opperde Eden het voorstel een gedemilitairiseerde
zflne langs de Oostgrens van Duitsland aan te leggen, terwijl Faure met een veel te
gedetailleerd plan voor de dag kwam. Tot grote teleurstelling van Bonn bleef
Boulganin van mening, dat de eenwording van Duitsland niet overhaast mocht
geschieden. Het onuitgesproken bezwaar was, dat West-Duitsland als gewapend lid
van de Nato voor Moskou niet acceptabel was. De Nato zelf werd „voorlopig"
erkend, in de hoop tot een collectief veiligheidsverdrag te komen, waarin ook het pact
van Warschau kon opgevangen worden. Over de eerste twee vraagstukken werd men
het eens, dat deze „nauw verband met elkaar hielden". De hereniging van Duitsland
zal worden uitgevoerd door middel van vrije verkiezingen in overeenstemming met de
nationale belangen van het Duitse volk en met de belangen van de Europese veiligheid. Met deze niets-zeggende formulering werd Adenauer afgescheept.
Omtrent de ontwapening kwam Eisenhower met een opzienbarend voorstel, waarop
Moskou het antwoord voorlopig schuldig bleef. Niet minder dan uitwisseling der militaire gegevens stelde hij voor om bij de huidige wapens van atoombom en andere
geheime wapens het gevaar voor agressie te voorkomen. Onder toenemende spanning
hield hij 21 Juli een magistrale rede, waarvan Faure verklaarde, dat er iets is veranderd aan het probleem van de ontwapening. En Eden verzekerde, dat hij diep getroffen was door de zuiverheid van Eisenhower's ver-strekkende voorstellen. Doch de
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Russen reageerden niet en luisterden zwijgend toe. President Eisenhower stelde voor,
dat de V. Staten en Rusland — de erkende bezitters van nieuwe en verschrikkelijke
wapens
elkaar volledige en gedetailleerde gegevens zouden verstrekken over hun
militaire inrichtingen -- „blauwdrukken" zei hij Beide landen dienden elkaar in
staat te stellen om bij wijze van controle uitgebreide luchtverkenningen boven elkaars
gebied te verrichten. Zij zouden elkaar verlof geven met vliegtuigen alle foto's te
nemen van militaire terreinen en inrichtingen. Hij bedoelde dit voorstel, waarbij hij
„hart en ziel" geraadpleegd had als een onmiddellijke practische stap om het onderling
vertrouwen tussen de Sovjet-Unie en de V. Staten te herstellen. In de „Richtlijnen",
die de „Grote Vier" voor hun ministers van buitenlandse zaken die einde October
zullen bijeenkomen, opstelden, werd hun opgedragen kennis te nemen van de werkzaamheden der sub-commissie van ontwapening van de V. N. waarin de Grote Vier
en Canada vertegenwoordigd zijn. Eisenhower's voorstel bleef in dit compromis
onvermeld. Eindelijk, begin Augustus, verbrak de Russische premier Boulganin het
stilzwijgen en noemde het ontwapeningsvoorstel van de Amerikaanse president „niet
realistisch en onuitvoerbaar". Een dag later beweerde hij, dat deze woorden verkeerd
waren uitgelegd en dat, hoewel hij de voorkeur gaf aan de Russische voorstellen, hij
nimmer zou weigeren de voorstellen van anderen ernstig te bestuderen.
Het vierde punt van de agenda der conferentie: het onderling contact tussen oost en
west uit te breiden en te verstevigen door uitwisseling van geleerden, door het toerisme onderling te bevorderen, m.a.w, door in het IJzeren Gordijn een gat te maken, werd
door Boulganin toegepast toen hij alle buitenlandse diplomatieke missies, met vrouw
en kinderen op zijn landgoed gastvrij ontving en de gelegenheid bood om te zwemmen,
te zeilen en te vissen. In de beste stemming zijn de Grote Vier te Genève uiteengegaan
en hebben unaniem aan hun landgenoten meegedeeld, dat de koude oorlog tot het
verleden behoorde en dat in de wereld een tijdperk van nieuwe vriendschappelijke
houding geschapen was! Het is de vraag of er niet te vroeg gejuicht is. De gulglimlachende Russen hebben in feite niets toegegeven.
De „Civiltà cattolica" heeft tot voorzichtigheid gemaand tegenover de „gevaarlijke
utopie van de „coëxistentie. Het naast-elkaar bestaan, waarvan de Sovjet-Unie
droot, is dat van de wolf en het lam, van het op alle punten gewapende blok en het
zwakke welhaast ontwapende blok". En op het internationale Pax Christi-Congres te
Nijmegen sprak kardinaal Feltin over de vrede volgens de leer van de Bergrede.
Onmiddellijk na de Conferentie op hoog niveau had een minder officiële bijeenkomst
plaats op „laag niveau" nl. tussen Johnson, Amerikaans gezant te Praag en de Chinese gezant Lu Wang. Dat zulks mogelijk was is vooral te danken aan de bemiddeling
van de Indiër Menon, die men overal kan aantreffen, waar partijen bij elkaar moeten
worden gebracht. Het State Department was echter niet toeschietelijk. Deze bespreking
zou geen erkenning insluiten van rood China, dat als bewijs van goede wil moest
beginnen met elf Amerikanen, sinds jaren, als spionnen wederrechtelijk vast gehouden
en wreed mishandeld, vrij te laten. Een feit, dat Eisenhower met opluchting en vreugde
verwelkomde. Tsjou en Lai had in een rede verklaard, dat zijn toegeeflijkheid niet als
teken van zwakheid mocht beschouwd worden. Hij was bereid met de plaatselijke
autoriteiten van Formosa te onderhandelen over de vreedzame bevrijding van dit
eiland en gekant tegen het denkbeeld van twee China's. Hierop heeft Dulles geantwoord, dat de status van Formosa, Quemoy en Matsu niet voor onderhandelingen
vatbaar zijn. Dit is een situatie, die de chinese communisten hebben te aanvaarden.
Te meer, omdat de V. Staten niet buiten de tegenwoordigheid van Tsang kai Sjek
om, over diens gebied wensen te spreken. Vandaar dat de conferentie der ambassa-

78

POLITIEK OVERZICHT

deurs zich vooralsnog beperkt tot besprekingen over uitwisseling van de nog in rood
China vertoevende Amerikanen en die van de in de V. Staten verblijvende Chinezen.
In Augustus zag Genève uit 72 landen 1200 atoom-geleerden bijeen, om te spreken
over het vreedzame gebruik van atoom-energie. Merkwaardig was, dat de anders zo
geheimzinnige Russen zonder terughoudendheid hun atoomkaarten op tafel legden en
tot verbazing der aanwezigen documenten aanboden, waaruit bleek, dat zij in deze
wetenschap ver vóór waren. Kwade tongen beweren evenwel, dat de verbazing slechts
geveinsd was en dat men van weerskanten alleen die „geheimen" prijs gaf, waarvan
men aannam, dat zij door spionnage reeds aan de tegenpartij bekend waren. In ieder
geval kan deze conferentie op haar wijze bijdragen tot vermindering van het oorlogsgevaar.
Hoe langer hoe meer blijkt, dat de vervanging van de populaire sultan van Marokko
(20 Augustus 1953) Moh. Ben Joessoef door Ben Arafa een misgreep der Franse
regering is geweest. De nationalisten (de Istigial), staan op het standpunt, dat Frankrijk met deze maatregel het verdrag van 1911 heeft overtreden en blijven weigeren
Arafa, die door de pasja van Marrakesj, El Gaoui gesteund wordt, te erkennen. De
nieuw benoemde resident-generaal Grandval had de moed om met krachtige hand in te
grijpen in de relletjes en de moorden, die de Franse kolonisten, bijgestaan door de
Franse politie, tegen de nationalistische Marokkanen en tegen hun Franse medestanders,
bedreven. Om prestige redenen was het onmogelijk de weggevoerde sultan op de troon
te herplaatsen. Het Franse kabinet over deze dynastieke kwestie verdeeld kon er door
ten val komen. Na geheime besprekingen van het coördinatie-comité, bestaande uit
bestuurders der drie Noord-Afrikaanse gebieden: Algiers, Tunis en Marokko, vergenoegde zich Grandval met een raad van regentschap voor twee jaar. Maar El Gaoui
protesteerde, dat volgens de tractaten Frankrijk geen bevoegdheid daaromtrent had,
hierin bijgevallen door de bekende rechtskundige in internationaal recht, prof. Gidel.
Verder wenste Grandval onverwijld toezeggingen voor hervorming en een belofte
voor zelfbestuur.
Met het doel de fatale datum (20 Augustus), vóór te zijn, gelastte het Franse
kabinet sultan Arafa onmiddellijk een ministerie te vormen, waarin alle schakeringen
van de Marokkaanse opinie vertegenwoordigd moesten zijn. Maar de nationalistische
partijen verwierpen een regering onder Arafa's leiding. Het was hem onmogelijk, zoals
hij aan de Franse regering schreef, deze partijen te consulteren. Evenwel was hij
bereid een georganiseerde, democratische oppositie te aanvaarden van de meerderheid.
De treuzelende regering was echter te laat. Zoals de resident-generaal voorzien had
brak een terreur-golf los ter „viering" van de herdenking van de wegvoering van de
vorige sultan, waarbij te Oued Zem de ergste gruwelen geschiedden. Zelfs in Algiers
stonden in verschillende plaatsen de Fransen bloot aan landelijk georganiseerde aanvallen. Hier vielen honderden doden, in Marokko overtrof het aantal slachtoffers de
duizend. Voor Grandval, die anderhalve maand geleden gekomen was met de vurige
wens orde en vrede te herstellen door overeenstemming, was deze ontwikkeling een
zware slag. Zijn waarschuwingen waren in de wind geslagen. Met bloedige hand heeft
de regering gestraft, zo men niet van wraakneming mag spreken. Aan de oppervlakte
is de orde hersteld, maar dit is niet de weg die naar verzoening leidt.
Te Aix-les-Bains is men overeengekomen, dat Ben Arafa zal vervangen worden
door een regentschapsraad, die een representieve regering moest samenstellen. Deze
regering zal dan met Frankrijk over een nieuw verdrag onderhandelen, waarbij
Marokko een grote mate van autonomie zal gegeven worden. De „Nieuwe koers" van
wat erger is -- vond
minister-president Faure is niet naar de zin van Ben Arafa en
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in de langdurige Franse ministerraad felle bestrijding van de conservatieve ministers.
Indien de twee jaar geleden afgezette sultan zijn verblijf te Madagascar mag ruilen
voor een in Frankrijk, voelen de conservatieve partijen hun politiek nog meer bedreigd.
Grandval, die de weg naar de verzoening gewezen heeft, als zondenbok de woestijn in
te jagen, is een onrecht waaraan alle dankbaarheid vreemd is.
NEDERLAND
Het compromis tussen het kabinet en de Tweede Kamer over de huur. en belasting-.
wetten vond in de Eerste Kamer scherpe critiek. Men betreurde het, dat er geen lijn
was uitgestippeld om te komen tot een algehele huurpolitiek. Volgens de een was de
woningpolitiek een grandiose mislukking. Een andere afgevaardigde rekende de Kamer
voor, dat de 5% verhoging 40 millioen bedroeg, waar tegenover staat, dat de staat
voor compensatie 106 millioen offert, mitsgaders een belastingverlaging voor het
Nederlandse volk van 36 millioen. Met deze 142 millioen zou een huurverhoging van
bijna 18% mogelijk geweest zijn. Aan de regering werd „kruimelpolitiek" verweten,
omdat het wegens politieke redenen: de coalitie tussen de K.V.P. en de P.v.d.A.,
waarvan de ene partij tégen, de tweede vóór de huurbelasting is, (de kern van de
zaak) niet durfde aanpakken. Minister Witte gaf in zijn antwoord hoog op van de
toekomst. Hoewel het woningtekort thans ingelopen wordt met 17.000 woningen per
jaar, was ook hij, en met hem de regering, niet tevreden met de huidige woningproductie. Zij moet worden opgevoerd, maar er zijn grenzen: de arbeidskrachten en
het materiaal. De opvoering der productiviteit is niet alleen het werk van de regering,
maar uiteindelijk het werk van het Nederlandse volk: van de arbeider tot en met de
architect. Nochtans hoopte de minister door afremming van bouw in andere sectoren
en door toepassing van meer systeembouw dit jaar een productie te bereiken, welke
hoger is dan de 65.000 woningen, welke gepland waren. Tenslotte werd de Huurwet,
die 1 September in werking trad, met 31 tegen 2 stemmen aanvaard.
Met het oog op de verkiezingen van 1956 heeft de K.V.P. een werk-program
gelanceerd, dat onder de titel „Voor Christendom, Vrijheid en Welvaart", de doorbraak van het christendom in het openbare leven tot centraal thema heeft. Hierin
wordt nader uitgewerkt, hoe de partij zich voorstelt de rechten van de menselijke
persoon, de verdieping van de sociale gezindheid, de versterking van de persoonlijke
verantwoordelijkheid, de ontplooiing van het gezin, vooral ook door de woningvoorziening te verwezenlijken.
Het conflict tussen de regering en het leger in Indonesië is ten voordele van het
leger beslist. Nog voordat de motie van wantrouwen tegen het beleid van de minister
van defensie in de vertegenwoordiging aanhangig was gemaakt, nam het hele ministerie-Sastroadmidjojo zijn ontslag en enkele dagen later werd de oud-minister van
Justitie wegens belangrijk gepleegde corruptie door de militaire politie gevangen
genomen. Hoewel Soekarno van zijn pelgrimstocht naar Mekka, waarbij hij onderweg
een bezoek bracht aan het Egyptische staatshoofd, Nasher, was teruggekeerd, liet hij,
„formeel afwezig" de regeling van de crisis over aan de vice-president, Moh. Hatta,
leider van de grootste partij: de mohammedaanse Masjoemi. Hatta wist de leiders van
het leger te kalmeren en benoemde zijn partijgenoot Harahap tot premier, terwijl de
gematigde diplomaat Anak Agoeng minister van buitenlandse zaken werd. Mocht deze
regering het probleem-Nieuw-Guinea minder urgent vinden, uit de woorden, die Soekarno bij de herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring 17 Augustus sprak, kan
men hetzelfde niet opmaken: „Niet één imperialistische luis mag overblijven" riep de
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president, zich aan zijn gehoor aanpassend, uit. Nederland moet de explosiviteit van
dit conflict zien en medewerken om de bronnen van spanning weg te nemen. Van alle
moeilijkheden tussen beide landen lag de schuld bij de koppige Nederlanders. Het
verkrijgen van Nieuw-Guinea is voor Soekarno langzamerhand een prestige-kwestie
geworden, waarbij hij steun vindt bij de Oosterse landen van de Bandung-conferentie.
De permanente vertegenwoordigers bij de V. N. van Cuba en van Columbia hebben
op verzoek van de Nederlandse regering een bezoek gebracht aan Nieuw-Guinea. Zij
bevonden, dat dit gebied nog niet rijp is voor zelfbestuur en prezen het Nederlands
bestuur als efficiënt, zonder over „kolonisme" te willen spreken. Andere uitgenodigde
leden van de V. N. hebben voorzichtigheidshalve geweigerd een kijkje te komen
nemen in dit gebied.
27-8-'55

K. J. D.
BELGIË

A la Pyrrhus of niet, het is met een overwinning van de regering, dat de eerste
phase van de schoolstrijd is afgesloten: de wet Collard is goedgekeurd, en wordt
geleidelijk uitgevoerd.
Begin Juli was de stelling der christenen nochtans sterk genoeg. De nationale
betoging van 10 Juli had 250.000 man te Brussel bijeengebracht. C.V.P.-voorzitter
Theo Lefèvre maakte er de uitslag van het petitionnement bekend. Het verzoekschrift
was daags tevoren, voorzien van 2.197.209 handtekeningen, geplaatst uit naam van
3.3.414.913 staatsburgers, aan de kabinetschef des Konings overhandigd. De vorst had
gemeend, persoonlijk de afvaardiging niet te kunnen ontvangen, misschien niet geheel
onbeïnvloed door de intimidatiecampagne van zekere linkse pers. Deze pers zou ook
de geldigheid van het petitionnement betwisten, maar alle bewijsstukken werden op het
Koninklijk Paleis neergelegd. De houding van de vorst werd intussen in christelijke
kringen maar matig geapprecieerd. Op de 10-Juli-betoging werden ook, duidelijker dan
ooit, de financiële wachtwoorden herhaald: boycott van iedere lening die de regering
te goede kan komen, terugtrekking van de gelden bij spaarkas en postchèque. Nog in
de loop van dezelfde maand zou de lening voor de Spoorwegen erge moeilijkheden
baren en de regering opnieuw voor acute schatkistproblemen stellen die echter niet
ernstig genoeg bleken, om er het bijltje bij neer te leggen.
Nadat de christenen van iedere onwettelijke actie hadden afgezien, zouden zij tot
het einde toe in de strijd rond de wet-Collard de verzoening uitspelen. Dit was inzonderheid het geval bij de bespreking in de Senaat. Door een motie van een aantal
oudstrijdersverenigingen was de vorming van een nationale commissie tot uitwerking
van een nationale oplossing voor het schoolvraagstuk vooropgesteld; dit hadde de
schorsing van het ontwerp-Collard meegebracht. C.V.P.-fractievoorzitter Strye nam,
nadat dhr Van Zeeland een dergelijk standpunt verdedigd had, die motie over. Om de
psychologische uitwerking van deze zet te pareren, verklaarde de socialistische groepsvoorzitter Rolin, met de motie in te stemmen, op voorwaarde dat zou worden teruggekeerd tot de wetgeving van vóór 1950. Even flakkerde een hoop op een vredelievende bijlegging van het geschil op. Maar spoedig bleek, dat het linkse manoeuver
als enig doel had, de christenen impliciet de voorkeur te laten geven aan de wetgeving
Collard boven de wetgeving van vóór 1950. Max Buset, bijna geheel hersteld van een
hartcrisis, was categoriek: geen toegeven op de wet-Collard. Daar de terugkeer tot de
oude wetgeving, ook om sociale en onderwijstechnische redenen totaal onmogelijk was,
konden de christenen trouwens op de pseudo-voorwaarde van dhr Rolin niet ingaan.
Op 21 Juli, België's nationale feestdag, -- met een merkwaardige delicaatheid dus ---
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werd dan ook de tweede ongelukswet door de meerderheid goedgekeurd. Op 6
Augustus verscheen ze in het Staatsblad. Ze werd op de voet gevolgd door de eerste,
eer gematigde uitvoeringsbesluiten. Maar bij de oprichting van de nieuwe rijkstechnische scholen kwam haar rol als wegbereidster van de ontkerstening onverbloemd tot
uiting. Veel reactie verwekte dit alles niet meer. De herrie rondom de artikelen 28 en
30 die niet regelmatig door de Kamer zouden zijn gestemd, de perspolemiek rondom de
bedrieglijke voorlezing van telegrammen van bepaalde oudstrijdersverenigingen door
de Eerste-minister, de campagne van zekere Vlaamse liberalen om, achteraf, nu toch
een nationale commissie te laten oprichten, gingen allen onder in de verlofstemming:
de timing van de regering was uitstekend! Zelfs de belangrijke verklaring van de
Bisschoppen, waarbij ze hun vroegere brandmerking van de dwangwet handhaafden,
vermocht dat klimaat niet totaal te overwinnen.
Kortom, de socialisten hebben het hoofd weten te bieden aan het christelijk verzet.
Als revolutionairen zijn de christenen in hun ogen volslagen mislukt en hun superioriteitscomplex van geweld-mensen is versterkt uit deze eerste proef gekomen. Maar die
eerste proef sluit de strijd niet af. En men ziet met belangstelling uit naar het beloofde
actieplan van het Comité voor Vrijheid en Democratie. Het dynamisme van de christelijke gemeenschap op zichzelf is niet aangetast zoals o.m. het succes van de Ijzerbedevaart getuigt. Maar het vertrouwen in de leiding, zo hoognodig, wordt zeker niet
gediend door fantasietjes als de beslissing van de C.V.P.-Senaatsgroep om, tegen de
mening van de andere partij-instanties in, vlak na de stemming van de ongelukswet
met de „collega's" van de meerderheid naar Moskou te reizen ... .
Wellicht is het feit, dat het C.V.D. op algemeen politiek plan in het defensief is
teruggedrongen, niet vreemd aan de verfelde actie van de aan dit Comité deelnemende
sociale organisaties. Het Nationaal Christen Middenstandsverbond ontwerpt doeltreffende maatregelen tot het verwezenlijken van zijn, in een belangrijke verklaring
opnieuw samengevatte programmapunten. Het Algemeen Christelijk Vakverbond
behaalde langs de andere kant de belangrijke overwinning van 30 juli. Zijn actie is
weliswaar niet denkbaar zonder reële sociale moeilijkheden; deze zijn trouwens nog
niet van de baan: het indexcijfer stijgt opnieuw al is dit in zijn nieuwe kleedje minder
opvallend, het probleem der ziekteverzekering blijft brandend. Maar wellicht zou het
A.C.V. zich, zonder de strijd tegen de anticlericale regering, niet zo radicaal tegen het
accoord van 13 juli (een voor de regering gunstig stel goede voornemens) hebben
verzet. Nu had het reeds vooraf de periodieke staking uitgeroepen waardoor het van
de eerste conferentie uitgesloten bleef; een fout van Van Acker want toen de periodieke staking door een strategische werd afgelost, diende hij het A.C.V. toch bij de
besprekingen toe te laten, waardoor de verhoogde resultaten als een overwinning van
dit syndicaat voorkwamen: herstel, vanaf 1.8, van de volledige premie voor de moeder
thuis; doeltreffende voorbereiding van een meer algemene invoering der 5-dagen-week
(die er tijdens de staking in vele bedrijven kwam) en van het minimum-uurloon van
20 fr, ook voor de bedienden. Rechtstreeks was het niet de regering die de kosten
betaalde, wel de patroons: het moet in hun macht gelegen hebben want ze gaven
betrekkelijk gemakkelijk toe. Maar onrechtstreeks kan een broedende patronale ontevredenheid de regering wel nadelig worden. Het valt af te wachten, hoe deze haar
financiële moeilijkheden zal oplossen, vooral i.v.m. de nieuwe begroting, die echter
slechts rond 95 milliard zou bedragen. Zal, nu de wet-Collard gestemd is, het cement
van de regering Van Acker nog houden? Langs de andere kant vindt de regering
verhoogde middelen in de belastingsopbrengst, vnl. die ingevolge de verhoging der
onrechtstreekse belastingen, en heeft zij haar leningspolitiek versoepeld o.m. door de
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oprichting van het Wegenfonds. Het lijkt er niet naar, dat de nieuwe begroting
onoverkomelijke vraagstukken zal laten oprijzen.
Ook op koloniaal gebied kwam, n.a.v. de bespreking van de begroting, een ernstig
meningsverschil tussen de meerderheidspartijen tot uiting: de Liberalen blijven eer tot
kolonialistische opvattingen geneigd, terwijl de socialisten een krachtig anticolonialisme
huldigen. Deze laatste opvatting is té emanciperend. Maar ze is juist inzover de sociale
en menselijke verheffing van de inboorlingen dé voornaamste taak in Kongo blijkt te
zijn. Deze taak moet tegen heel wat belangen en voordelen worden doorgezet. Maar,
de weg volgend die de Koning in zijn grote rede na zijn terugkeer uit Kongo had
gebaand, heeft Gouverneur-generaal Pétillon ondubbelzinnig aangekondigd, dat ze
vastbesloten wordt aangepakt.
L. Deraedt

Forum
Bedrijfsleven en democratie
Het grote belang en de grote actualiteit
van het nieuwste boek van Prof. Dr F. J.
H. M. van der Ven 1 ) is, als ik het juist
zie, niet gelegen in originele gedachten of
denkbeelden, die het ontvouwt de
schrijver heeft met de hier gegeven argumenten reeds vaker gepleit voor een diepgaande hervorming van de sociaal-economische verhoudingen in onze samenleving
maar in een zeer gewetensvolle en
boeiende behandeling van de vraag:
,,Waar staan we nu eigenlijk met ons
streven naar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en medezeggenschap, waar
moeten wij heen en welke zijn de moei
lijkheden"?
Wat het eerste, de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie betreft, wijst de schrijver op het grote gevaar van de collectieve zelfzucht, (het te absoluut gestelde
groepsbelang), een gevaar dat des te groter is omdat het vaak schuilgaat achter
het mom van de groepsverantwoordelijkheid. Dit geldt voor de publiekrechtelijke
bedrijfsorganen evenzeer als voor de vrije
organisaties van werkgevers en werknemers, wier medewerking voor de opbouw
van de P.B.O. onmisbaar is. „De belangencollectiviteit kan een even groot tyran

zijn als de staat. Daarom moeten wegen
worden gezocht om het beperkte groepsbelang, waar men het ook tegenkomt, te
integreren in het welzijnsstreven van een
groter geheel. Om de vrijheid en meer
dan de vrijheid — van de menselijke persoon te kunnen verdedigen, dient een
nieuw evenwichtsstelsel van machten te
worden geschapen. Het moet gezegd, dat
ons op heden de worsteling om het einddoel duidelijker voor ogen staat dan het
einddoel zelf" (blz. 114) . Toch is hier
geen sprake van een „worsteling in het
duister", ook prof. van der Ven bedoelt
dat niet.
Wij weten heel goed waar wij heen
willen met onze P.B.O. „Ik meen te mogen vaststellen" zo zegt de auteur op
blz. 125-126 — „dat de wettelijk geregelde publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
beoogt zulks in overeenstemming met
de geest des tijds en de feitelijke ontwikkeling r gestalte te geven aan een op
groepsvormingen berustende orde in het
economisch-maatschappelijk leven, waarbij de plaats van de staatsoverheid wordt
bepaald en afgebakend en de werknemende groepen bij het beleid worden ingeschakeld".

1) Dr F. J. H. M. van der Ven, Bedrijfsleven en democratie, H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1955, 210 pp., geb. f 12,25.
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Wat wij niet in alle bijzonderheden
kunnen voorzien en formuleren zijn de
moeilijkheden, die wij op de weg naar dit
doel zullen ontmoeten. Iets valt er echter
wel van te zeggen. Daar is vooreerst het
reeds genoemde gevaar van het „groepsegoïsme", het te absoluut stellen van het
groepsbelang ten koste van een groter
geheel. Vervolgens is er het niet minder
grote gevaar dat de P.B.O. een aangelegenheid wordt van enige kleine groepen
van personen de leiders van de belangencollectiviteiten, waarop de P.B.O. zal
moeten rusten — en niets betekent in het
persoonlijk leven van de velen, om wie
dit alles toch begonnen is. Prof van der
Ven drukt dit uit met de woorden „dat
een oriëntatie van het bedrijfsleven op
menselijke waarden zich uitsluitend dan
zal kunnen voltrekken, wanneer de afzonderlijke mens zich bewust wordt van een
eigen taak en die ook werkelijk ter hand
neemt .... De passieve mens, die object
voor gemeenschapszorg is méér dan dat
hij als subject aan het gemeenschapsleven
deelneemt, kan waarlijk niet beschouwd
worden als hoogste belichaming van het
beginsel der democratie. Actieve medewerking aan de realisering van de menselijke waarden behoort zelf mede tot het
systeem dier menselijke waarden" (blz.
136) . Bij de P.B.O. in de mijnindustrie
komt deze gedachte duidelijk tot uitdrukking in het instituut van de eenheidsvertrouwensmannen 2 ) .
Het is duidelijk dat deze beide gevaren
slechts voor een gering gedeelte voorkomen of bestreden kunnen worden langs
organisatorische weg, het is in hoofdzaak
een kwestie van mentale beïnvloeding,
van geestesvorming. Deze „paedagogische
werkzaamheid" ziet Prof. van der Ven
als een „taak van historische betekenis"
voor de vrije organisaties. Het komt mij
voor dat ook de ondernemingen, met
name de grote ondernemingen aan voorlichting en vorming van hun personeelsleden op het gebied van P.B.O. en medezeggenschap even grote aandacht zullen
moeten besteden als aan de technische
scholing en opleiding. Dat dit een moei-
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hike taak zal zijn, worde gaarne toegegeven, niet echter dat deze „ombuiging van
geesteshoudingen", slechts „een zeer dunne strohalm in een uiterst moeilijk dilemma" zou zijn, zoals een recensent in De
Onderneming (25 Juni 1955) schrijft.
Geesteshervorming schijnt altijd een
zwak middel tegenover bestaande machtsposities en menselijke baatzucht, maar
heeft al vaak bewezen op den duur de
grootste kracht te zijn ter bereiking van
vérstrekkende wijzigingen in het maatschappelijk bestel. Wat men nodig heeft
is vertrouwen en optimisme in de mens,
ook en vooral waar het om de opbouw
van de menselijke samenleving gaat.
„Het merkwaardige is" — aldus Prof.
van der Ven r „dat de optimisten tijdens
hun leven bijna altijd gelijk krijgen. In
hun nabijheid bloeit al datgene, wat hun
belangstelling en hun vertrouwen heeft"
(blz. 156) .
Moge dit optimisme het deel zijn van
allen die werken aan de geestelijke fundering van de P.B.O., moge het vooral tot
uiting komen in het werk van de bedrijfssociologen, de beoefenaars van de wetenschap, waarvan Prof. van der Ven zo
veel verwacht:
„Zoals honderd jaar geleden de economie is thans de sociologie de wetenschap,
die na de aan de spits gebleven technische wetenschappen — het meest in de
algemene belangstelling staat.
Zij moge er toe bijdragen, beter dan de
economische wetenschap het heeft gedaan,
dat in de practijk van het leven de persoonlijke waarde van de mens niet gaat
verdwijnen in de massaal groeiende apparatuur van het maatschappelijk bestel.
Slagen wij er niet in zoals in het verleden de staatkundige democratie op haar
terrein er vaak niet in geslaagd is de
nieuwe collectieve structuren met het beginsel van de menselijke persoonlijkheidswaarde te doordringen, dan kan de democratie gevoeglijk in het panopticum
van de onvervulde verlangens der westerse beschaving worden bijgezet" (blz. 10).
Dr F. Nuyens

2) Bij de Staatsmijnen zijn op een bezetting van ruim 42.000 personeelsleden thans ongeveer 850
eenheidsvertrouwensmannen werkzaam, een poging tot „medezeggenschap op brede schaal", die
niet genoeg bevorderd kan worden.
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Het probleem Konnersreuth
De publicaties over de uitzonderlijke
gebeurtenissen te Konnersreuth zijn niet
meer te tellen. Het is nu al bijna dertig
jaar lang dat, nu eens met koele critische
blik, dan weer met onverholen enthousiasme, een groot aantal details uit het
dagelijkse leven en de „visioenen", „genezingen" en „voorspellingen" van Therese
Neumann wereldkundig worden gemaakt.
Om een helder inzicht te bekomen in
dit geval is het wachten niet zozeer op
een gedetailleerde beschrijving als wel op
een verantwoorde studie. De nauwkeurige
bestudering van het bestaande materiaal
is echter heel wat moeilijker dan meestal
wordt vermoed. Het gaat hier niet om een
uitsluitend medische kwestie (is er opzettelijk bedrog in het spel bij het ontstaan
der stigmata of heeft men te doen met een
geval van hysterie?) en evenmin om een
zuiver geestelijke aangelegenheid (hoeveel bekeringen en genaden bewerkte
Therese Neumann?) .
Ongelovige geneesheren zijn dikwijls
geneigd voorbarig te besluiten: hier speelt
een hysterische aanleg mee, dus is er geen
sprake van een bovennatuurlijk verschijnsel. Waarop sommige gelovige dokters,
even ongegrond antwoorden met de volgende redenering: Therese Neumann is
psychisch gezond dus zijn de uitzonderlijke verschijnselen van bovennatuurlijke
oorsprong.
De eerste redenering stelt zonder meer
voorop, dat Gods inwerking altijd beperkt
blijft tot psychisch gezonde naturen. Afgezien nog van de moeilijkheid de psychische gezondheid als begrip juist te omschrijven, komt een dergelijke stellingname
in tegenspraak met de ervaring van het
geestelijke leven ervaring die de Kerk
heeft geauthenticeerd bij vele Heiligen.
Zo treden in het leven van de H. Catherina van Sienna en van de H. Gemma
Galgani verschijnselen op wier hysterische aard bijna onloochenbaar is. De Kerk
heeft zich nooit ook niet in 't geval
van heiligverklaarde personen r over de
juiste aard van dergelijke verschijnselen
uitgesproken, evenmin als ze ooit over de
authenticiteit van een stigmatisatie een
oordeel heeft geveld. Aangezien ze echter
sommige gestigmatiseerden heilig heeft

verklaard, mogen we uit dit feit wel afleiden dat in deze bepaalde gevallen, onmogelijk van „opzettelijk bedrog" kan worden gesproken. Een dergelijk bedrog toch
zou onverenigbaar zijn met een heldhaftige deugd. Dat echter bij een gestigmatir
seerde bepaalde uitzonderlijke verschijn
selen van natuurlijke aard (die spruiten
uit een telepatische of hysterische aanleg)
als van bovennatuurlijke oorsprong zouden worden beschouwd, is niet onmogelijk
en doet geen afbreuk aan de heldhaftige
deugd-beoefening.
De tweede redenering zal geen enkele
ervaren zieleleider voor zijn rekening nemen. Zijn ondervinding heeft hem de
deugdelijkheid van één der stelregels van
de geestelijke leiding aangetoond: alle
verschijnselen die een zieletoestand, hoe
verheven ook, begeleiden kunnen ook natuurlijker wijze tot stand komen. Het enig
criterium van ware heiligheid, m.a.w. van
Gods buitengewone inwerking in een ziel,
is de toename der drie goddelijke deugden, die hun weerslag hebben op het gehele leven van de begenadigde. Daar die
toename echter niet direct waarneembaar
is, moet ze indirect worden getoetst. Daarom brengt deze stelregel met zich mee dat
de geestelijke leider ware „beproevingen"
moet opleggen, niet alleen negatief door
uiterlijk geen belang te hechten aan de
buitengewone verschijnselen en door zich
niet uit te spreken over hun oorsprong,
maar ook positief door welomschreven
eisen te stellen van totale onderwerping
en zelfverloochening. Bij dit alles is een
zeer grote omzichtigheid geboden, die het
juiste midden weet te houden tussen brutaal scepticisme en naïeve bewondering.
Zelfs uiterlijke resultaten, van onmiskenbaar religieus gehalte, zijn geen absoluut
steekhoudende bewijzen. Zo zijn de enkele
bekeringen, naar aanleiding van bezoeken
aan Therese Neumann, op zichzelf niet
voldoende om tot de authenticiteit van
haar visioenen en stigmatisatie te besluiten.
Uit het voorafgaande blijkt duidelijk
hoe moeilijk het is uitspraak te doen over
het bovennatuurlijk karakter van de stigmatisatie. Daarom is het zeer verheugend
dat eindelijk een boek werd gepubliceerd
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dat al de gebeurtenissen van Konnersreuth tracht te beoordelen niet alleen in
het licht van de geneeskunde, de psychopathologie en de parapsychologie, maar
ook vanuit het standpunt der geestelijke
ervarings-wetenschappen 1 ). De auteur
van Het Probleem Konnersreuth, Mej.
Hilda C. Graef, komt eerst en vooral tot
de conclusie dat er wel degelijk een
hysterische aanleg bij Therese Neumann
aanwezig is. Dit wordt zeer overtuigend
aangetoond aan de hand van de vele medische rapporten door deskundigen opgesteld. Toch wacht ze zich wel uit deze
diagnose voorbarige conclusies te trekken.
Ze onderzoekt nu verder of bij Therese
Neumann van een heldhaftige beoefening
der deugd sprake kan zijn. Voor zover
menselijkerwijze kan geoordeeld worden,
schijnt dit niet het geval. Dit tekort komt
vooral tot uiting in de indirecte weigering
van Therese Neumann zich aan een
nauwkeurig onderzoek te onderwerpen
waarop de kerkelijke instanties (zowel
van haar bisdom als van Rome) herhaaldelijk hebben aangedrongen. Al zegt Therese Neumann dat ze zich gaarne zou
onderwerpen, toch doet ze dit niet omdat
haar vader zijn toestemming weigert en
ook de Heiland haar zegt niet in te gaan
op de „wens" der kerkelijke autoriteiten.
Deze weigering heeft tot gevolg gehad
dat alle kerkelijke gezagsbekleders zich
officieel van het geval Konnersreuth hebben gedistantieerd.
Therese Neumann's weigering is slechts
één symptoom. De schrijfster onderzoekt
ook haar afkeer van de overweging van
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Christus' lijden buiten haar visioenen,
haar sterk egocentrisme, haar geest van
versterving en uitboetend lijden, die zich
beperkt tot de „visioenen" en de pijnen
van de stigmatisatie enz. Hoewel elk dezer
elementen afzonderlijk genomen niet beslissend is, vormen ze toch samen genomen een zeer bezwarend bewijs.
Men mag echter de juiste draagwijdte
van een dergelijke conclusie niet uit het
oog verliezen. H. C. Graef beweert geenszins dat Therese Neumann zich schuldig
maakt aan opzettelijk bedrog. Daar echter
de bewijzen van heldhaftige deugdbeoefening ontbreken, lijkt het waarschijnlijker
dat we hier staan voor een hysterische
aanleg die zich uit in een religieuze atmosfeer, zodat alle verschijnselen een godsdienstig karakter vertonen. Een dergelijk
godsdienstig kleed waarin de verschijnselen zich voordoen zegt op zichzelf niets
over hun oorsprong.
De studie van Hilde C. Graef is critisch, zeer zeker, doch tevens ernstig,
eerbiedig en alomvattend. In onze tijd
waarin het buitengewone en het uitzonderlijke (een wenend madonnabeeldje
evenzeer als een gestigmatiseerde priester) niets van hun aantrekkingskracht
hebben ingeboet en massa's volk in beweging brengen, is het goed zich te bezinnen
op het wonderbare. Daarbij mag geen
achterdochtig scepticisme ons leiden, maar
slechts een ware geloofsdrang, opdat we
Gods werking mogen erkennen waar zij
zich openbaart, zonder ons te laten meeslepen op dwaalwegen.
R. Hostie S.J.

Cultureel Benelux
In uitvoering van een onderdeel van
het Nederlands-Belgisch Cultureel Accoord werden thans voor de vijfde maal
de Nederlandse Vacantie-cursussen gegeven voor Belgische docenten, te Amsterdam van 15 tot 30 Juli. Deze eerste reeks
was bedoeld voor het middelbaar onder-

wijs, op een latere datum volgde een andere cursus voor het lager. Een tachtigtal
cursisten hadden zich aangemeld, ongeveer gelijkmatig over beide onderwijstakken verdeeld: voor het vrije onderwijs
trad Kanunnik C. Raeymaekers als groepsleider op, voor het officiële Inspecteur H.

1) Het oorspronkelijk werk verscheen onder de titel The case of Therese Neumann. Vorig jaar
werd een Duitse en dit jaar een Nederlandse bewerking gepubliceerd: Hilda C. Graef, Konnersreuth. Der Fall Therese Neumann. -- Waldstatt-Verlag, Einsiedeln, 1954, 252 pp., D.M. 11.80.
Hilda C. Graef, Het probleem Konnersreuth, vert. door A. J. C. Visser-De Jonge (Standaardboekerij onder red. van Prof. Dr J. H. Nota, S.J.). — De Spaarnestad, Haarlem, 1955, 224 pp.,
geb. f 6.90.
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De Vos. De cursusleider was Prof. P.
Minderaa uit Leiden.
Bedoeling van deze ko rt e bijdrage is
niet ook maar een schematisch overzicht
te geven van de inhoud der lessen; slechts
enkele indrukken en randbemerkingen
mogen hier volgen.
***

Als geheel is deze cursus — dit bleek
trouwens ook uit de beschouwingen van
de deelnemers bij het einde ,-- uitstekend
georganiseerd en voortreffelijk geslaagd.
Zoals de vorige jaren heeft men geprobeerd overzichtelijk een zo volledig moge-S
lijk beeld te schetsen van de voornaamste
facetten van de Nederlandse cultuur met
als thema: „De ontwikkeling van Nederland na de eerste wereldoorlog". Door
eminente vakkundigen werden ons voor
de laatste veertig jaar de geschiedenis in
grote trekken, de economische en sociale
ontwikkeling, de geestelijke stromingen,
de vooruitgang in de landbouw, de strekkingen in onderwijs, literatuur en kunsten
enz. zakelijk beschreven. Bezoeken aan
musea en aan fabrieken, aan de Zuiderzee-werken, aan de thans gehouden tentoonstelling E 55 te Rotterdam, declamatie en muziekuitvoeringen gaven een kostbare concrete illustratie van de referaten.
Twee voorname feiten beheersen vooral
de naoorlogse ontwikkeling van Nederland: de geweldige bevolkingsaangroei en
het verlies van de kolonies. Daardoor
werden de Nederlanders verplicht inten
sief landbouw, veeteelt en tuinbouw te
ontwikkelen, zich met volle kracht op de
industrialisatie toe te leggen, en de scheepvaart op te drijven. Met welke bewonderenswaardige snelheid en energie dit alles
is gebeurd, gaf ons de expositie E 55 te
Rotterdam zeer levendig te zien.
Schroomvallig werd in de voorstelling
van feiten en stromingen naar objectiviteit gestreefd, hoewel een enkele maal
met name toen het Mandement en het
Humanistisch Verbond ter sprake kwamen
de partijdrift even om de hoek kwam
kijken: wat echter telkens in de navolgende bespreking werd gecorrigeerd. Zoveel
mogelijk werd het chauvinisme vermeden
en herhaaldelijk werd bepaald het typisch
Nederlands gebrek van het overdreven

individualisme, dat zich uit in de versnippering in politieke partijtjes en religieuse
kerkgenootschapjes, aan de kaak gesteld.
***

In de ogen van de inrichters was dit
eerste lustrum als een proef bedoeld. Naar
ieders mening is deze proef geslaagd te
noemen. Naar schatting werden ongeveer
een 1000 leerkrachten bereikt. Toch kon
men de laatste jaren een afnemen van de
belangstelling waarnemen, zowel wat het
aantal deelnemers betreft, als wat betreft
hun aandacht. Meerderen kwamen naar
Amsterdam eerder voor de prettige, goedkope „vacantie", dan voor de eigenlijke
„cursus-.
Daarom menen wij dat voor een tweede
lustrum naar een aanpassing van de formule dient gezocht. Tot nog toe heeft men
geprobeerd telkens ongeveer de hele Nederlandse cultuur in al haar veelzijdigheid
in een veertiendaagse cursus te betrekken,
met telkens een of andere variante. Dit
bracht echter mee dat wie een eerste maal
de cursus had gevolgd, zich een volgende
keer minder aangetrokken gevoelde, omdat hij niet voldoende nieuwe elementen
in het programma aantrof.
Het zou derhalve onderzocht moeten
worden, of men niet in een vijfjarige cyclus, telkens een nieuw aspect van de Nederlandse cultuur wat meer zou kunnen
uitdiepen, zodat over vijf jaar zou verspreid worden, wat thans telkens in één
cursus gebeurt. Deze methode zou het
voordeel hebben een meer homogene groep
die werkelijk interesse voelt voor het meer
speciale probleem naar de cursus te lokken. Een eerste jaar kon men b.v. de Nederlandse geschiedenis, de politiek en de
geestelijke stromingen behandelen, een
tweede jaar de economie en de handel,
een derde het onderwijs en de sociale vragen, het vierde letterkunde en muziek, en
tenslotte het vijfde jaar de andere kunsten.
Een tweede factor die wellicht remmend
werkt, is dat men telkens te Amsterdam
wil vergaderen. Nu is deze stad evident
als congresstad onovertroffen en als hart
van Nederland het onbetwist centrum.
Toch menen wij dat het veranderen van
milieu ook een aantrekkelijkheid biedt.
Met name voor de katholieke deelnemers
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zou de studie van een Zuiderse stad als
Nijmegen of Maastricht een speciale betekenis krijgen; ook voor niet-katholieken
zou het een echte revelatie zijn. Dit zou
niet weinig bijdragen tot een gemakkelijker verkeer met het Noorden, daar de
Zuidelijke Nederlanders zeker meer dan
die van benoorden de Moerdijk zich met
ons verwant gevoelen.
De cursisten stelden nog andere formules voor: men zou in secties kunnen werken en een keuze toelaten. Dit bracht
echter een grotere uitgave mee en men
vindt al niet gemakkelijk professoren die
een gedeelte van hun vacantie voor een
cursus willen opofferen. Vele professoren
verblijven op dat ogenblik in het buitenland. Men stelde ook voor de duur van

de cursus tot een week te reduceren en
deze „studieweken" te vermenigvuldigen.
Maar zulk een voorstel brengt een grote
last mee voor de inrichters en lijkt weinig
practisch.
***

In de slotvergadering wees Professor
Geyl op het enorme belang van zulke bijeenkomsten en studievergaderingen. In de
huidige evolutie naar een versmelting van
de Europese Staten komt het er op aan
dat de Nederlandse cultuur niet opgeslorpt
wordt door zijn grotere buren. Meer nog
dan een politiek en economisch accoord
blijkt dus een cultureel Benelux onontbeerlijk voor het instandhouden van onze
eeuwenoude eigen waarden.
A. Van den Daele S.J.

Onderwijs, financiën en kunst
„Nous ne saurions oublier que si l'éducation coûte beaucoup d'argent,
(L. Evans).
c'est un investissement de premier ordre"
De 18e internationale Conferentie voor
het Openbaar Onderwijs, bijeengeroepen
onder de auspiciën van het Internationaal
Bureau voor Opvoeding (B.I.E.) en de
Unesco (4-13 Juli 1955) te Genève, behandelde, als eerste punt van het programma het financiële aspect en als tweede het artistieke aspect van het onderwijs.
Het nut van deze Conferentie ligt niet zozeer in de nieuwe plannen, door deskundigen na grondige studie voorgelegd,
de meeste problemen werden slechts vernoemd r--, als wel in het uitwisselen van
ervaringen en het scheppen van een internationaal klimaat, gegroeid uit de vele
imponderabilia der ontmoetingen, uit de
beweringen en reticenties der rapporten,
uit een soort collectief gewetensonderzoek.
Wellicht zullen overtalrijke aanbevelingen tot de staten gericht in de meeste landen geen resultaten opleveren. Toch werd
te Genève een oriëntatie gegeven, die we
hier willen bespreken.
Langzaam is in het bewustzijn der internationale milieus het besef gegroeid
dat zowel de verstandhouding onder de
volkeren als de economische en sociale
vooruitgang ten zeerste zullen bevorderd
worden indien alle volkeren een hoge

graad van geestescultuur en technische
beschaving bereiken. Dit besef werd gevoed door de ontdekking der economisten
dat de graad van ontwikkeling der bevolking één der voornaamste elementen is
voor de economische vooruitgang. De industriële mobiliteit, de technische bekwaamheid der werkkrachten en de wetenschappelijke bedrijfsleiding zijn veel
meer dan de bodemgesteltenis, het klimaat, de tradities en de occasionele factoren, determinanten van economische
welvaart. De ontwikkelde mens is meerwaardig niet slechts als voortbrenger,
doch ook als verbruiker. Hij verkiest beter afgewerkte producten, hij vraagt meer
hulp aan de machine, hij doet investeringen op langere termijn.
Een oppervlakkig onderzoek naar de
toestand van het onderwijs bracht echter
onaangename verrassingen. Een voor
onze zeer ontwikkelde gevoeligheid onverdraaglijke toestand kwam aan het licht:
de helft van de mensheid is nog analphabeet en in de landen met relatief hoge
levensstandaard valt aan onderwijs en opvoeding nog steeds een assepoesterrol ten
deel. Zelfs moet men spreken van een
effectieve discriminatiepolitiek. Erger nog:
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toen een commissie een geldige statistiek
wilde opstellen voor alle landen bleek
zelfs dit bescheiden plan onuitvoerbaar.
De Conferentie zag zich verplicht, bij gebrek aan betrouwbare gegevens, de regeringen het oprichten van een statistische
dienst aan te bevelen.
Uit de zeer partiële en statistisch weinig waardevolle gegevens, die de Unescodiensten konden verzamelen, blijkt toch
reeds dat de landen gemiddeld slechts
ongeveer 2% van hun nationaal inkomen
aan het onderwijs besteden. Vele laagontwikkelde gebieden geven aan het onderwijs niet eens 2,5 dollar per inwoner
uit, en dit terwijl een modern onderwijsstelsel, bij gemiddelde levensduurte, 10 a
25 dollar zal kosten, en meer dan 50 dollar per inwoner bij hoge levensstandaard.
We geven hier enkele cijfers ter illustratie. Ze zijn ontleend aan het grote
rapport door de Unescodiensten samengesteld.
België: 17,2 dollar in 1953 (staatsuitg.
alleen) ,
Belgisch Congo: 2 dollar in 1953,
Duitsland: 7,8 dollar in 1948,
15,3 dollar in 1952,
Frankrijk: 9,4 dollar in 1954,
Zweden: 26,6 dollar in 1951,
Zwitserland: 22,8 dollar in 1948,
U.S.A.: 52,1 dollar in 1951.
In normaal ontwikkelde landen worden
deze uitgaven over de verschillende takken van onderwijs ongeveer als volgt
verdeeld:
lager onderwijs: 50-60%,
middelbaar onderwijs: 25-30%,
hoger onderwijs: 5-10%,
algemene onkosten: 5-10%.

Ongeveer 80% van deze uitgaven zijn
bestemd voor de wedden der leraren.
In bepaalde kringen was men van oordeel dat, rekening gehouden met de economische ontwikkeling der verschillende
landen, de uitgaven voor het onderwijs
± 20% van het staatsbudget zouden
moeten bedragen. In vele landen bedraagt
het echter niet eens 10%.

België: 7,95% (Staatsuitg. alleen),
Duitsland: 6,29%,
Frankrijk: 7,61% (Staatsuitg. alleen),
Nederland: 8,12% (in 1951) ,
Zweden: 9,40% (in 1951) ,
Zwitserland: 2,44% (in 1948) ,
U.S.A.: 1,46% (in 1951).
De verwezenlijking van een expansieprogramma ten bate van het onderwijs
hangt echter af van het welslagen der
pogingen tot ontwapening en tot bevestiging der internationale veiligheid. Toch
kan voorlopig de toestand aanmerkelijk
verbeterd worden zowel door internationale hulpverlening, als door efficiente
coordinatie en planificatie. Als financiële
maatregel werd vooral de lening aanbevolen, daar deze de lasten van de expansie verlegt naar de toekomstige geslachten
in wier voordeel de maatregelen genomen
worden.
***

Het tweede punt van het programma
was het artistiek onderwijs. Hier werden
vooral vier Lendenzen merkbaar: een utilitaristische, bekommerd om het kunstbedrijf en de vorming van kunstenaars; een
psychologische, die aan het kind dank zij
het plastische spel nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden wil bezorgen; een aesthetisch-opvoedkundige, die door het schoolmilieu een cultus voor het schone wil
meedelen; tenslotte een encyclopedische,
die voor de leerlingen een voldoende kennis van de kunstgeschiedenis vordert.
Hoezeer ieder er ook van overtuigd is
dat dit alles zijn recht van bestaan heeft,
toch vroegen sommigen zich af of het gevaar niet groot is te zeer de wisselwerking van de verschillende problemen te
vergeten.
Toen inderdaad het rationalisme zegevierde op de Universiteit kende de Humaniora de invasie van de dorre philologie en het positivisme. Daarna kwamen
de wetenschappen, één voor één, een
plaats opeisen op het programma. Heden
kennen wij de invasie van de fabriek en
van de kindertuin. Mogelijk komen straks
de nieuwe wetenschappen: sociologie,
psychologie en politiek. Zoals trouwens
de vermenigvuldiging der talen, is de vermenigvuldiging der nuttige vakken een
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probleem op zichzelf. Er zal misschien
een tijd komen dat encyclopedisme, formele vorming en psychologische expansie
elkaar niet meer uitsluiten. Heden is dit
echter wel het geval: een keuze dringt
zich op en het is op zijn minst een gebrek
aan realisme alle vakken in alle klassen te
onderwijzen. Dit geldt in het bijzonder
voor het kunstonderwijs.
* * *

Alhoewel een zekere reserve tegenover
de aanbevelingen van de Conferentie
altijd nuttig en nodig zal blijven, toch zijn
de Conferenties zelf interessant omwille
van de tendenzen die er tot uiting komen:
het oprechte verlangen naar cultuur en
naar ontwikkeling, het groeiende inzicht
in de samenhang van economische en culturele problemen, het streven naar nau
were internationale samenwerking door
centralisatie, planificatie, en tevens, als
reactie, het streven naar autonomie van
de wetenschappelijke en opvoedkundige
wereld. De wetenschappelijke wereld ontdoet zich van de specifieke financiële verantwoordelijkheid, die volgens haar uitsluitend door de staat moet gedragen worden. Zij eist echter volstrekte autonomie
op in haar domein: de wetenschap en de
opvoeding. In een meer gedifferentieerde
samenleving is het de competentie die de
taak van het individu of de gemeenschap
moet bepalen. Er bestaat dus een tendens,
die zich duidelijk genoeg manifesteert om
er rekening mee te houden, naar een tweede scheiding der machten: naast de legislatieve, die spreekt in naam van het volk,
staat voortaan een onafhankelijke consultatieve macht, die spreekt in naam van de
wetenschap. Inderdaad, de autonomie van
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de geestelijke machten is essentieel voor
de vooruitgang van de beschaving en de
cultuur. Deze antinomie tussen de centralisatie door de Staat en de pedagogische
zelfstandigheid doet in vele landen delicate
problemen rijzen. Toch werd het bewijs
reeds geleverd dat de pedagogische vrijheid de hoge standing van het onderwijs
niet uitsluit doch veeleer bevordert, zo in
Engeland en in Zwitserland. Het is ook
merkwaardig, dat de meest geëvolueerde
landen tevens voorstanders zijn van de
pedagogische en wetenschappelijke autonomie.
De Conferentie wees er met nadruk op
dat de verwezenlijking van een hoogstaand onderwijsstelsel afhangt van de
vorming van een hoogstaand lerarencorps.
De verhoging van de levensstandaard der
leraren is daarom een dringende noodzakelijkheid. Indien men goede krachten
voor het onderwijs wil inzetten, moet men
zorgen dat zij daartoe aangetrokken worden door grotere financiële waarborgen
en hogere culturele standing.
Als het secundaire onderwijs voortaan
verplichtend wordt, zoals de economische
vooruitgang dit vereist, zal het voortaan
ook noodzakelijk worden aan alle leraren
en onderwijzers een universitaire vorming
te geven.
Dit is misschien de weg die zal leiden
naar de oplossing van het probleem der
overladen programma's: het openstellen
van de Humaniora voor iedereen, waarna
eerst de specialisatie zal beginnen op Universitair niveau. Doch hiermede wordt het
financieel probleem opnieuw onontwijkbaar gesteld.
Dr H. Somers

Boekbespreking
GODSDIENST
De levende God. — Uitg. Collationes
nieuwing, wil ze christelijk zijn, moet
Gandavenses, Groot Seminarie,
Gent, 1954, 148 pp., Fr. 60.
Het hoofdprobleem van onze godsdienstige herleving is niet de moraal maar het
juiste Godsbesef. Elke zedelijke her-

immers uit dit Godsbesef ontspruiten.
Wij moeten heilig zijn, zoals en omdat
onze God heilig is. Daarom moeten wij
Hem eerst kennen, zoals Hij is en Hij
zich aan ons heeft geopenbaard. De
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priesters van het bisdom Gent, onder de
leiding van hun herder, Mgr Calewaert,
hebben te Drongen een hele studieweek
gewijd aan de Levende God.
Deze lezingen werden hier gebundeld.
Dit werk richt zich natuurlijk op de eerste plaats tot de priesters, doch wij raden
het de leken eveneens ten zeerste aan, zij
die zo dikwijls over de povere inhoud
van onze Zondagspreken klagen.
A. L. Vandenbunder
Karl ADAM, Der Christus des Glaubens.
— Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1954,
384 pp., geb. D.M. 16.
Christus is onze redding. In Hem verlost de Vader ons en in Hem hebben wij
onze toegang tot de schoot van de Allerheiligste Drieëenheid. De Kerk en het
hele verlossingswerk is in Jesus de Heer
geworteld. Deze levenschenkende waarheden zijn steeds het bezit van de christelijke gemeenschap geweest. Ze werden
door de eeuwen heen in de kerkelijke uitspraken tot groter helderheid gebracht.
De verschillende theologische scholen
hebben getracht de verstandelijke inzichtelijkheid van dit grote heilsmysterie uit
te bouwen. Het boek van Karl Adam
geeft van dit alles een buitengewoon
klaar overzicht. De hoofdstukken die hij
aan de persoon van Jesus wijdt zijn misschien de beste van wat deze laatste jaren
hierover werd geschreven.
A. L. Vandenbunder

Zeugen des Wortes: N. GOGOL, Betrachtungen ueber die giittliche Liturgie. 2. Aufl. — Fr. von HUEGEL, Briefe an seine Nichte. 3.
Aufl. — BIRGITTA zu Munster, 0.
S.B., Ewigkeit in die Zeit leuchte
Hell herein. — J. von TEPL, Der
Ackermann aus Bóhmen. 2. Aufl. —
Herder-Verlag, Freiburg i/Br., 1954,
82-88-75-128 pp., geb. D.M. 2.80,
2.80, 2.80, 4.60.
De koele inhoud van het geloof wordt
pas leven in het gebed en in het ontvangen van de sacramenten. Het boekje
Ewigkeit is een verzameling van berijmde gebeden voor alle omstandigheden van
het leven. De toon is meestal eenvoudig
kinderlijk, vol overgave aan Gods bezoekingen en Gods liefde. Der Ackermann, in dezelfde toon geschreven, is een
meditatie op de dood en de waarde van
het leven. De geestelijke overwegingen,
of beter nog „bepeinzingen" van Gogol
over de H. Mis, zijn voor ons westerlingen wel wat bevreemdend, doch hoe

kunnen wij beter tot de oosterse ziel
doordringen dan door het beluisteren van,
en het medeleven met hun liturgie?
Wat wij echter in deze tijd van overspannen surnaturalisme en pneumatische
afwijkingen buiten
en ook binnen de
katholieke gemeenschap vooral willen
aanraden, zijn Briefe an seine Nichte.
Deze brieven werden na de eerste wereldoorlog door een katholieke geleerde
aan een anglikaans meisje geschreven.
Zelden hebben wij zoveel takt, gezond
verstand, bovennatuurlijk inzicht, rustige
vrijheid van geest, liefdevolle onderworpenheid, cultuur en christelijke wijsheid,
harmonisch bijeen gezien. Dit werkje zal
aan veel edelmoedige zielen in heel wat
moeilijkheden licht en rust brengen.
A. L. Vandenbunder
Clare Booth LUCE, Heiligen voor nu,
vert. van Maria Heemskerk. —
Sheed & Ward, Antwerpen, 1954,
320 pp., geb. Fr. 165 (in Graalreeks:
Fr. 110).
In de „Heiligen voor nu" komt voor
ons de eeuwig jonge Kerk te staan.
Zestien gecanoniseerde heiligen uit alle
eeuwen en uit alle sociale standen geven
een steeds actuele en toch tijdgebonden
beleving van de Christusfiguur. Aan
vooraanstaande publicisten waaronder Bruce Marshall, Karl Stern, Thomas
Merton --• werd gevraagd een Heilige te
kiezen over wie ze gaarne wilden schrijven. Het werden zoveel glasramen waardoor het licht van Gods genade ons toestroomt. Een zeer boeiende inleiding
opent deze galerij: een studie door de
amerikaanse ambasadrice te Rome, Clara
Boothe Luce.
A. L. Vandenbunder

G. W. GREENAWAY, Saint Boniface.
.-- A. Black, London, 86 pp., 6 s.
Het twaalfde eeuwfeest van Bonifatius'
dood is ook door niet-katholieken in Engeland herdacht. Als inleiding op zijn
leven en missionerende werkzaamheden
verscheen deze korte schets, zakelijk, ietwat kleurloos, waarin het voorhanden
zijnde materiaal verwerkt is. W. Peters

R. H. J. STEUART, S.J., The Our Father.
— Blackfriars Publ., London, 1955,
36 pp., 2 s.
Father Steuart, lang verbonden aan de
bekende Farmstreet-kerk in London, was
een gezocht retraite-gever. Enige conferrenties over het Onze Vader, destijds door
een luisterende bewonderaarster opgetekend, worden nu gepubliceerd. Het geschreven woord mist, zoals vaak gebeurt,
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het leven van het gesproken woord. Bovendien wordt bij lezing duidelijk, dat er
over moeilijke onderwerpen iets te oppervlakkig gesproken is. De conferenties zijn
praktisch van inhoud, niet diepgaand.
W. Peters
Ida Fr. GOERRES, Aus der Welt der
Heiligen. --- Verlag J. Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/M, 1955, 454
pp., D.M. 15.80.
Wie van nabij de Duitse godsdienstige
literatuur gevolgd heeft, zal in dit verzamelwerk niet veel nieuws vinden. Behalve het vroeger reeds als afzonderlijk
werk uitgegeven Gesprách ober die Heiligkeit, werden hier enkele tijdschriftartikelen en voorwoorden samengebracht
met, zo wij ons niet bedriegen, nogal uitgebreide fragmenten uit de Nocturnen.
Al deze opstellen en beschouwingen handelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, over
de „wereld der heiligen". In deze wereld
is Gtirres een veilige gids: met haar indringende visie op het menselijk en goddelijk gebeuren in de ziel van de uitverkorenen, met haar niets ontziende eerlijke
durf en haar sterke zelfstandigheid peilt
zij als weinig andere hagiografen naar
de diepe en rijk-geschakeerde werkelijkheid van de heilige. Zeer warm aanbevolen.
F. De Graeve
H. LLIBIENSKA de LENVAL, Le silence a l'ombre de la parole (Bible et
Vie Chrétienne) . Casterman,
Doornik; Editions de Maredsous,
1955, 100 pp.
In zijn geringe omvang is dit boekje
een parel, een meesterwerkje van eigentijdse geestelijke literatuur. Het is een
handleiding tot stilte, tot levende, voedende, soepele stilte, tot stilte rondom
zich, tot stilte in zich, tot stilte vóór God.
Daardoor graaft het de enig mogelijke
bedding voor authentiek, beschouwend
gebed en eventueel, wie weet, voor mystiek. Het schijnt bestemd voor groten die
kinderen religieus moeten opvoeden maar
men voelt wel dat evenzeer de groten
bedoeld worden die zichzelf religieus op-
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nieuw hebben op te voeden: er gaat een
verrassend licht op voor het volwassen
leven uit dat der kinderen, van die kinderen die zo instinctmatig contemplatief
zijn als men maar hun eigen intuitieve
aanleg eerbiedigt. Schrijfster doet daarom niet aan goedkope kind-zijn-lyriek
maar put uit de ervaring die ze opdeed
als opvoedster volgens de Montessorimethode en vooral volgens de goddelijke
methode die haar uitdrukking vond in
Bijbel en Liturgie: daarvandaan het oproepen van het monniksbeeld als van de
man in wie de gaven van het kind, zonder infantilisme aangekweekt, tot hun
volwassen gestalte konden rijpen. Daardoor doet haar werk verrassend nieuw
aan en blijkt het tevens geworteld in de
beste christelijke traditie. Het is meteen
geschreven in een styl waarvan de bewogen eenvoud alleen uit de authentieke
beleving kon vloeien
R. Leys
Encyclopaedie van het Katholicisme, o.r.
van Dr E. HENDRIKX O.E.S.A. e.a.
Dl. I. — Paul Brand, Bussum, 1955,
500 pp. Per deel f 22,50. Na verschijning f 25,—.
De Katholieke leek heeft behoefte aan
een handig, niet al te uitvoerig werk,
waarin hij op duidelijke wijze wordt ingelicht omtrent allerlei bijzonderheden
van de Kerk en het Kerkelijke leven.
Met grote voldoening kunnen wij dan
ook deze Encyclopaedie van het Katholicisme waartoe meer dan 75 medewerkers
hebben bijgedragen, in de belangstelling
aanbevelen. De uitgeverij Paul Brand
heeft alles in het werk gesteld om de uitvoering van dit prachtige boek tot een
sieraad in de boekenkast te maken. M. S.
Jan KLEIN, Don Bosco en de kanonskogel. Ltitg. Don Bosco, Ugchelen,
Apeldoorn, 1955, 144 pp.
Dit boekje is een levensbeschrijving van
een jongen die een opmerkelijke graad van
heiligheid bereikte onder Den Bo3co 's bezielende leiding. Wij denken dat het boek
veel goed kan doen onder de jeugd. Van
M. S.
harte aanbevolen.

THEOLOGIE EN PHILOSOPHIE

L. MALEVEZ, S.J.. Le message chrétien
et le mythe. La theologie de Rudolf
Bultmann (Museum Lessianum. Section Theologique, 51) . Desclee
de Brouwer, Brussel-Brugge, 1954,
170 pp. Fr. 80.

Bultmann is een zeer betwiste figuur,
niet alleen binnen het protestantisme,
maar ook daarbuiten. Zijn verwantschap
met de existentialistische filosofie, zijn
leer over de Entmythologisierung, maken
van zijn doctrine een tijdsexponent. Van-

92

BOEKBESPREKING

daar dat er heel veel rondom hem werd
geplubliceerd, niet steeds sine ira et studio. Wat nu de studie van P. Malevez
karacteriseert is die grondige eerlijkheid
en sympathie, naast een zekerheid van
doctrine en scherpte van analyse, die wij
in de meeste der vorige publicaties rondom de Entmythologisierung misten. Het
mooiste en wellicht het meest oorspronkelijk hoofdstuk van dit boek is het vijfde: Le Jungement de la Tradition. P.
Malevez heeft blijkbaar de Johannescoma
mentaar in zijn studie niet betrokken.
Achteraf gezien lijkt ons dit geen bezwaar, daar het essentiele van Bultmanns
positie in zijn andere publicaties vervat
ligt. Toch komt het ons voor dat bepaalde aspecten van deze magistrale uiteenzetting nog sterker zouden naar voren
komen, wanneer de auteur ook deze Johannesexegese had kunnen verwerken.
A. L. Vandenbunder
Joseph FUCHS, S.J., Lex Naturae, Zur
Theologie des Naturrechts. r Patrius
Verlag, Dusseldorf, 189 pp.
In het klassieke traktaat „de gratia"
vindt men bij de aanvang enkele thesen
die handelen over de natuurlijke mogelijkheden van de mens. De schrijver van
dit boek is weliswaar van huis uit een
moralist maar hij heeft het toch aangedurfd deze thesen nogmaals door te werken in voortdurende confrontatie met het
hedendaags duits-protestants denken. Hij
is er blijkbaar toe gekomen omdat enerzijds in de kerkelijke documenten, die in
de laatste jaren herhaalde malen morele
problemen hebben aangeraakt, dikwijls
een beroep wordt gedaan op het natuurrecht, en omdat anderzijds de protestantse opvatting de huidige „Situationsethik"
heeft gebracht tot een misleidend onbegrip voor de absolute geldigheid van het
natuurrecht.
Nadat hij in een eerste deel de begrippen van natuur en natuurrecht heeft nagegaan in kerkelijke uitspraken en bij
St.-Paulus gaat hij over tot de eigenlijke
theologische uiteenzetting. Hier wordt
met herhaalde nadruk aangetoond dat, in
de katholieke opvatting natuur niet als
de historisch-oorspronkelijke toestand
van de mens wordt beschouwd, maar wel
als een metaphysisch geabstraheerd begrip dat moet uitdrukken wat de mens,
onafhankelijk van zijn concrete situatie,
in zijn wezen zelf is. Van hieruit kan
men eerst én de absolute geldigheid én
de relativiteit van het natuurrecht begrijpen.

Ook dit werk munt uit door ernstige degelijkheid en wetenschappelijke zorg. De
overvloedige noten lichten ons daarbij in
omtrent een ons minder bekende protestantse theologie. De uitgave is verzorgd.
Voor liefhebbers van een diepgaand
werk en voor theologen, een nuttig en
verhelderend werk
A. Snoeck
M. D. CHENU, Pour une théologie du
travail (Coll. Esprit. — Ed. du
Seuil, Parijs, 1955, 127 pp., Fr. Fr.
330.
P. Chenu wil de „theologie van de
arbeid" gebouwd zien enerzijds op het
woord van Genesis: „bevolkt de aarde en
onderwerpt haar" en anderzijds op de
thomistische anthropologie, volgens welke de mens een substantiële synthese is
van geest en stof. De mens kan zich bij
gevolg slechts volkomen realiseren in zijn
verhouding tot de stof, en deze verhouding is. concreet beschouwd, die van de
arbeid. Hieruit volgen dan de fundamentele kenmerken van de menselijke arbeid:
de steeds verder schrijdende rationalisatie
door de techniek, die de mens meer en
meer van het stoffelijk determinisme bevrijdt, het steeds duidelijker wordend bewustzijn van het feit, dat de arbeid een
dienst is aan de gemeenschap, de concentratie van de individuen in een allen
omvattende arbeidende gemeenschap, en
tenslotte de historische ontwikkeling van
de mens en zijn techniek. Dat Marx op
deze opvattingen zijn stempel heeft gedrukt, is duidelijk en wordt grif toegegeven. Het feit van de technische revo
lutie, de opkomst in onze tijd van de
„homo oeconomicus" wordt overigens
door de schrijver vergeleken met de verschijning van de „homo naturalis t ' van
Aristoteles in de Middeleeuwen. Beiden
hebben hun gevaren, maar beiden kunnen
worden opgenomen in de christelijk synthese. Het centrale dogma van de Menswording geeft als een laatste metafysisch
en christelijk inzicht in de voortschrijdende bevrijding van de mens door de arbeid.
Twee dingen lijken ons in dit overigens
schitterend essai te ontbreken: een juiste
definitie van het begrip „arbeid" en wel
niet het dogmatische feit, dat terloops
wordt aangestipt, maar het belang van
de erfzonde, die essentieel met de Menswording is verbonden, en die een minder
aantrekkelijk, maar toch zeer reëel aspect van de arbeid belicht.
F.

De Raedemaeker
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José ORTEGA y GASSET, Vergangenheit und Zukunft im heutigen Menchen. — Deutsche Verlagsanstalt,
Stuttgart, 1955, 160 pp., geb. D.M.
9.60.
In deze uitgave werden drie essais van
de bekende cultuurfilosoof José Ortega
y Gasset samengebundeld: „Verleden en
toekomst van de mens" (de bijdrage van
de schr. tot de Rencontres internationales
de Genève van 1951) , „Brokken uit een
Geboorte van de Filosofie"; „Over het
denken". Het tweede stuk handelt over
de verhouding van de Griekse denkers,
voornamelijk van de vóórsocratici van de
6e en 5e eeuw v. C. tot de Griekse godsdienst. Een zeer lezenswaardig essai.
Doch schr. beweert ten onrechte dat de
Griekse denkers „atheïstisch" waren, omdat ze zich keerden tegen de mythologische voorstellingen van de homerische
overleveringen en de mysteriegodsdiensten. In de twee overige essais verdedigt
de schr. zijn welbekende stelling, dat de
mens totaal aan de historische relativiteit
is onderworpen, niet alleen in zijn sociale
en politieke geschiedenis, maar tot in de
structuur en de fundamentele gegevens
van zijn denken toe. De mens heeft geen
blijvende „essentie" noch aangeboren
vermogens; zijn denken zelf verandert
fundamenteel in de loop der geschiedenis. Deze overdreven en onbewijsbare
stellingen worden met grote zelfzekerheid
voorgedragen en veelal gebaseerd op de
nieuwe theorieën van de fysica en van
de logistiek. De schr. schijnt echter met
deze wetenschappen slechts van zeer
verre vertrouwd te zijn, en de filosofische
conclusies die hij uit zijn gegevens trekt
zullen noch de wetenschapsmensen noch
de filosofen overtuigen.
De schr. bezondigt zich aan de verabsolutering van een waardevol inzicht,
nl. dat de geschiedkundige periode, waarin een cultuur zich ontwikkelt, een terugslag heeft op de wijze van denken van
F. De Raedemaeker
de tijdgenoten
Antonio ROSMINI, Anthologie philosophique. Intr. de R. Joliver (Problèmes et Doctrines, VIII) ..-- E. Vitte,
Lyon-Parijs, 1954, 510 pp., Fr. Fr.
2.400.
Bij gelegenheid van de honderdste verjaring van de dood van de Italiaanse
filosoof Antonio Rosmini (1797-1855)
hebben G. Rossi en M. F. Sciacca uit
zijn zeer uitgebreid werk een anthologie
samengesteld ingedeeld in de rubrieken:
Kennisleer, Psychologie, „Theosophie"
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(ontologie, theodicee, cosmologie), Moraal. Deze (vertaalde) teksten worden
voorafgegaan door een synthetische studie van R. Jolivet, een korte maar verzorgde biographie door G. Pusineri en
een uitgebreide bibliographie door D.
Morando.
Rosmini is een van de grootste filosofen
van de eerste helft der negentiende eeuw.
Zijn filosofie wil het traditioneel christelijk denken in de lijn van St.-Augustinus en St.-Thomas herwaarderen in een
tijd, die werd beheerst door Kant en het
empirisme. Hij peilt naar de diepste problematiek van het „zijn". Hij heeft met
nadruk gewezen op de aangeborenheid
van de zijnsidee, de grond voor elke mogelijke menselijke kennis. Sommige van zijn
uitdrukkingen konden voor oppervlakkige
lezers een ontologische en zelfs een pantheïstische klank hebben, alsof Rosmini
het „zijn" als menselijke idee zou verward hebben met het absolute zijn van
God. Zelfs werden na zijn dood veertig
proposities van Rosmini door Leo XIII
veroordeeld, maar deze stellingen verliezen veel van hun ontologisme, wanneer
men ze in de totaliteit van zijn werk
terugplaatst.
Dit boek is een kostbare inleiding niet
alleen tot de filosofie van Rosmini maar
ook tot een hele groep hedendaagse haliaanse spiritualistische filosofen, die hem
als hun voorloper en meester erkennen.
De bibliografie over Rosmini groeit overigens steeds aan en wordt regelmatig
bijgehouden door de „Rivista Rosminiana", die aan het werk van de grote denker is gewijd.
F. De Raedemaeker
CARABELLESE, La conscience concrète, trad. G. Bufo et L. Aurigemma
(Philosophes Italiens). Aubier,
Parijs, 1955, 220 pp., Fr. Fr. 540.
Pantaleone Carrabellese (1877-1948)
behoort tot de christelijke zgn. idealistische school, die in de Italiaanse wijsbegeerte met het filosofisch werk van Rosmini (1797 e-, 1855) is verbonden. Dit
idealisme is van heel andere soort dan
het Duitse, waartoe Croce en Gentile
moeten gerekend worden, en zou eerder
een spiritualistisch realisme moeten worden genoemd. Carrabellese bepaalt overigens zijn spiritualistische metafysica in
tegenstelling tot de grote traditie van de
Duitse idealisten. Hij indentificeert het
zijn en het denken in het existerend menselijk „object", d.i. de menselijke geest
als „concreet bewustzijn". De veelheid
van deze „objecten" verwijzen naar het
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absolute Object, naar de oneindige transcendente Geest, naar God. Carabellese
heeft zeer diepe inzichten betreffende de
filosofische zin van het begrip „God",
inzichten, welke als explicitaties van de
thomistische „analogie" van het Godsbegrip grotendeels kunnen worden aanvaard.
In dit boek werden enkele karakteristieke bladzijden uit het uitgebreide werk
van Carabellese in Franse vertaling samengebracht. Wie reeds enigzins met de
filosofische problematiek is vertrouwd,
zal hier zeer rijke uiteenzettingen vinden
over het idealisme en het ontologisme in
hun veelvuldige vormen, over de verhouding van het denken en het zijn, over het
wezen van de filosofie en van de mens.
F. De Raedemaeker
Ralph HARPER, The sleeping beauty.
— The Harvill Press, Londen, 1955,
144 pp., sh. 10/6.
Dit eigenaardig essai is een filosofische
interpretatie van het sprookje van Grimm
over de schone slaapster die na honderd
jaar door een jonge prins wordt gewekt.
De diepe zin van dit verhaal zou er in
bestaan, de hunkering van de menselijke
ziel naar een uiteindelijk„ poëtische rechtvaardigheid" te vertolken.
Het bevat in de vorm van een sprookj e een existentialistische levensopvatting,
die we, in filosofische termen uitgedrukt,
bij Gabriël Marcel terugvinden. De karakteristieke marcelliaanse categorieën
van menselijke ontmoeting, erkenning,
hoop, trouw, aanwezigheid (vooral deze
laatste) vormen de kern van het boek.
Existentieel beschouwd is de mens een
wezen, dat heimwee (longing) ervaart
naar iets, dat zijn verwachtingen zal vervullen door een verzadigende aanwezigheid: in de liefde, de kunst, het gebed,
het offerend lijden. In contrast met dit
marcelliaans, optimistisch en religieus getint existentialisme erkennen we ook andere, pessimistische vormen van het existentialisme (Nietzsche, Sartre, Heidegger, Kafka, Proust, Dostoievski), zodat
we tenslotte in dit droomkasteel van de
slapende Schone de symbolen te zien
krijgen van de meeste actuele filosofische
stromingen.
Van redeneren, rationeel rechtvaardigen of uitdiepen is er hier geen sprake
meer. Er wordt alleen beroep gedaan op
psychologische, morele en religeuze ervaringen: het heimwee en het hunkeren
naar de volheid van de aanwezigheid. Er
wordt gesuggereerd, dat men op deze

wijze de klassieke gedachte van de
Transcendentie opnieuw benadert: de
„longing" is immers de diepe verwachting naar de aanwezigheid van „de Andere". Het boek wijst naar een -christelijke
metafysiek van de mens, zonder deze uitdrukkelijk aan de orde te stellen, de verklaring van een sprookje blijft het hoofdmotief.
F. De Raedemaeker
B. ZENKOVSKY, Histoire de la philosophie rosse, t. 2 (Bibliothèque des
Idées) . --- Gallimard, Parijs, 1954,
512 pp.
De Russische filosofen van de 19e en
20e eeuw, die in dit boek worden besproken, zijn in al hun wijsgerige stellingen afhankelijk van de grote Westerse
denkers: Kant, Hegel, de positivisten,
Marx. Maar de voornaamsten onder hen
behandelen de klassieke problemen van
de metafysica, de kennisleer, de psychologie, de moraal op een zeer bepaalde
„russische" wijze. Hun inspiratie is niet
de zuiver rationele en logische, die het
Grieks-Westers denken kenmerkt. Hun
redeneringen worden beïnvloed door een
mystieke intuitie, door de christelijke idee
van de schuld en van de verlossing van
de mens. Deze mystiek wordt niet zelden
vermengd met een nationalistische opvatting, alsof het Russische volk de drager
was van de universele verlossing van het
mensdom. Deze religieuze-nationalistische
ideeën staan een volkomen rationele filosofische systematiek, die het ideaal
schijnt te zijn van de Westerse filosofie,
in de weg, maar zij geven aan het Russische denken een diepe bewogenheid. In
dit boek vindt men een duidelijke en voldoend uitgebreide studie over de talrijke
Russische denkers, waarvan wellicht alleen Soloviev, Berdiaev en... Lenin in
het Westen bekendheid verwierven. Het
is breder uitgewerkt maar filosofisch
minder diepgaand dan het in het Nederlands vertaalde werk van N. Berdiaev
„Het Russisch denken in de 19e en 20e
eeuw" (Amsterdam, 1947) .
F. De Raedemaeker
Jacques MARITAIN, Man and the State.
Hollis and Carter, London, 1955,
197 pp., 21 s.
Maritain schreef dit boek toen hij doceerde aan Princeton University. Deze
herziene Engelse uitgave is enigszins aangepast aan Britse toestanden. Het is geen
gemakkelijk boek, en in zekere zin is het
saai. Het scherp afbakenen van begrippen
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als recht en plicht, persoon en staat, geloof en gezag, democratie enz. is niet bepaald boeiend, maar in een tijd waarin zo
verward over deze dingen gedacht en ge-
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sproken wordt, is het wel zeer nuttig.
Voor wie zich op politiek terrein begeeft
en zich zijn verantwoordelijkheid bewust
is, is het een onmisbare studie. W. Peters

LITERATUUR
Janheinz JAHN, Schwarzer Orpheus.
Moderne Dichtung afrikanischer
Volker beider Hemisph,ren. — C.
Hanser-Verlag, Miinchen, 1954, 196
pp., geb. D.M. 9.80.
Kan een etnoloog bezwaren aanvoeren
tegen de voortvarendheid waarmee Jahn
onkritische veralgemeningen vertelt over
de gevoelswereld en de levensbeschouwing (laten we niet te vlug van filosofie
spreken) van de zeer verscheiden Afrikaanse volkeren, de liefhebber van echte
poëzie vindt hier, smaakvol uitgevoerd,
een ware overvloed.
Van 80 zwarte dichters uit Afrika,
Amerika en de Antillen, worden hier één
of meer gedichten aangeboden, bijna stuk
voor stuk poëzie van het zuiverste gehalte. Ook zonder dwepen met het „neue
magische Kollektiv'', zal men onder de in druk komen van de ongewoon krachtige
dichterlijke vitaliteit der zwarten. Graag
hadden we de bundel verrijkt gezien met
enkele voorbeelden van echte primitieve
dichtkunst.
F. De Graeve
Henri MONDOR, Rimbaud ou le génie
impatient. — Gallimard, Parijs, 1955,
225 pp., Fr. Fr. 500.
Voor wie het waagt de ruim verspreide Rimbaud-mythe van onverklaarbare
raadselachtigheid zoveel mogelijk te ontdoen, zijn moed en kennis onuitbeerlijk.
Mondor, door zijn studies over Mallarmé
reeds overal bekend en als weinigen thuis
in de wereld van het Franse symbolisme,
was daartoe de aangewezen man. Het
verslag dat hij ons biedt is wel niet definitief, maar in zijn wakkere vorm, fl itsend als die van een essay, liggen reeds
de essentiële lijnen uitgestippeld. Schr.
toont aan hoe Rimbaud, die zichzelf
voorstelde als de schepper van een nieuwe poëtische taal, los van elke invloed,
in werkelijkheid ruim zijn voordeel heeft
gedaan met wat hij geleerd heeft van
hen die hij zo hartstochteelijk verfoeide.
Schr. meent bovendien de verklaring van
Rimbaud's berucht geworden zwijgen te
vinden in de mislukte poging om zijn
nieuwe taal te scheppen. Wie de echte
Rimbaud wil leren kennen, leze deze
J. Dax
sprankelende notities.

J. B. MORTON, Hilaire Belloc: A Memoir, Hollis and Carter, London,
1955, 181 pp., 12 s. 6 d.
Schr. leerde Belloc kennen in 1922. Hij
bleef een van Belloc's trouwe vrienden.
Nu publiceert hij zijn dierbare herinneringen aan deze oudere en wijzere vriend:
het zeilen op de zee, de tochten door
Europa, de veelvuldige bezoeken aan Belloc's thuis in Sussex, de ontmoetingen in
Fleetstreet. Op deze wijze schetst hij een
aspect van Belloc's leven dat niet zo bekend is. De officiële biograaf van Belloc,
Robert Speaight, beschreef dit boek als
een masterpiece of fidelity. Zo leest men
W. Peters
het ook.

Les Mains Libres, 1: Les invités de Bellorius par Evelyn WAUGH, et des
Destextes de Dostoïevski e.a.
clée de Brouwer, Brugge, 1955, 260
pp., Fr. 69.
Is het een boek, een bundel of een
tijdschrift? — Les Mains Libres beantwoordt aan geen enkele gangbare definitie: het heeft de vorm van een boek, doch
biedt de gevarieerdheid van een bundel
en de actualiteit van een tijdschrift. Toch
wordt deze nieuwe formule eerst en
vooral gekarakteriseerd door een sterk
uitgesproken geest: la foi ne laisse pas
la liberté, elle la donne! Naast vertalingen van E. Waugh, Walter de la Mare,
Graham Greene, Dostoiewski ... leverden
de samenstellers (Stanislas Fumet en Eugène Frossard) zeer geestige, satirische
opstellen. Het schitterend geschreven
proza werkt ongetwijfeld stimulerend
doch zal ook verzet uitlokken. Mogen de
verdere bundels bewijzen dat de auteurs
niet alleen geestig hekelend doch ook
geestelijk verdiepend hun tijdgenoten kunnen aansporen om de vrijheid die hen
werd geschonken om te vormen tot conR. Hostie
structieve waarden.
Bart MESOTTEN, Magdrigalen. — „Die
Poorte", Antwerpen, 1955, 72 pp.,
ing. Fr. 65, geb. Fr. 87.
Men kan deze Madrigalen niet beter
typeren dan als „speelse wijsheid". In
de vlotte ( een enkele maal tè nonchalante) vorm van anecdoten en allegorieën,
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geeft Bart Mesotten hier immers zeer bezonnen opmerkingen ten beste over het
moderne existen ti ële gevoel in onze wankele maatschappij (eerste deel) , de liefde
(tweede deel) , de kunst (derde deel) ,
leven en dood (vierde deel), en de tragi
komische alledaagse dingen (vijfde deel).
Iets voor fijnproevers en wijzen.
F. De Graeve
Vital CELEN, Schets van de ontwikkeling der moderne poezie.
Coli
brant, Lier, 1955, 88 pp., Fr. 75.
Dit essay over het wezen en de achtergrond van de moderne dichtkunst, is
boeiend van inzicht en uitwerking. Celen
noemt modern, de poëzie die, naar inhoud zowel als naar vorm, breekt met

de traditie, en vernieuwing brengt, met
dien verstande evenwel, dat de schrijver
niet verder teruggrijpt dan tot het einde
van de 18e eeuw. Het allerbelangrijkste
criterium is dus volgens hem de individuele scheppingskracht van het dichterlijk genie. In afzonderlijke, doorgaans
heel merkwaardige hoofdstukken, werkt
hij dan uit hoe deze moderne poëzie vertegenwoordigd werd door grote dichters
als Hólderlin, Novalis, Poe, Baudelaire,
Rimbaud e.a.
Zijn betoog is klaar en overtuigend.
Men kan zich alleen maar afvragen waarom Gerard Manley Hopkins niet vermeld
wordt. Is deze grote moderne dichter zelfs
voor Celen een illustere onbekende.
F. De Graeve

KUNST EN CU LTUURLEVEN
Albert CHAMPDOR, L'Egypte des Pharaons. — Albert Guillot, 1955, 156
pp., 112 photo's waarvan 28 kl.pl.

boekje, ook de opmaak, legt getuigenis
af voor de hoogstaande persoonlijkheid
van de schrijver.
G. Bekaert

Naast zijn grote essays over Mesopotamië, Granada, Palmyre, Thebe, waarvan de hoedanigheden reeds in Streven
werden besproken, maakte A. Champdor
ons nu vertrouwd met het Egypte van
de Pharao's in een minder luxueus maar
toch prachtig verzorgd album.
Meesterlijk geschreven is de korte inleiding, een synthese van de Egyptische
geschiedenis tot aan de val van Thebe
in 661. De naar keuze en uitvoering zeer
goede platen zijn haast uitsluitend gewijd
aan de bouwkunst en de haar inhaerente
reliefkunst. Een sobere uitleg in het Frans
en het Engels begeleidt de prenten.
G. Bekaert

Images de Maredsous. Photo's de Roland

Emil PREETORIUS, Sprache der Kunst.
(Piper-Bucherei, 78) . R. PiperVerlag, München, 1955, 63 pp., 28
Abb., D.M. 2.50.
Preetorius is te zeer kunstenaar om
lange en goedsluitende betogen te schrijven. Liefst drukt hij zich uit in aphoris
men --- wat het begrijpen van zijn ideeën
niet altijd gemakkelijk maakt. Enkele
van deze aphorismen werden samengebracht rond een achttal thema's als „Over
het wezen van de kunst", „Kunst en natuur", „Grote kunstenaars". Naast de
uitspraken zijn werken afgebeeld uit de
Oosterse verzameling van de auteur.
Door hun zeer hoog gehalte getuigen de
prenten dat deze kunstenaar niet enkel
zelf kunst kan scheppen, niet enkel over
kunst kan schrijven, maar daarenboven
een onfeilbare smaak bezit. Geheel dit

d'Ursel. Textes de la règle de St.
Benoit. --- Edit. de Maredsous, 1955,
23x29 cm., 140 pp., 60 photo's, Fr.
200.
De verantwoording van dit album, dat
met zorg en smaak werd samengesteld,
is niet te zoeken in het merkwaardige
van een kunstwerk, landschap of gebeurtenis, maar eenvoudig in de schoonheid
van de foto's en in het rhythme waarmede ze elkaar opvolgen. Niets merkwaardigs wordt hier afgebeeld. Roland d'Ursel is er echter in geslaagd in de handelingen en omgeving van het dagelijkse
monnikenleven te Maredsous de diepe
zin te ontdekken en deze langs de muziek
van zijn foto's mee te delen. Tegen deze
ingetogen, muzikale achtergrond van de
foto's krijgen de teksten uit de regel van
St.-Benedictus een bijzonder reliëf.
Zelfs wie met Maredsous sinds lang
vertrouwd is kan dit fotografisch gedicht
een dieper begrip van de abdij openbaren.
G. Bekaert
Wolfgang, BRAUNFELS, Die heilige
Dreifaltigkeit. (Lukas-Biicherei zur
christlichen Ikonographie. Bd 6.) —
Di sseldorf: Schwann 1954. LIII S.,
32 S. Abb., 1 Titelbild. 4° Hlw. 8.80
D.M.
De uitbeelding van de H. Drievuldigheid stelde de christelijke kunst voor een
schier onoverkomelijk probleem. Om
wegwijs te worden in de onnoemelijk vele
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trinitarische voorstellingen,
gewaagde,
verbodene, min of meer geslaagde, maar
toch steeds diepzinnige waarmee de
oud-christelijke tijd, de middeleeuwen en
de barok getracht hebben dit goddelijk
mysterie weer te geven, hebben we maar
deze prachtig uitgegeven en geïllustreerde ikonographische studie ter hand te
nemen, het zesde deeltje in een reeks die
we alle succes toewensen
E. Voordeckers
R.N. DEGENS en N.M.B. DANKELMAN, Discopedie 1955. Jaarboek
voor liefhebbers van klassieke grammofoonmuziek. — Heideland, Hasselt, 1955, 275 pp., geb. Fr. 148.
Deze Discopedie is meer dan een Jaarboek, al is het dit op de allereerste plaats.
Waardevolle bijdragen gaan het repertorium vooraf: Van Wasrol tot Magnetoband, De Betekenis van de grammofoon
voor het muziekonderwijs, Opera en
grammofoon, Technische Wetenswaardigheden. Naast een systematisch regis-

ter, waarmede het werk sluit, zijn er vijf
afdelingen: alfabetisch register, verzamel-.
platen, operafragmenten, liturgische muziek en volksmuziek.
Het is met de grootste sympathie dat
wij deze discopedie in ons taalgebied begroeten. De lezer vindt er alle opnamen
van klassieke muziek op langspeelplaten
welke sinds October (tijdstip waarop de
LP hier werd geïntroduceerd) in ons
land zijn verschenen. Ruim 4000 composities zijn hier gecatalogeerd. Een bescheiden wens: waarom niet een register
gewijd aan de „echte" jazz?
A. L. Vandenbunder
Ingnace De SUTTER, Inleiding tot het
muziekbeluisteren. II: Van Schubert
tot Hindemith. '— Desclée De Brouwer, Brugge, 1954, X-159 pp.
Onze lezers kennen reeds het eerste
deeltje. Alle hoedanigheden van dit met
lof- besproken werk zijn ook hier te vinden. Overzicht en inzicht, kennis en
smaak, degelijkheid en humanisme garan
deren het succes van deze publicatie.
Naast het schematische van de uiteenzettingen, dat het muzikaal aanvoelen
dreigt te simplificeren, komen de gekozen
stukken uit de werken van de componisten en van de grote musicologen, het
waardeoordeel van de lezer gelukkig nuanceren. Alleen betreuren wij ten zeerste
cie bladzijde uit H. Stam: De Jazz als
symptoom. Wanneer iets positiefs, want
dit alleen kan opvoeden, over Jazz?
A. L. Vandenbunder
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Le Point. Revue artistique et littéraire, 7e
année, 1952, nr 40: Le Jazz; 48 pp.,
37 ill. Fr. Fr. 700.
De jazz is nog steeds een „parent pauvre" in onze huidige cultuurwereld. Voor
de welbekende gemeente is dit kind van
de duivel een schande van onze tijd. Dit
oordeel steunt helaas op een gemis aan
inzicht en op een totale onwetendheid
van wat echte jazz is. Het tijdschrift Le
Point heeft dan zeer gelukkig een heel
nummer aan deze moderne kunstuiting
besteed. Naast zeer deskundige bijdragen
o.m. van Frankrijks grootste specialist: Hugues Panassié .— is er een korte
doch degelijk discographie aangegeven.
Hier vinden onze lezers de kern voor
hun jazzdiscotheek. Slechts twee bedenkingen: wordt de bijdrage van de blanke
cultuur in de Jazz bij de verscheidene
auteurs niet onderschat, en is het strenge
oordeel van Panassié over de Be-bop wel
gerechtvaardigd? A. L. Vandenbunder
Recherches et Débats, Cahier 11, mai
1955: J. LACROIX e.a., Morale sans
péché?
A. Fayard, Parijs, 1955,
220 pp., Fr. Fr. 500.
In dit boek werden volgens de gewoonte van de reeks „Recherches et Débats"
de gesprekken en discussies verzameld,
die doorlopend te Parijs worden gehouden in het Centrum van de Franse katholieke intellectuelen. Het eerste en
voornaamste deel is een kritiek op de
werken van Dr Hesnard „L'univers morbide de la faute" en „Morale sans péché".
De theorie van Hesnard, volgens welke
het zondebesef persé een psychologisch
ziekelijk verschijnsel is, wordt aan de kritiek onderworpen van een filosoof (J.
Lacroix) , van een psychiater (M. Eck)
en van een moralist (J. Leclercq) . Verder
vindt men interessante debatten over het
toneelstuk „La condition humaine" door
Thierry Maulnier getrokken uit de gelijknamige roman van A. Malraux, over
het toneelstuk Living-room van Graham
Green, over de eerste pessimistische cultuurfilosofische uitlatingen van Gabriel
Marcel in „Le déclin de la sagesse", over
een boek van de economist Francois Perroux „L'Europe sans rivages", over het
christelijk syndicalisme en de klassenstrijd
en tenslotte over de Noord-Afrikanen in
Frankrijk.
Al deze gesprekken munten uit door de
helderheid van de probleemstelling, de
elegantie van de woordkeus en de hoffelijkheid in de discussie. Ze zijn ook
zeer leerzaam, daar het steeds specialis-
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ten zijn, die over deze belangrijke onderwerpen van gedachten wisselen.
F. De Raedemaekèr
Dr Max MAYER, Geschichte der aben"ndischen Erziehung und Bildung.
r Herder-Verlag, Freiburg, 1955,
VIII-212 pp.
De geschiedenis van de opvoedkunde
kan vanuit verschillende standpunten beschouwd worden. Ofwel vestigt de schrijver de aandacht op de technische verwezenlijkingen, ofwel tracht hij door te
dringen tot de geest welke de meest bekende opvoeders heeft bezield. In dit geval krijgt het werk van de geschiedschrijver de vorm van een bezinning op het
verleden om de waarde van de toekomstplannen af te meten. Aldus heeft Dr.
Max Mayer zijn boek opgevat. Feitelijk
biedt de auteur ons slechts een schets

van de geschiedenis van de opvoedkunde
in de westerse landen. Het ware immers
ondoenlijk in de beperkte ruimte van een
paar honderd bladzijden een volledige
geschiedenis te willen opbouwen. Nergens laat hij zich verleiden tot uitweidingen over bijzonderheden, alhoewel de
belangrijkste opvoeders toch voldoende
besproken worden om een vrij duidelijk
beeld te verkrijgen van hun levensopvatting. Het interessante van het boek ligt
in het feit dat hier tal van opvoeders
gerangschikt worden volgens hun levensbeschouwing en dat ons aldus, althans
in brede trekken, een overzicht der verschillende levensopvattingen door de
eeuwen heen geboden wordt. Een uitgebreid personen- en zakenregister verhoogt ten zeerste de bruikbaarheid van
het boek. Aan allen die zich interesseren
voor opvoedkunde wordt dit werk aanbevolen.
R. D'hondt

GESCHIEDENIS

DANIEL-ROPS, L'Eglise de la Renaissance et de la Réforme. Tome 1:
Une révolution religieuse: la Réforme protestante. — Arth. Fayard,
Parijs, 1955, 617 pp.
Wie de vorige drie delen van deze
Histoire de l'Eglise du Christ heeft gelezen, zal met genoegen vernemen dat het
vierde deel is verschenen, althans de eerste band, want een tweede band zal: Wie
ère de renouveau: la réforme catholique

behandelen en is reeds grotendeels af.
Weer treffen de grondige voorstudie,
de vaste synthetische greep, de plastische
voorstelling en dan dat onuitsprekelijke
— zo zeldzaam in historische boeken
dat het hele gebeuren doet leven. Pakkend beschrijft hij de gezagscrisis die in
het Westers Schisma en de concilies van
de 15e eeuw tot uiting komt. de pijnlijke
en definitieve afscheuring van de Oosterse Kerk, en vooral de crisis in de geesten, waarvan de ketterijen van Wycliff
en Hus de exponenten zijn. Het hoofdstuk
over de Renaissancepausen, o.a. over
Alexander VI, met zijn artistieke triomfen en zijn zedelijke schandalen, is objectief en allerminst vergoelijkend geschreven. De tweede helft van dit boek loopt
over het drama van Luther, de réussite
van Calvijn en het schisma der Anglikaanse Kerk met het verpolitieken van
een religieuze opstand. Zowel de persoonlijke godsdienstige ontwikkeling van
de grote ketters als hun doctrine worden
grondig, sine ira et studio, begrijpend of-

r

schoon daarom niet instemmend weergegeven.
Wij betreuren dat de auteur bij het
behandelen der kunst de beroemde school
der Vlaamse contrapuntisten niet eens
vermeldt (p. 215) , en de Vlaamse primitieven enigszins stiefmoederlijk behandelt.
Zijn voorstelling van Karel V is o.i. te
negatief uitgevallen, te weinig waarderend; die van Lortz in zijn Die Reformation in Deutschland geeft een heel ander
beeld.
Deze kleine vlekjes, die trouwens het
hoofdthema van het boek niet raken,
doen niets af aan de waarde van dit
merkwaardig en in zijn genre enig historisch werk.
M. Dierickx
Fern. HAYWARD, Un Pape méconnu,
Benoit XV. — Casterman, Doornik,
1955, 190 pp.
De schrijver van Pie IX et son temps,
Léon XIII, Pie X en verscheidene andere
boeken over de pausen, biedt ons hier
een biografie van paus Benedictus XV
(1914-1922) met dezelfde degelijke informatie, vloeiende stijl en enigzins zalvende toon aan.
Zoals de titel aangeeft tracht de auteur „de miskende paus", die om zijn
vredesactie gedurende de eerste wereldoorlog zo belasterd werd, alle recht te
laten wedervaren. Niet alleen was Benedictus XV de vredespaus, de afkondiger
van het nieuw kerkelijk wetboek, de bevorderaar van de thomistische filosofie en
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van het lezen van de H. Schrift door de
leken, maar hij legde de grondslagen
waarop zijn opvolger Pius XI kon voortbouwen om de Romeinse kwestie op te
lossen en de katholieke actie te organiseren.
Een paar kleine fouten zijn in de tekst
geslopen. „Le schisme de Photius, aggravé plus tard par Michel Cérulaire" is
onjuist geformuleerd. Het onderdrukken
van het integrisme moest uitvoeriger behandeld zijn. Toen Benedictus XV op 1
Augustus 1917 zijn vredesactie ondernam, waren de Verenigde Staten reeds
sinds 2 April in oorlog, en dus is het
verkeerd te schrijven: „Le président Wilson, chef dune nation non encore belligérante, n'avait pas a intervenir dans
le débat suscité par l'initiative de Benoit
XV" (p. 93) .
Dit brengt ons tot de hoofdfout van
het boek. De auteur toont een sterke
voorkeur voor Frankrijk „la Fille ainée
de I'Eglise" (p. 139), ook voor Italië,
België, vooral voor Oostenrijk-Hongarije,
en kard. Rampolla heeft zijn onverdeelde
bewondering. Daarentegen duikt hier en
daar een zekere antipathie op tegen
Duitsland, maar wie de volle lading
krijgt is de Amerikaanse president Wilson: „Wilson offrait un singulier mélange de quaker, de franc-macon et de songe-creux" (pp. 83-84) en verder heet hij
een „histrion'', een comediant!
Afgezien hiervan, kunnen wij dit boek
slechts een ruime verspreiding toewensen.
M. Dierickx
R. C. van CAENEGEM, Geschiedenis

van het strafrecht in Vlaanderen van
de XIe tot de XIVe eeuw. (Verb.
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stane vete door gijseling en verzoening
uitwisten. Met de tijd werd het strafrecht
echter meer en meer een publieke aangelegenheid. De gemeenten oefenden het
uit, maar eigenlijk alleen om de privé
partijen te helpen in het beslechten van
hun veten. De grafelijke rechtspraak integendeel beschouwde de misdrijven eerst
en vooral als overtreding van zijn vredesgebod en slechts in tweede instantie
als een middel om de beledigde partij
recht te verschaffen.
Uiterst stelselmatig onderzoekt Dr van
Caenegem alle vormen (en ook benamingen) van de misdrijven, de verzwarende omstandigheden, de straffen, de
gijseling, de verzoening, de vrede, enz.
Wij krijgen werkelijk een inzicht in heel
de strafrechtelijke organisatie van Vlaanderen.
Ons trof bijzonder hoe de jurist telkens het dogmatisch aspect van het recht
belicht, en hoe de geschiedkundige het
historisch aspect, het steeds wisselende
in het strafrecht, tot volle gelding laat
komen. Dlt laatste ware nog meer uitgekomen indien de auteur eerst het bijzonder strafrecht, dat volledig op het
Germaans recht teruggaat, had behandeld, en daarna pas het algemeen strafrecht, dat een verdere ontwikkeling is.
De auteur, aangesteld navorser van het
Nat. Fonds voor Wet. Onderz. en assistent van Prof. Ganshof aan de universiteit van Gent, heeft ongetwijfeld onze
Middeleeuwse historiografie en de rechtsgeschiedenis met een merkwaardige monografie verrijkt, en wij zien met verlangen uit naar de verdere aankondigde
werken.
M. Dierickx

Kon. Vl. Acad. voor wet. lett. en
schone kunsten; Klasse der lett., nr.
19) . — Paleis der Academiën, Brussel, 1954, 399 pp., Fr. 400.

Duc de LEVIS MIREPOIX, Le siècle de
Philippe le Bel (Présence de 1'histoire) .
Amiot et Dumont, Parijs,
1954, 259 pp.

Dank zij een grondig onderzoek van
talrijke gedrukte en vele onuitgegeven
bronnen is de auteur erin geslaagd niet
alleen de eerste studie over het strafrecht
in Vlaanderen in de Middeleeuwen te
schrijven, maar een vernieuwend inzicht
te schenken in deze belangrijke kwestie.
In dit boek spreekt hij over het materieel recht: de misdrijven, misdadigers
en sancties, en in een volgend werk zal
hij handelen over het formeel recht: de
gerechtelijke procedure.
Eerst kende Vlaanderen het primitieve
recht d.w.z. dat het strafrecht uitsluitend
een kwestie was tussen privé personen,
die dan in een vrije afrekening de ont-

De auteur, lid van de Académie Francaise, schildert op een brillante manier de
zwijgzame, zelfverzekerde Filips IV de
Schone te midden van zijn onrustige tijd.
De koning legist, het geschil met paus
Bonifatius VIII, de strijd met Vlaanderen, het schandelijk proces tegen de
Tempeliers, het intellectueel leven,
„ „les
tragiques amours des princesses , enz.
Het boek is een apologie van Filips de
Schone, meer dan levensgroot getekend.
Dat de auteur over Vlaamse woorden
struikelt en Bridel, Coninck, lebaerts en
clauwerts spelt, kan men gemakkelijk
vergeven. Dat hij Robert d'Artois bij de
Groeningeslag 50.000 soldaten schenkt, op
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de Pevelenberg 80.000 Vlamingen opstelt, en Ieper 200.000 inwoners toeschrijft, is echter al te bar. De voorstelling van het proces tegen de Tempeliers
valt te zeer in het voordeel van de koning uit, en ook de strijd tegen Bonifatius VIII is niet volledig objectief weergegeven. In dit boek treffen zowel de
onvoldoende informatie — trouwens de
bibliografie telt alleen Franse werken --als de tendens.
Vlaanderen, de steeds onverslagen vijand van Filips de Schone, wordt vol
sympathie beschreven. Luister maar: „Le
pays qui a aujourd'hui la plus profonde
intimité de coeur et d'esprit avec le
nótre a trouvé l'éveil de sa destinée dans
une crise féodale avec la France" (p. 45).
M. Dierickx

de Saksers in het land der Saliërs omstr.
370 werden verslagen, met Doesburg in
Gelre. Dr Gysseling meent dat het Diesen in Noord-Brabant zou zijn, anderen
denken aan Duisburg bij Brussel, of
Deinze in Oost-Vlaanderen, enz.
Opvallend is in deze studie ook, dat
de auteur in tegenstelling met zijn voorgangers, aan de archeologie (de graven),
de toponymie, de dialectologie, en andere
hulpwetenschappen nagenoeg geen bewijswaarde toekent.
Zeker zal Prof. Verlinden geen onverdeelde instemming vinden bij alle specialisten der taalgrens, maar wel verdient
hij onze onverdeelde bewondering voor
de streng kritische, zuiver historische
methode waarmee hij dit ingewikkeld
probleem heeft onderzocht. M. Dierickx

Ch. VERLINDEN, Les origines de la

PLOETZ, KIRSTEN e.a., Raum und

frontière linguistique en Belgique et
la colonisation franque (Coll.: Notre
Passé). — La Renaissance du Livre,
Brussel, 1955, 139 pp. en een kaart.
De Gentse hoogleraar biedt ons geen
gemakkelijke, maar een diepdoordachte,
strict methodische en daarenboven originele studie over het ontstaan der taalgrens.
Ziehier zijn opvattingen: Ten tijde van
de Romeinen, vormden de Salische Franken een eerste koninkrijk ten noorden van
het huidige België, in Noord-Brabant en
een deel van Gelre, en rukten in de 5e
eeuw door het huidige Vlaams-België,
naar de streek van Doornik en Kamerijk:
weinig Salische Franken konden pas omstreeks het midden der 5e eeuw van de
Rijn bij Keulen westwaarts oprukken en
volgden de baan Keulen-Bavai.
Hoe ontstond nu de taalgrens? Het
huidige Wallonië en de streek van Tongeren waren, getuige de Romeinse villa's,
ten tijde der Romeinen tamelijk bewoond
en bleven het steeds: die bevolking was
geromaniseerd.
Ten noorden daarvan woonden slechts
weinig mensen. Pas vanaf de 5e eeuw
maar vooral in de latere eeuwen, bevolkten de Ripuarische Franken en andere
Germaanse stammen het huidige Vlaanderen; toen in de 9e-11e eeuw de bevolking dicht genoeg was geworden, kon
men beginnen te spreken van een contact
tussen twee talen en dus van een taalgrens. Tongeren werd gegermaniseerd
doordat de bisschopszetel naar Luik was
overgebracht.
Deze stelling steunt grotendeels op het
identificeren van Deuso, de plaats waar

Bevólkerung in der Weltgeschichte.
Band 2: Vom Mittelalter zur Neoester Zeit. — A. G. Ploetz-Verlag,
Würzburg, 1955, 404 pp., ing. D.M.
14.30, geb. D.M. 16.80.
Dit is een boek waar velen sinds jaren verlangend naar uitzien. De tweede
band van de Bevólkerungs-Ploetz de
eerste is ter perse ,-- geeft kostbare statistieken over de bevolking van alle Janden van de hele wereld, vanaf de Hoge
Middeleeuwen tot op onze dagen. Er zijn
vier secties: van de Middeleeuwen tot
1750, van 1750 tot 1860, van 1860 tot
1914, en sinds 1914. In elke sectie volgen
telkens in dezelfde volgorde Europa,
Azië, Afrika, Amerika, en Australië,
weer onderverdeeld in groepen landen en
in afzonderlijke landen.
Voor de Middeleeuwen zijn de geger
vens natuurlijk zeer beperkt, zelfs nog
vóór de moderne tijd, maar de laatste
tweehonderd jaar beschikken wij over
een uitvoerig statistisch materiaal.
Deze Ploetz geeft niet enkel droge statistieken, maar hele exposés om de wijzigingen in de bevolking te verklaren: de
in- en uitwijkingen met hun redenen en
gevolgen, de industrialisering van bepaalde gebieden, de ziekten en oorlogen,
de strijd tegen de kindersterfte, enz. Hij
geeft ook statistieken van de verscheidene standen en beroepen van een bepaald
land, de geboorte- en sterftecijfers waar
ze voorhanden zijn, de groei van de steden, vergelijkende tabellen tussen verschillende landen en werelddelen.
Hieruit blijkt dat dit boek onmisbaar
is voor historici en geschiedenisleraren,
voor sociologen en politici. M. Dierickx
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ROMANS EN VERHALEN

Elisabeth GOUDGE, De vogel in de
boom, vert. van G. Kouwenaar (Triomfreeks). --- J. van Tuyl, Antwerpen, 1955, 230 pp.
Op het afgelegen landgoed Damerosehay, waar, bij grootmoeder Lucilla en
haar dienstbode Ellen, een dochter Margaret en drie jonge kleinkinderen wonen,
komt een andere kleinzoon (David) op
bezoek. Hij wil trouwen met Nadine, de
gescheiden moeder der kinderen. Maar
zulk een huwelijk zou de familievrede onherstelbaar vernielen en de kinderen voor
goed ongelukkig maken. Tenslotte gaat
het niet door: het verbroken huwelijk
wordt hersteld, en David zal de waardige
erfgenaam zijn van Damerosehay. Wat
tenslotte zijn toekomst zal zijn, vernemen
we in Kruid der genade.
Als een begenadigde weet Goudge haar
eigen weg te gaan, het midden houdend
tussen het sprookje en het realistisch verhaal. Op de vleugels van haar verbeelding voert zij ons in een wonderlijk paradijs, waarin God en de mensen, vrede en
strijd, verrassing en teleurstelling, de
nieuwe avonturen en de oude herinneringen, ouderen en kinderen heel eenvoudig
en harmonisch leven en een nieuw en geheimzinnig geluk vinden.
Het is een van de weinige boeken die
in iedere lezer zaden van vreugde neerleggen en doen ontkiemen. Em. Janssen
Serie Hofboekerij
Arie van der LUGT, Kapitein Marie.
Georgette HEYER, De weerspannige weduwe, vert. J. F. Andriessen.
Hans van ZUYDVEEN, Carnaval.
Heideland, Hasselt, Heemstede, 1955,
224-232 en 229 pp., geb. Fr. 105 (in
reeks: F. 60) .
De eerste brengt ons het verhaal van
een stevige blonde Nederlandse visser,
Barend van der Plas, door zijn dorpsgenoten genegeerd maar ook gevreesd. Dit
zet hem aan tot grote daden, en hij brengt
het inderdaad tot kapitein .... van een
onooglijk zeeslepertje. Op een zijner reizen redt hij de enige overlevende van een
Spaans schip, Maria, en brengt haar mee
naar Blutwijk. Ook zij wordt genegeerd
en heeft er een hard leven. Na allerhande
wederwaardigheden redt ze met Barend's
schip de hun vijandig gezinde bemanning
van de „Knelia", hetgeen haar de naam
van Kapitein Marie bezorgt.
Schr. kent het volk, dat hij zo scherp

tekent, naar ziel en lichaam, en gebruikt
hun eigen taaltje. De pastoor en de Dominee van Blutwijk laat hij almaardoor,
men zou zeggen tevergeefs, liefde en verstandhouding preken, hetgeen toch uiteindelijk zijn vruchten afwerpt. Niet „voor
allen".
De weerspanninge weduwe is een jonge
dame uit de Engelse diligence-tijd, Elinor
Rochdale genaamd. Zij stapt in een verkeerd rijtuig en in plaats van kindermeisje
te worden valt ze in de handen van lord
Carlyon, die haar, omwille van een erfeniskwestie, laat trouwen met een stervende. Ze wordt in een ingewikkeld spionnage-complot betrokken, krijgt een hele
reeks tragi-comische beproevingen te verwerken, maar alles loopt uit op een happy end.
Goede, vlot vertaalde en lichte ontspanningslectuur waar eenieder een ogenblik genoegen aan beleven kan.
In Carnaval heeft de journalist Kees
Walravens als opdracht een reportage te
maken over de carnavalfeesten in Den
Bosch. Daar woont zijn verloofde, die hij
liever niet zou ontmoet hebben. Hij speelt
het klaar zijn eerste verloving af te breken en een andere aan te gaan met een
vrouwelijke persfotograaf.
Het ineenwerken der twee gegevens:
Carnaval-feest en liedesroman, heeft Schr.
zeker voor grote moeilijkheden gesteld, en
die zijn naar onze smaak, niet altijd even
gelukkig opgelost.
J. L.
Hans CAROSSA, Der Tag des jungen
Arztes. Insel-Verlag, Wiesbaden,
1955, 238 pp., DM. 10. ^-.
Een boek van Hans Carossa behoeft
eigenlijk geen aanbeveling. En zeker niet
een autobiographisch verhaal zoals dit
laatste boek van de grijze dichter. Want
Carossa heeft reeds in verscheidene publicaties uit zijn leven verteld en dit telkens met de terughoudende charme, de afgewogen, zuivere taal, die het voorbeeld
van Goethe niet verloochenen, de volstrekte eerlijkheid tegen anderen en zichzelf, waardoor het lezen van zijn leven
tot een zeldzaam literair genot wordt. Het
nieuwe boek is gekenmerkt door dezelfde
eigenschappen; misschien is het nog aantrekkelijker door het feit, dat het juist het
voorzichtig tastende, zoekende, zich langzaam ontplooiende leven van een jonge
arts beschrijft, die tegen het aandringen
van een nieuwe en soms overweldigende
realiteit een ongeschonden zieleleven en
een diep geworteld menselijk besef wil be-
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waren. Naast en boven de existentiële
spanningen waarvan de moderne romanliteratuur vervuld is, handhaaft Carossa
een rust en een begrip voor het menselijke
wezen, die troostend zijn en tegelijk
boeiend.
K. J. Hahn
Rudiger SYBERBERG, Peter Anemont.
De avontuurlijke geschiedenis van
een simpel mens met een goed hart.
Pax, 's-Gravenhage, 1955, 302 pp.,
f 8,90.
Een arme jongen die de wijde wereld
intrekt; de oorlog doet hem in Siberië belanden tot de „jarenlange" terugreis vol
avonturen aanvangt. In zijn geboortestreek keert hij terug, onbekend en naamloos en offert er zijn leven om een kind
uit de vlammen te redden. Een arme, blijmoedige jongen is deze Peter Anemont
die even arm terugkeert als hij vertrokken is, maar met in zijn hart de overtui-

ging van een onzichtbare werkelijkheid
die aan alles glans en grootheid geeft.
Een boek dat zich rustig laat lezen en
waar de landelijke bevolking van Rusland
in al haar eenvoud en goedheid getekend
Joh. Heesterbeek
is.
Pierre DANINOS, De Majoor en Marianne. ---- Foreholte, Voorhout; 't Groeit,
Antwerpen, 1955, 204 pp., f 5,90.
In dit geestige, met tekeningen van
Walter Goetz van „Punch" verluchte,
boekje geeft Majoor Thompson zijn indrukken van Frankrijk en meer nog van
de Fransen zelve weer. Hun hebbelijkheden en eigenschappen worden aardig en
vaak raak onder de loupe genomen, waarbij ook des majoors landgenoten af en toe
een veer moeten laten. Men zou het boekje enigszins kunnen vergelijken met Dr v.
d. Vat"s befaamd werkje over de Britten.
Men leest het met een glimlach.
Joh. Heesterbeek

VARIA
Ludwig HERTLING S.J. en Engelbert ring en van de doop in de eerste Christengemeenten. Tenslotte behandelt een
KIRSCHBAUM S.J. Die Rómischen
kort hoofdstuk de kunstuitingen in de cakatakomben und ihre martyrer
tacomben en de dogmatische en apolozweite erweiterte Auflage Herder
getische waarde hiervan. De tekst wordt
Wien — 1955, 274 pp., 40 Photo's,
geïllustreerd door veertig fraaie foto's en
S. 54. D.M. 9.80.
een situatiekaart. De Duitse editie, waarDit boek is een tweede, herziene en
in het boek thans in tweede druk is ververmeerderde uitgave van het in 1949 te
schenen,
is verrijkt met een interessant
Rome verschenen: Le catacombe Romane
verslag
over
de opgravingen rondom
e i lori martini.
het graf van St.-Petrus. Prof. KirschDe prominente auteurs behandelen op
baum die zoals bekend — tezamen
zeer deskundige en degelijke wijze het zo
met Josi en Ferrua de werkzaamheden
gecompliceerde onderwerp van de geschieonder St.-Pieter leidde, beschrijft uitvoedenis en de betekenis van Rome's catarig het verloop en de resultaten van deze
comben. Hun boek is daarom zo aantrekbelangrijke
opgravingen. In verband
kelijk en waardevol, omdat het de lezer
hiermee
komt
ook het probleem ter spraniet alleen een rijkdom van feitenmate
ke van de cultusplaats die men aantrof
riaal voorlegt, maar ook in tamelijk kort
onder St.-Sebastiano, waar volgens sombestek en zeer overzichtelijk en duidelijk
migen de lichamen van St.-Petrus en
een indruk geeft van de werkmethode en
Paulus eens gerust hebben; een kwestie
de probleemstelling in de Christelijke
waarover vele theoriëen en hypothesen
oudheidkunde. Het is verder een niet gebestaan.
ringe verdienste van de schrijvers dat zij
Ieder die belang stelt in de geschiedezich niet verliezen in details, die slechts
nis der oude Kerk zal dit boek met grote
voor de archeoloog van belang zijn.
voldoening lezen.
Na een inleiding waarin een beeld
Dr A. R. A. van Aken
wordt gegeven van de geschiedenis der
catacomben-studie, volgen er hoofdstukK. JASPERS, Wesen und Kritik der
ken over de oorsprong en historie der
Psychotherapie (Piper-Bucherei) . —
catabomben, en over de graven van PauR. Piper Co-Verlag, München,
sen, Apostelen en martelaren.
1955, 64 pp., D. M. 2.
Wars van alle „Fabiola-romantiek"
zijn de beschouwingen over de vervolDit kleine boekje bevat twee passages
gingen en het martyrium. Belangrijk is
uit de beroemde en klassiek geworden
„Allgemeine Psychopathologie" in over
ook de bespreking van de eucharistievie-
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druk. De uitgever heeft er goed aan
gedaan, want deze bladzijden uit een geneeskundig handboek zijn tevens algemeen informatorisch van aard. In al hun
eenvoud en helderheid hebben zij een volheid van betekenis die aanstonds de
grootmeester doen kennen. Er wordt ons
gezegd wat psychotherapie betekent en
het optreden van de psychotherapeut
wordt fijnzinnig en genuanceerd beschreven. Al onze artsen zouden het boekje
moeten lezen. De soberheid ervan zal
anderzijds heilzaam uitwerken op de
soms al te enthousiaste niet-medici die
zich interesseren voor psychotherapie.
A. Snoeck
Wettelijke regeling van de Bedrijfsgezondheidszorg, Rapport van de Commissie-Ausems. Centrum voor Staatkundige Vorming, Anna Paulownastraat 93, 's-Gravenhage, 1955, 142
pp., f 1,25.
De schrijvers van deze brochure bakenden het terrein af van de bedrijfsgeneeskundige dienst, er van uitgaande, dat het
bedrijf de gezondheid van de werknemers
moet verzorgen, inzoverre deze van de
bedrijfssituatie afhankelijk is. De commissie is van mening, dat er zonder meer niet
voldoende gronden aanwezig zijn om aan
de bedrijven de wettelijke verplichting op
te leggen een bedrijfsgeneeskundige dienst
in te stellen, maar dat men wel bepaalde
hygiënische eisen betreffende de zakelijke
inrichting van een bedrijf in een wet kan
formuleren, het verder aan de bedrijfsleiding overlatend hoe zij deze eisen realiseert. Deze zienswijze werd uitgewerkt
in toepassing op het Wetsontwerp tot
aanvulling van de Veiligheidswet 1934
en de Stuwadoorswet met bepalingen omtrent praeventieve gezondheidszorg in de
bedrijven.
Een uitstekend rapport, dat lezing en
overweging waard is.
J. J. C. Marlet, arts
Dr Albert NIEDERMEYER, Phylosophische Propadeutik der Medizin. —
Verlag Herder, Wien, 1955, 547 pp.,
geb. S. 128.
Van Niedermeyer's „Algemeine Pastoralmedizin" in 2 banden, waarvan Deel II
(Arztliche Ethik) reeds verschenen was,
ligt nu deel I voor ons: een philosophische
propaedeuse van de geneeskunde. Dit
machtige boek is een onderdeel van wat
men een levensbekronend werk zou mogen
noemen. Het munt uit door volledigheid,
zowel in de detaillering van de behan-
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delde onderwerpen als in de documentatie. Na een uiteenzetting van algemene
grondbeginselen ener pastoraal-geneeskundige propaedeuse, volgen in het kader
van een universalistische anthropologie
de plaats van de mens in de natuurlijke
ontwikkeling, de erfelijkheidsleer en de
medische psychologie.
De schrijver slaagt er in de bijzonder
grote waarde van de philosophia perennis
tot een schier algemene geldigheid te verruimen en de vruchten van het wetenschappelijk positivisme in zijn universalistische anthropologie te integreren, hoewel zijn vaak starre redeneringen een zekere pre-occupatie verraden. De theoloog
vindt in dit boek een bevestiging van de
heuristische waarde der Aquinische philosophie van geneeskundige en natuurwetenschappelijke zijde. De medicus op
zijn beurt ziet zich gedwongen een critische houding aan te nemen tegenover de
evolutieleer, de selectionistische genetica
en de moderne medische psychologie.
Als studie- en naslagwerk is deze lijvige
publicatie vooralsnog zonder weerga.
J. J. C. Marlet, arts
Dr A. MELCHIOR, Amazonas. Hel en
Paradijs. -- De Spaarnestad, Haarlem, 1955, 268 pp. en 140 tekeningen,
f 8,25.
Een bijzonder boek. De schrijver, 'n
geneesheer-gynaecoloog, heeft gedurende
enige maanden de Amazonas-laagvlakte
bezocht, waarin hij tot diep in het binnenland is doorgedrongen. Zijn hoofdkwartier werd Teffe, een duizend kilometer
stroomopwaarts boven Manaos. Nederlandse paters van de congregatie van de
H. Geest waren daar op die uiterste missie-voorpost zijn gastheren.
Dr Melchior is een boeiend verteller.
Hij neemt u mee op zijn tochten midden
in die tropische regenwouden met hun
ongebreidelde overdaad van plassen, meren en ontembare stromen, ge voelt de
beklemming en grootsheid van die overwoekerende plantenzee, ge vecht mee tegen de meedogenloze myriaden insecten,
de muskieten, de mieren, de wespen en ge
begint te begrijpen hoe dit tropische paradijs een martelende hel wordt. De diep
voelende dokter brengt u in aanraking met
de primitieve bevolking, die u gastvrij
ontvangt in haar op palen gebouwde open
hutten, de door voedselgebrek onderkomen woudlopers en rubbertappers, de ten
dode opgeschreven wilde Indianen .. .
Geen foto's verluchten het verhaal,
maar een groot aantal tekeningen van de
schrijver
meer dan 140 .-- waarvan
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vele een volle bladzijde beslaan. r Een
heel bijzonder boek, warm aanbevolen.
C. Wessels,
Mgr Dr J. 0. SMIT en Mgr Prof. Dr
R. R. POST, Naar Rome. r Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1955,
5de druk, 398 pp., f 10,90.
Naar Rome, de klassieke Nederlandse
gids voor Rome-reizigers, werd geheel opnieuw bewerkt; verouderde gegevens zijn
weggelaten, veel nieuws vond hier een
plaats, o.a. de recente opgravingen onder
de Sint Pieter. Het boek heeft ook uiterlijk aanzienlijke verbeteringen ondergaan.
Een eenvoudige lijst van Italiaanse woorden en uitdrukkingen zijn er in opgenoM. S.
men. Gaarne aanbevolen.
Anton ZISCHKA, De wereld blijft rijk.
Vertaling Will. Kortekaas, Neder
land's Boekhuis, Tilburg, 1953, 270
p.p., f 11,50.
Aan de hand van een indrukwekkend
rijk feitenmateriaal toont Zischka in dit
boek aan hoe onmetelijk rijk het land, het
water en de lucht zijn, over welke soorten
en hoeveelheden grondstoffen wij beschikken, wat daarvan de verrassende eigenschappen zijn, wat de mens met dit alles
weet te bereiken. Geleidelijk aan weet
Zischka steeds duidelijker naar voren te
brengen welk een beslissende invloed de
hedendaagse en toekomstige exploitatie
van onze grondstoffenrijkdom heeft op de
sociale, politieke en culturele ontwikkeling van geheel onze menselijke, wereldomvattende samenleving. Vandaar dat dit
boek ons grote diensten kan bewijzen om
beter in onze moderne wereld thuis te geraken en met groter vertrouwen aan de
toekomst, in het bijzonder ook van ons
Avondland, mede te werken.
A. van Leeuwen
Robert GITTINGS, Two Saints' Plays.
W. Heinemann, London, 1954, 79
pp., 8 s. 6 d.
Het eerste stuk behandelt een stuk uit
het leven van St. Chad, de grote missionaris van de Zuidelijke Midlands (hij is
de patroon van Birmingham), het tweede
heeft als onderwerp het jonge leven van
St. Richard (het werd opgevoerd in
Chichester Cathedral, bij gelegenheid van
St. Richard's tiende eeuwfeest). Beide

stukken slagen er in ons te verplaatsen
naar een voorbije eeuw om daar getuigen
te zijn van de strijd van mensen van toen.
W. Peters
Een geslaagd experiment.
Stuart B. JACKMAN, But they won't lie
down. Three Plays..-- SCM. Press,
London, 1955, 128 pp., 5 s. 6 d.
Het verhaal der Drie koningen, de dood
en verrijzenis van Lazarus en de genezing
van de blind-geborene, zijn hier omgewerkt tot drie toneelstukjes en geplaatst
in de entourage van vandaag. Het lezen
van deze toneelstukjes stort het bekende
gegeven nieuw leven in, het werpt ook de
gewone vragen op: is het niet iets te vulgair, gaat er niet iets te veel van de wijding verloren, zal het stuk op het toneel
zelf niet aanstoot geven of irriteren. Niettegenstaande deze en dergelijke vragen
menen we toch dat schr. zeer verdienstelijk werk heeft verricht: mogelijk dat het
aan lezers en toeschouwers ligt als deze
stukken op het toneel zouden mislukken.
W. Peters
Dr W. K. H. FEUILLETAN DE
BRUYN, Kernenergie, Ellende of
Welvaart? De Spaarnestad ,Haarlem, 1955, 191 pp., f 6.90.
Na een summiere, onsamenhangende
physische inleiding, worden hier goed
belicht de maatschappelijke, economische
en finantiële aspecten van het huidige
atoomtijdperk. Kennisneming van de constructieve kernenergie voor medische,
biologische en industriële toepassingen is
voor de lezer van belang.
A. Wiewel
Lillian ROTH. Morgen zal ik huilen. —
Pax, Den Haag, 1955, 382 pp., f 8,90.
Een leven van verrassend snel stijgen
tot „ster"; van fabelachtig verdienen en
dwaze luxe, dat ten prooi valt aan alcohol en tot de graad van delirium afzakt.
Dan de ommekeer en een nieuw leven. Dit
alles vertelt de schrijfster het is haar
eigen levensloop geweest r om te tonen
dat het mogelijk is terug te keren uit „het
rijk van de schaduwen", d.i. uit de ellende
van het alcoholisme.
Een onderhoudend boek, met een zeer
nobele bedoeling geschreven, dat zonder
twijfel ook in ons land tot de zeer gezochte
en graag-gelezen boeken zal behoren.
Joh. Heesterbeek
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De echte waarde van een mens is natuurlijk niet in geld uit te drukken.
Wel berekent men de economische waarde van iemand naar het inkomen dat
hij tot zijn 65 jaar kan verdienen. Maar deze berekening houdt een grote
onbekende in. Zal hij nog zolang leven?
Wie wijs wil handelen verzekert zich, zeer voordelig, tegen dit risico door
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De teleurgang van de zin voor het kwaad, de lichtvaardigheid
of de lome berusting, waarmee de mens van deze tijd de zonde
in zijn leven blijkt te aanvaarden, is in de jongste jaren een
voor vele zielzorgers welhaast beangstigend verschijnsel geworden. Het woord van Pius XII: „de grootste zonde van deze
tijd is, dat hij het begrip zelf van zonde heeft prijsgegeven"
dreigt ook in ons land meer en meer tragische actualiteit te
worden.
In drie voordrachten voor de Leuvense universitairen, waarvan
deze brochure een enigszins uitgebreide bewerking bevat, heeft
de bekende theoloog en studentenleider, L. Monden, de diagnose van deze teleurgang scherp gesteld en de weg aangetoond
naar een vernieuwd, authentiek christelijk zondebesef. De diepe
weerklank die zijn woorden bij een steeds talrijker gehoor wekten, bewees hoezeer velen in deze diagnose hun werkelijke nood
herkend en in zijn beschouwingen een uitweg daarvoor gevonden hadden.
Priesters, catecheten en opvoeders zullen deze bladzijden met
grote belangstelling lezen, omdat ze hier de brug geslagen
vinden tussen de hun vertrouwde theologische inzichten over
zonde en zondebesef, en de concrete nood van de mensen aan
wie zij deze inzichten moeten mededelen.
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Terugblik op mijn leven
door SVEN STOLPE

De Zweedse schrijver Sven Stolpe werd aan onze lezers voorgesteld
in het nummer van Augustus-September ii. Onderstaand „Verhaal van
mijn bekering schreef hij voor een Zweeds verzamelwerk: „Waarom ik
katholiek ben", dat eerlang zal verschijnen. Hij stond ons welwillend het

copyright voor Nederland en Vlaanderen af. (Redactie)

O

M meer dan één reden is het niet gemakkelijk de vraag te beantwoorden, waarom ik katholiek geworden ben.
Om te beginnen is het steeds onbehaaglijk, publiek rekenschap te
geven van een gebeurtenis, waarvan je zelf weet dat je ze niet helemaal
kunt overschouwen. Ik ken mijn eigen a-priori's niet. Ik kan me zelfs
bepaalde details in het uitwendig verloop niet meer herinneren. Als ik
oude dagboekaantekeningen lees uit de tijd vóór mijn bekering, heb ik
de indruk dat ze neergeschreven werden door een vreemde, niet door
mijzelf.
Daarenboven kan men — dat bewijst de ervaring — nooit in het
openbaar over zijn godsdienst of zijn religieuze houding spreken, zonder
dat zo iets door de een of de andere --- en gewoonlijk door heel wat
mensen — dadelijk als aanstellerij wordt beschouwd. ik weet niet waaraan dat ligt, maar ik heb dat bij mijzelf ook bemerkt, wanneer ik kennis
kreeg van andermans verklaringen: op een of andere manier hebben ze
op mij bijna altijd een onprettige indruk gemaakt.
Wat er ook van zij, ik vind het belangrijk dat de kleine groep Zweedse katholieken, in weerwil van het voorafgaande, een verklaring aflegt
over de positie die ze innemen — en waarom ze die positie innemen.
* * *

Laat mij dus eerst vertellen dat ik opgevoed ben in een gezin en in
een school, die, voor zover ik mij kan herinneren, elke levende religieuze
inslag misten. De weinige voorbeelden van christelijk geloof die ik onder
de ogen kreeg, leken mij zo sterk farizaïstisch, dat ze me enkel negatief
konden beïnvloeden. Ik ben als jongen nooit naar de kerk gegaan, ik heb
nooit gebeden, ik heb nooit een ogenblik geloofd in de waarheid van het
Christendom. De eigenlijke oorzaak van die totaal onproblematische
afwijzing van het Christendom, zelfs als mogelijkheid, was, naar ik
7
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meen, onze godsdienstleraar op school. Van alle kanten heb ik onder
mijn kameraden zijn uitzonderlijk vermogen horen bevestigen om zijn
leerlingen te ontkerstenen; desondanks was hij een charmante en begaafde man. Ik leefde dus in een cultureel milieu nagenoeg zonder enig
contact met het christelijk geloof. Ik kan mij niet herinneren dat één
levend christen mens ook maar het geringste contact met mij gehad
heeft, vooraleer ik na mijn fil. cand..examen in het buitenland kwam.
Zelfs mijn verblijf aan de Stockholmse hogeschool was voor mij totaal
gespeend van christelijke belangstelling. Ik merkte niet eens dat zich in
Stockholm iets afspeelde als een „oecumenisch wereldcongres". Wanneer er een religieus debat plaats greep — ik kan me wel herinneren dat
er eens een dispuut gehouden werd tussen Arthur Engberg ( toen nog
anti-kerkelijk en anti-christelijk) en Oscar Krook kwam het nooit bij
me op, daar naar toe te gaan. Onze uitstekende professor Martin Lamm,
die overigens een intensieve belangstelling aan de dag legde voor het
christendom, dat hij nooit zou omhelzen, placht ons de raad te geven,
bij onze lezingen ter voorbereiding van het examen in buitenlandse literatuur, over de christelijke auteurs „heen te wippen": „die hoorden", zo
meende hij, om een of andere reden, „daar niet bij".
Het eerste persoonlijk contact met het levende Christendom vond ik,
een tijdje lang, in het sanatorium te Agra, in de jaren 1927 en 1928.
Niet dat het relatieve doodsgevaar waarin ik verkeerde, mij religieuze
Griiblerei kon inspireren: daar was geen spoor van te bekennen. Ik was
er vast van overtuigd dat ik zou kunnen terugkeren — vreemd genoeg,
aangezien ik de énige was van een tiental Zweden die lange tijd bedlegerig bleef, terwijl al de anderen op één na later aan tbc stierven. Ik
had lange gedachtenwisselingen met een fijne oude Finse bankdirecteur,
wiens vrouw ter plaatse ziek lag en die steeds bij mij binnenliep wanneer
hij op bezoek kwam: hij heette Paasikivi, en werd later bekend als
president van Finland. Maar met hem had ik toch geen religieuze discussies. Daarentegen ontmoette ik van tijd tot tijd een jonge Beierse
student, Siegfried Huber, met wie ik op zeker ogenblik zelfs mijn kamer
deelde. Hij studeerde theologie, en als ik mijn dagboek uit die periode
nasla, dan vind ik dat ik hem met aandrang om uitleg vroeg over de
mysteries van het katholiek geloof — zonder echter, zover ik mij herinner, noemenswaard persoonlijk getroffen te worden of een godsdienstig
leven als de enig denkbare mogelijkheid voor mij zelf te gaan beschouwen. Wat mij bij deze student interesseerde, ja fascineerde, was naast
zijn buitengewone zelfdiscipline, zijn wilssterkte en consequentie. Toen
ik in 1930 de roman Wachtkamer van de dood schreef, die gebouwd
was op deze sanatorium-ervaringen, tekende ik in Siegfried Walter een
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beeld van mijn vriend, dat zeer goed met de werkelijkheid overeenstemde.
Aangezien Huber een beslissende rol in mijn leven heeft gespeeld,.
wil ik hier wat meer over hem meedelen.
Hij leerde zeer vlug Zweeds; met behulp van mijn Duits-Zweeds
schoollexicon maakte hij zich in een handomdraai de Zweedse woordenschat eigen, en na korte tijd vertaalde hij ,— op voortreffelijke wijze -de gedichten van Karlf eldt voor onze gedrukte sanatorium-krant Die
Terrasse. In die krant vertaalde hij ook meerdere hoofdstukken uit een_
roman Mats Berge, die ik in die tijd poogde te schrijven. Hij bleef trouwens nog een paar jaar in het sanatorium waar ik hem bleef bezoeken,
maar hij verdween uit mijn gezichtskring ten tijde van en om reden van
het nazisme. In het midden van de oorlog ontving ik voor het eerst weer
een brief van hem uit Zwitserland, ondertekend niet met zijn eigen
naam maar met de naam die hij droeg in mijn roman: wegens een hevige
kerkvervolging in Beieren had hij, om zijn leven te redden, de vlucht
moeten nemen. Ik nodigde hem uit naar Zweden te komen, maar in
plaats daarvan emigreerde hij naar Zuid-Amerika.
Veel later woonde ik, in de magnifieke barok-kerk van Tegernsee
(Opper-Beieren) eens een „Vormsel" bij. De kerk was gevuld met
biddende gelovigen en in het zwart geklede boerenvrouwen; een honderdtal kinderen werden gevormd. Onder de veertien priesters die de
orde handhaafden bij de communie ontdekte ik een man van middelbare
leeftijd met een open, verweerd gelaat. Het gelukte mij, met grote
inspanning, in zijn nabijheid te komen en hem mijn naam toe te fluisteren. Geen twijfel mogelijk: het was Huber. We ontmoetten elkaar sindsdien regelmatig -- en doen dat nu nog --- op zijn kamer in het lazaret
van Tegernsee, waar hij belast is met de zielzorg, terwijl hij tevens
leraar is aan het gymnasium. Het bleek dat hij een serie theologische
werken had gepubliceerd in het Spaans, terwijl hij in het Duits een studie had uitgegeven over de cultuur der Inka's (die ik zo vlug mogelijk
in het Zweeds vertaalde, en die een wereldsucces is geworden) . Dat
mijn romans later in Duitse vertaling konden verschijnen, is in zekere
mate te danken aan de onvermoeide inspanningen van mijn vriend,
achter de coulissen. Hij beheerst namelijk nog steeds op een waarlijk
voortreffelijke wijze de Zweedse taal.
\Vat er tijdens ons beider samenzijn in het sanatorium eigenlijk gebeurd is, kan ik niet helemaal duidelijk maken. Soms zou ik zelfs bijna
geneigd zijn te zeggen dat er helemaal niets gebeurde: ik oriënteerde
mij een beetje in de katholieke mysteries, dat was alles. Maar men moet
zich hoeden uitspraken te doen over beslissende voorvallen in het per-
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soonlijk leven. Achteraf ben ik mij gaan afvragen of in die tijd niet
reeds een soort geestelijke grondslag gelegd werd waarvan ik mij zelf
helemaal niet bewust was.
* * *

Misschien moet ik vermelden dat ik reeds vroeger, namelijk in 1926,
een sterke, ofschoon hoegenaamd niet persoonlijke, indruk had opgedaan van het katholieke leven. Dat was in Parijs. Ik wilde eigenlijk in
betrekking komen met Gide, du Gard en anderen. Maar zonder dat ik
zelf wist waarom, kwam ik aldoor meer in contact met katholieke schrijvers. ik heb de gewoonte in mijn boeken aan te tekenen wanneer ik ze
gekocht heb, vaak ook op welke dagen ik er in gelezen heb, en ik kan
dus vaststellen dat ik de briefwisseling tussen Jacques Rivière en Paul
Claudel las in de herfst van 1926. Te oordelen naar de onderstrepingen
en de randbemerkingen, moet het boek een sterke indruk op mij gemaakt hebben (ik heb later een essay geschreven over Rivière in De
christelij ke Falanx I, 1934). Hier trof ik een man aan van mijn eigen
leeftijd, ongeveer twintig jaar oud, die zich tot een christelijk dichter
wendde met zijn religieuze en persoonlijke problemen. Ik was minder
geïnteresseerd voor Rivière's eigen vragen, die mij vaak voorkwamen,
en nog voorkomen, als kinderachtig; maar Claudel's antwoord maakte
een machtige indruk op mij. Ik schonk o.m. mijn aandacht aan de volgende uitspraken in Claudel's eerste brief: „De jeugd is niet geschapen voor het genot; ze is geschapen voor heldhaftigheid"; „Kuisheid
zal u sterk maken, levendig, waakzaam, scherpzinnig, klaar als een
trompetstoot en stralend als de morgenzon''; „Geloof niet in de boeken,
geloof in de natuurlijke consequentie van uw eigen geweten en in uw
mannelijke kracht. Het licht wordt nooit geweigerd aan hem, die er met
een oprecht hart naar zoekt"; „De waarheid is iets veel eenvoudigers,
even natuurlijk als de zon of het frisse water, even onontbeerlijk voor
de ziel als brood en wijn". Tijdens mijn studiejaren te Parijs kocht ik
een aantal katholieke boeken, maar pas gedurende mijn sanatorium-tijd
begon ik ze ernstig te lezen. Ik was meer en meer gefascineerd door de
schittering, de forsheid en de klaarheid, die uitgingen van de leiders
van Frankrijk's „renouveau catholique'', en nooit vergat ik Claudel's
imponerende stem.
Voorlopig hield ik mij met al deze dingen op een intellectuele manier
bezig; ik nam ze in mij op doch verstond zelf de diepere drang niet van
mijn ziel naar de werkelijkheid die ik hier ontmoette. Natuurlijk dacht
ik er nooit aan enig soort offer te brengen — ten overstaan b.v. van
mijn nonchalante sexuele vrijheid — om die werkelijkheden dichter te
benaderen; ik las nooit in het Evangelie, en voelde niet de minste lust
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om een katholieke (of protestantse) kerk te bezoeken. Maar ik hield de
ogen toch gevestigd op een menselijke werkelijkheid, waardoor ik vagelijk werd aangetrokken, waartegenover ik een zekere afgunst voelde, en
die ik in mijn eigen leven miste.
* * *

Mijn sanatoriumtijd ging voorbij; veel te vroeg kwam ik naar huis, en
dat zou zich spoedig wreken, omdat ik blootgesteld bleef aan een ernstige kans om te hervallen. Als convalescent kwam ik terecht in het
Sigtuna-instituut, en daar ontmoette ik Manfred Bjorquist in de herfst
van 1928. Enerzijds maakte zijn sterke en consequente persoonlijkheid
indruk op mij; en anderzijds werd ik opgenomen in iets wat ik vroeger
nooit had meegemaakt, namelijk een geordend christelijk huiselijk leven
met regelmatig avondgebed enz. Ik hield mij een tijdje afzijdig, deed
dan, meestal uit hoffelijkheid, toch maar mee, en vermoedde ternauwernood dat ik een sterke invloed onderging. Ik had in dat instituut ^- de
enige auteur was daar toentertijd het oude eigenhandig geschrift van
Olof Hógsberg — het gevoel van thuis te zijn. Dit was voor mij een
nieuwe ervaring. Nochtans dacht ik er helemaal niet aan, al die indrukken — van het Franse katholicisme, van mijn Duitse vriend, en van
Manfred Bjorquist .-- tot een verplichting meebrengende eenheid te
coordineren. Ik bleef voortdurend toeschouwer, ik zocht hongerig naar
informatie, dat was alles.
Toen gebeurde er iets dat voor mijzelf volkomen onverklaarbaar en
totaal onverwacht was. Op zekere dag begon ik te geloven.
Hoe het precies gebeurde, kan ik niet meer in detail verantwoorden.
Ik weet niets méér over die diepere gebeurtenis dan Claudel kan meedelen over zijn eigen bekering. Op een avond bladerde ik in een boek
van Nathan Stiderblom Het religieus Probleem, in twee delen gepubliceerd in 1910, een reeks voordrachten bevattend over het modern
katholicisme. Ik greep eerst naar het tweede deel, en bleef 's nachts
doorlezen. Ik weet precies welke bladzijden en welke regels — over
levende existentie r-- mij aangrepen.
Sindsdien ben ik er toe gekomen, Siiderblom's gedachten in dit boek
heel wat critischer te bekijken, maar ik weet met zekerheid dat ik bij het
lezen van zijn rustige uiteenzettingen ineens geloofde: „Zekerheid
omtrent God verkrijgt men niet door te speculeren over het bestaan —
maar door op zijn volst en ernstig deel te nemen aan het bestaan". --„De activiteit is het praesuppositum van de zekerheid. Alleen uit de
bodem van een zuivere en werkzame wil kan een overtuiging nopens
God opschieten". Zonder de minste crisis — over het algemeen ken ik
in mijn leven geen oplevingen van religieuze crisissen, geen zogenaam-
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de religieuze worsteling — bleef ik overtuigd, zo overtuigd dat het mij
sindsdien altijd moeilijk, ja zelfs onmogelijk is geweest, mij in een nietchristelijke ziele-toestand in te denken. Vermoedelijk waren hier verschillende invloeden mede in het spel maar het was Sóderblom's rust en
vastheid die de zaak tot een goed einde bracht. Sindsdien is het voor
mij duidelijk geweest, dat er een spirituele werkelijkheid bestaat, die
alleen door een oppervlakkige of onder-ontwikkelde kan voorbijgezien
worden. Ik begon natuurlijk dadelijk massa's theologische literatuur te
lezen, te beginnen met Sóderblom, van wie het mij gelukte een, zover ik
weet, volledige verzameling te kopen.
* * *

Nu was het zo, dat aan de Stockholmse universiteit en in Uppsala de
christenen toentertijd de allerlaagste positie bekleedden, terwijl de openbare debatten beheerst werden deels door de psychoanalysten en deels
door de aanhangers van Hógerstróm. Het is merkwaardig, zich nu
achteraf te herinneren hoe in die tijd de manie van de psychoanalyse,
diebnnenshuis
i
gefabriceerde mythen-wereld, als een werkelijke wetenschap werd opgevat. Erger nog was de ideeënwereld van Hágerstróm.
Ik bestudeerde die auteur met zorg, en ik merkte weldra, dat ik bij
Sóderblom b.v. geen argument kon vinden dat aan zijn critiek weerstand
zou kunnen bieden. Ja, het werd me zelfs duidelijk, dat er eigenlijk geen
enkele protestantse speculatie bestond, die consequent en bevredigend
was. Het is dus vanzelfsprekend, dat ik, vóór dit dilemma geplaatst —
dat nochtans uitsluitend intellectueel bleef en mij nooit enige werkelijk
persoonlijke kwelling berokkende — er toe kwam de theoretische gronden te onderzoeken die onder de rustige zelfverzekerdheid der katholieke schrijvers verscholen lagen. Te midden van die moeilijkheden
kwam ik er toe de geschriften van Jacques Maritain en bloc te kopen
en te lezen. Contact was vrij spoedig tot stand gebracht, maar het duurde lang vooraleer ik zijn gedachte in haar geheel begreep. Ik was totaal
geïsoleerd, ik probeerde op eigen houtje Thomas van Aquino te lezen,
doch meer dan eens stootte ik mijn hoofd tot bloedens toe tegen een
terminologie die ik helemaal niet verstond, een Latijn dat ik me niet
duidelijk wist te maken. Maar ik ben van nature koppig en gaf me niet
gewonnen. Ik geloofde — maar wist nog niet waarin ik geloofde. De
kennis-theoretische vraag werd steeds brandender. Ik verwonderde mij
er over dat Vitalis Norstriim mij geen hulp kon verschaffen, ik stond
versteld over de nonchalance van Sóderblom's philosophie — wat niet
verhinderde dat ik hem steeds van harte bleef bewonderen — en als ik
de Zweedse theologen raadpleegde, bevond ik, dat zij in het geheel niet
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konden antwoorden. Ik had oppervlakkig contact met Einar Billing, en
kreeg er een inzicht van hoe hij bijna gebroken was onder de druk van
de H gerstróm-wijsgeren, zonder dat hij evenwel zelf een houdbare
philosophische lijn kon vastleggen.
In Frankrijk vond ik wat ik zocht. Terwijl het protestantisme misleid
was hetzij door Kant, die het spel als verloren beschouwde, hetzij door
Schleiermacher, die de heropleving van het geloof verlegde naar de
sfeer van het gevoel, ontmoette ik bij Thomas van Aquino een realistische christelijke gedachte, die uitging van de zinnelijke waarnemingen
en de concrete werkelijkheden, en langs verscheidene wegen tot de
kennis van God en van de spirituele werkelijkheid voerde.
Thomas hanteert een streng logisch kennisbegrip. Kennis van het
bovennatuurlijke is geen inwendige tegenspraak, omdat het schepsel een
analogie uitmaakt ten overstaan van zijn Schepper. „Want zijn onzichtbaar wezen, zijn eeuwige macht en zijn Godheid zijn, van de schepping
der wereld af, bij enig nadenken uit het geschapene duidelijk te kennen", zegt Paulus: op deze uitspraak grondt Thomas zijn leer over de
analogia entis. De analogie tussen de Schepper en zijn schepsel strekt
zich veel verder uit dan die tussen de kunstenaar en zijn werk, want de
kunstenaar kan zelf zijn materiaal niet voortbrengen, maar is er aan
gebonden. Het schepsel daarentegen legt voortdurend getuigenis af van
de gedachte die er achter schuilt.
Bij Maritain — later ook bij Bochenski — vond ik een afdoende
weerlegging van het logische empirisme van de Weense school, maar
tevens van de filosofie van H gerstróm.
Daarnaast verwierf ik een inzicht in de waarde van de Evangeliën als
getuigenis van een historische waarheid, dat schril afstak tegen de
onzekerheid van het protestantisme, waar elke generatie zijn stuk uit de
Evangelie-stof uitsneed. Sóderblom geloofde niet eens in Christus' verrijzenis, en wees ironisch de vraag af hoe het gesteld was met Christus'
lichaam in het graf. Andere leidende protestanten wezen de mirakelen
van de hand. Meer dan één gaf eenvoudigweg Christus' goddelijk
karakter op. Met deze verwarring, als van wriemelende mieren, contrasteerde de katholieke gedachte, die nuchter was, realistisch en onverstoorbaar. Ik had al was het na lange inspanningen — vat gekregen
op een denksysteem dat steek hield.
Ik wist vroeger reeds dat er een spirituele werkelijkheid bestond; nu
wist ik ook hoe die werkelijkheid intellectueel moest worden gelegitimeerd.
Het was in die periode dat ik de essays schreef De christelijke Falanx
I, verschenen in het begin van 1934. Ik schreef ze in volledige af zonde-
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ring, kan me niet meer herinneren dat ik hun onderwerp ooit met één
enkele mens in Zweden of in Frankrijk heb bediscussiëerd. Ik was overtuigd dat ik aan dovemans deur zou kloppen, dat niemand zich om mijn
boek zou bekommeren. Ik verkoos een persoonlijke vorm van essay, een
novelle-achtige dramatische voorstellingsvorm, die, zover ik weet, noch
in Frankrijk noch in Zweden voorgangers heeft. Ik dacht dat Brandes.
Bipk en Levertin schitterend schreven over alles, behalve over het
gewichtigste. Ik wilde daarentegen het eigen lot van de persoonlijkheid
uitbeelden, ik wilde de spirituele werkelijkheden benaderen.
Het bleek tot mijn verbazing dat het boek dadelijk een verwonderlijk
sterke echo opriep. Zonder het zelf te weten, had ik een deur geopend
op een geestelijke wereld, die vroeger gesloten was.
Toen ik een vreselijk vereenvoudigde studie schreef over Jacques
Maritain, die voorheen bij ons slechts het voorwerp was geweest van
een sterke critiek vanwege Kjell Strómberg en in Zweden nooit op
serieuze wijze was voorgesteld, bleek dat die onooglijke aantekeningen
voldoende waren om sterkere intellecten dan het mijne op het rechte
spoor te brengen. Toen ik eindelijk, vrij laat, Lechard Johannesson's
dissertatie in handen kreeg, werd het duidelijk dat mijn amateuristisch
essay hem een impuls had gegeven. En uit heel het land kwamen brieven met dankbetuigingen. Het kwam zelfs voor dat mensen mij dankten
omdat ze tot het geloof waren gekomen. Dit was op zijn minst zonderling. Want in hoever geloofde ik zelf? Ik ging naar geen kerk, stond
buiten de Kerk, las het Evangelie niet, leidde in grote lijnen hetzelfde
leven als vroeger, voelde mij niet ernstig verplicht door mijn nieuw
inzicht.
* * *

Op dat ogenblik werd mijn persoonlijk leven door zodanige rampen
getroffen, dat ik Stockholm verliet als invalide, bijna als vluchteling, en
ntij vestigde in Bergslagen, waar ik sindsdien verbleef. Ik kon geen
contact leggen tussen mijn persoonlijk dilemma en mijn christelijke
oriëntatie: mijn geloof wees zich niet uit als een waar geloof; het kon
mij op geen enkele wijze helpen.
Toen ontmoette ik Ronald Fangen --- in zijn nieuwe gestalte. In De
kopersmid Alexander heb ik uitvoerig over mijn contact met hem en met
de Noorse Oxford-groep verslag uitgebracht, en kan naar die beschrijving verwijzen. Mijn nieuwe Noorse vrienden schikten alles zo vriendelijk voor mij, dat ik aan de universiteit van Oslo voordrachten kon houden over de psychologie van de christelijke bekering ze wilden dat
ik me zelf zou bekeren! Ik ontmoette ook vele mannen, die een diepe
indruk op mij maakten, en klaarblijkelijk iets bezaten wat mij ontbrak:
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advocaat Erling Wikborg, Ronald Fangen, de theoloog en godsdienstvorser Sigmund Mowinckel, redacteur Frederik Ramm — en menig
andere. Bij hen trof ik een nuchtere en concrete vorm van religieus
leven, die mij overtuigde. Ik gebruikte de middelen, door hen aanbevolen, en bevond dat het systeem aanvankelijk werkte. Samen met mijn
vrouw ontmoette ik nu en dan op een werkelijke wijze de levende
Christus.
Natuurlijk bemerkte ik dat deze persoonlijke belevingen en ervaringen overstrooid waren met rhetorische bloemetjes, en toen ik de eigenlijke Oxford-groep en Frank Buchman zelf ontmoette, werd ik echt met
schrik geslagen. Hoe was het mogelijk dat die verzameling van jonge
mensen de grote stoot konden geven aan de geestelijke doorbraak, die
ik in feite in Noorwegen constateerde en waardoor ik ook mezelf voelde
aangegrepen? Samen met Ronald Fangen en met Harry Blomberg
piekerde ik veel over dit mysterie. Fangen en Blomberg sloegen uit
schrik al spoedig op de vlucht, en lieten de actuele arbeid in de steek.
Ik voor mij ging door, o.m. omdat ik aangemoedigd was door een brief
van de Noorse filosofie-professor Sverre Norborg, die mij duidelijk
maakte, dat het mijn taak was om aan te vullen wat hier ontbrak: die
Amerikanen en Engelsen te leren denken.
Ik deed mijn uiterste best. Ik werkte hard achter het front. Ik schreef
een klein boek De Mens zelf (1939) , welks gedachten ook een tijdje
aanvaard werden door Frank Buchman; ik geloofde zelfs, na een reis
naar Amerika (1939) , dat ik een uitweg gevonden had. Ik kende nu de
katholieke lijn. Ik wist wat de Kerk betekende. Ik kende de hoofdlijnen
der thomistische theologie. Er moest een synthese gevonden worden.
Op dat moment kreeg ik er genoeg van, klakkeloos de intellectuele
naïeveteiten die door de Zweedse Oxford—groep gepleegd werden, voor
lief te nemen. Ik werd er erg lastig om gevallen maar bleef koppig: in
de engere kringen om Frank Buchman bevond zich ook een of andere
Engelse academisch geschoolde, die het probleem met dezelfde ogen
bekeek als ikzelf.
Men mag in geen geval de ogen sluiten voor de moeilijkheid van de
situatie: ik kon al de dwaasheden die van het Amerikaanse team uitgingen noch logenstraffen noch aanvallen. Ik begon gewaar te worden hoe sommige potsierlijke en hoogmoedige personen een soort geestelijke leidersrol probeerden te spelen, en ik beschouwde het als mijn
taak hen op de vingers te tikken, totdat ik ze kon dwingen hun gezond
verstand te gebruiken.
Toen kwam de oorlog, en daarmee werd de band met Frank Buchman verbroken. Hij werd opnieuw aangeknoopt na de oorlog, in Caux.
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De Amerikanen hadden toen een ontwikkeling doorgemaakt — maar
op een heel andere manier dan ik geloofd en gehoopt had. Zij waren
omgeschapen tot een voorbeeldige patriotische groep, die weliswaar
imponeerde, maar zonder religieuze belangstelling. Zij hadden, wat zij
noemden, een nieuwe „ideologie" uitgepuurd en beweerden een ideologische strijd te voeren, waarmee zij bedoelden een strijd om ideeën.
Maar ik kreeg enkel slagwoorden te horen, en wel van zulk laag niveau,
dat ik met verbazing geslagen was. Daar die frasen in een erbarmelijke
Zweedse vertaling uitgebazuind werden in Zweden, werd ik aangegre
pen door een echte honger naar stilte, vroomheid, gezond verstand en
ingetogenheid. Ik vluchtte resoluut naar Parijs, vast besloten om mij te
bekeren.
Ik was de Oxford-groep dankbaar voor wat zij mij oorspronkelijk
gegeven had, maar ik werd niet aangetrokken door haar verdere ontwikkeling. De zeer intieme indruk die ik van Frank Buchman opdeed,
had het mij duidelijk gemaakt dat hij ongetwijfeld op zijn domein een
soort genie was, die klaarblijkelijk een roeping bezat, maar dat het hem
ontbrak aan elke zin voor echt geestelijk leven, en aan elke nederigheid,
ja, dat hij — om zijn eigen woorden te gebruiken de meest „onveranderlijke" mens was die ik ontmoet had. Als ik eens mijn aantekeningen uit de tijd van mijn samenzijn met Frank Buchman in Visby of in
Amerika publiceer, zal men begrijpen welke stijgende verwondering ik
gevoelde over het feit dat het juist in dat milieu was dat ik de levende
Zaligmaker ontmoette. Ik begreep in elk geval dat het een nuttige
ervaring was, een voorbereidende vernedering, die mij goed deed. Maar
het was niet het normale christelijke leven. Ik wist immers waar de
diepe en reine bronnen vloeiden.
Ik zag af van alle vooraf gemaakte plannen om de praktijk van de
Oxford-groep te verenigen met het kerkelijke en intellectuele leven van
het katholicisme en besloot in de eerste plaats te trachten zelf vaste
grond onder de voeten te krijgen. Sinds tal van jaren had ik gereageerd
tegen het protestantse subjectivisme. Nu verkeerde ik tussen weliswaar
trouwhartige mannen, maar die waren enkel aangetrokken door een
suggestieve, met slagwoorden bijeengehouden groep! Ik verlangde
naar het objectieve, het vaste, het zekere! Ik verlangde vurig naar een
katholieke priester.
Misschien moet ik hier aan toevoegen dat ik zelfs op dat ogenblik
geen angst kende, geen „strijd" doormaakte. Ik was, wat dat betreft,
rustig en vol vertrouwen. Ik wist waar de waarheid te vinden was. Ik
moest er eenvoudig maar naar toe gaan. ik had buitengewone moeilijkheden meegemaakt en beleefde minstens een paar zeer sombere jaren.

TERUGBLIK OP MIJN LEVEN

115

Maar nooit heb ik de noodzakelijkheid of de wenselijkheid ingezien om
mijn eigen onbeslistheid op te drijven tot een wereldcatastroof. Sinds
mijn ontmoeting met Nathan Soderblom, heb ik geweten dat er een
waarheid bestaat, een objectieve vaste grond. Zelfs tijdens mijn zwaarste persoonlijke ontreddering twijfelde ik nooit, al was het maar één
enkel ogenblik, aan die waarheid. Nooit beproefde ik, omdat ikzelf
overwonnen was of op een dwaalspoor geraakte, op te staan en te verklaren dat er geen zekerheid bestond. Een of andere zekerheid bestond,
dat wist ik zowel theoretisch als uit eigen ervaring, door wat ik gezien
had bij de Franse katholieken. Ik zelf was op een dwaalspoor geraakt.
dat was het wat er gebeurd was. Het enige wat me dus te doen stond,
was te proberen weer een tehuis te vinden.
* * *

Natuurlijk kwam dit niet tot stand zonder moeilijkheden. Eens zal ik
uitvoerig vertellen over mijn eerste contacten met de Franse katholieke
kerkelijke instanties. Ik kwam in parochiekerken, die een esthetische
nachtmerrie waren. ik woonde missen bij waar zulk een gemis aan
spiritueel gehalte heerste, zulk een nonchalance en slapheid, dat ik heel
mijn boerenzekerheid nodig had om de greep niet los te laten. Ik ontmoette een Franse priester --- hij is afgeschilderd in mijn roman Licht,
vlug en teder — die een volslagen gek was, en die in plaats van mij een
handleiding te geven, een verward systeem ontwikkelde van lettermystiek.
Zelfs dat was een nuttige les. Ik was nooit aangetrokken geweest tot
het katholicisme om te genieten van de esthetica van de mis of om wonderbaar geraffineerde katholieke persoonlijkheden te ontmoeten: ik
leefde in een kerkelijk milieu dat, van esthetisch of spiritueel standpunt
bezien, reine miserie vertegenwoordigde; de priesters die ik ontmoette
waren onevenwichtigen of bijna imbecielen. In weerwil van dit alles was
ik onverstoorbaar zeker. Hier en nergens anders bevond zich de waarheid. Dat was juist de Kerk die Christus zelf in de wereld had gesticht,
de tekortkomingen van de menselijke vertegenwoordigers konden mij
geen enkel ogenblik angst aanjagen. De Oxford-groep had mij een
algemene leer aan de hand gedaan waar ik zelf ontoereikend was; ik
begeerde geen heilige of geen wonderman, geen hemelse muziek. Ik
begeerde waarheid en zekerheid.
Op dat ogenblik ontmoette ik een heilige monnik — hij heet in mijn
roman Sacrament Dom Mooti — en begon ik in de Benedictijner-kerk
van de Rue de la Source een bijna hemelse zang te beleven; ik heb op
meerdere plaatsen beproefd te schilderen wat een echte gregoriaanse
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mis is. Maar dat alles kwam achteraf, en hield geen verband met mijn
besluit om mij te bekeren. Toen ik bekeerd was, kreeg ik mijn eigenlijk
contact met het katholieke kerkelijke leven in de verschrikkelijke parochiekerken van Parijs, met de onooglijkst denkbare liturgie, met de
meest vreemde priesters. Ik trof priesters die op hatelijke wijze over hun
bisschoppen spraken en die alle bekeerlingen afwezen; ik ontmoette
priesters die op schandelijke wijze de ijver en de arbeid van bekeerlingen bespotten. Maar ik heb nooit onrust gekend. Indien een kerk kan
bestaan in weerwil van zulke narren, dan is ze zeker de Kerk van Christus. Ik moest mij bekeren, juist omdat ik uitsluitend zulke vreemde
figuren op mijn weg heb aangetroffen.
Daartegenover begon ik nu in een Benedictijner-milieu contact te
krijgen met een christen man, die ik niet aarzel een heilige te noemen.
Wij spraken elkaar, o.a. op autoreizen in Zwitserland en in ZuidFrankrijk. Ik wist niet dat een mens zo dicht bij Christus kon komen
Vol dankbaarheid nam ik zijn louterheid in mij op en de wonderbare
schoonheid van de mis. En op dat ogenblik begon ik te practiseren,
kreeg ik vaste grond onder de voeten. In plaats van leiding of subjectieve invallen, in plaats van een willekeurig grasduinen in en kiezen uit
de waarheid van het Evangelie, ontmoette ik hier iets geordends en
zekers. Ik kon elke dag Christus' liefde vinden in de communie — ik _
was eindelijk thuis.
* * *

Wanneer ik nu terugblik op deze decennia, vind ik er een draad in,
die ik tijdens het proces zelf niet had kunnen ontwarren. juist omdat ik
opgevoed was zonder contact met het Christendom kon ik als een frisse
nieuwe werkelijkheid de Franse katholieke renaissance ontdekken en
leren beminnen bij Claude], Psichari, d'Arnoux, du Bos, de Foucauld.
Mauriac, Bernanos, al datgene wat ik zelf niet bezat. Ik kon mij wegens
een ziekte op het juiste ogenblik in de eenzaamheid terugtrekken en had
het geluk in een rustig sanatorium een authentieke jonge katholiek te
ontmoeten; ik kwam in die tijd tot bezinning. Thuisgekomen werd ik
opgenomen in een nieuw christelijk milieu, het Sigtuna-instituut, en ik
kreeg kans om kennis te maken met de christelijke persoonlijkheid van
Manfred Bj orkquist. Onder pressie van de filosofie van Uppsala werd
ik naar het Thomisme gedreven, en vond de oplossing van het intellectuele probleem. Toen ik me met dit laatste wilde tevreden stellen onder
de vorm van een niet verplichtende christelijke beschouwing, ontmoette
ik het levende Christendom in de Oxford—groep, en zo kwam ik er toe
mij gedurende jaren loyaal aan te sluiten bij een aantrekkelijke maar
on-spirituele Amerikaanse groep. De oppervlakkigheden echter die ik
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toen aannam, zouden mij definitief alle verdere werkzaamheid als
schrijver in Zweden onmogelijk hebben gemaakt. Het contact met de
onzekere leiding die ik er vond, met de onveranderlijke persoonlijkheid
van Frank Buchman, met zijn nonchalance en zijn liefdeloosheid
hoewel hij zich nooit tegen mij heeft gekeerd ,--- gaf mij een intens verlangen naar heilig leven, naar overweging, naar stilte, naar loutering.
ik werd naar Parijs gevoerd en vond er verdere beproevingen; het
overkwam mij daar de katholieke kerk eerst te ontmoeten langs haar
slechtste zijde. Maar toen ik eenmaal bekeerd was, gingen de poorten
voor mij open — nooit vergeet ik het zalig gevoel van dankbaarheid,
toen ik eindelijk mocht deelnemen aan die wonderschone eredienst,
zulke fijne, zulke heilige persoonlijkheden mocht ontmoeten, en zulk een
ongestoorde zekerheid mocht ervaren omtrent het feit dat Christus de
waarheid is en de werkelijkheid, en dat zijn liefde zich ook uitstrekt tot
de meest afgedwaalde en de meest verwarde zoeker.
De geschiedenis van mijn bekering is eigenlijk banaal. ik ben altijd op
een dwaalspoor geraakt, als ik zelf probeerde mij te oriënteren; ik heb
nooit een waarheid kunnen grijpen zonder er een caricatuur van te
maken.
Maar met oneindig geduld heeft God naar mij gejaagd.

Religieus en Leek
door DR W. A. M. PETERS S.J.

E EN

voor de hand liggende weg om tot een zuiver begrip te komen.
van wat nu eigenlijk de leek is in de Kerk, is deze te plaatsen naast
of tegenover de priester. Een gezagsverhouding springt dan onmiddellijk in het oog; maar al aanstonds blijkt dat het onderzoeken van deze
gezagsverhouding ons weinig verder helpt: immers ook de religieus staat
onder het gezag van de priester, en is in deze dus niet van de leek verschillend. Deze wijze van benadering is derhalve betrekkelijk onvruchtbaar.
Vaak ook wordt getracht tot een scherpere omlijning van het begrip
leek te komen door dit te vergelijken met het religieus-zijn. Hier worden
menigmaal stukken gemaakt, zowel omdat de instelling van waaruit
deze twee begrippen onderling vergeleken worden niet steeds even juist
is, alsook omdat de nodige kennis van zaken meermalen ontbreekt. Naar
onze mening is er soms iets van wrevel te bespeuren wanneer de religieus geplaatst wordt boven de leek; op kinderachtige wijze wordt dan
uitgespeeld dat het huwelijk een sacrament is en het religieus-zijn niet,
dat de leek zeker zo veel van God kan houden als welke religieus ook,
dat de gehuwde evenzeer tot de volmaaktheid is geroepen, dat het terrein van de leek juist de kerstening is van die wereld waaruit de religieus
zich terugtrekt om wille van eigen volmaaktheid, uit zeker egoïsme dus.
Met dergelijk geredeneer is natuurlijk niemand en niets gebaat. Er is
immers geen langs komen aan dat de Kerk over de religieuze staat
spreekt als de volmaaktheidsstaat, dat deze volmaakter is dan het huwelijk, dat de uitnodiging „indien gij volmaakt wilt zijn, ga dan en verkoop
alles en volg mij" steeds gegolden heeft en nog geldt als een onverdiend
door God gegeven uitverkiezing en voorrecht, enz. Wrevel of afgunst
in dergelijke serieuze zaken is doorgaans een teken van gebrekkige
kennis. Het onderwerp is op zich reeds lastig genoeg en men zij erg
voorzichtig zich in deze theologisch nog maar weinig bestudeerde materie een ongegrond oordeel aan te matigen. Wij willen zelf ook met
omzichtigheid te werk gaan, bedoelen geenszins een ook maar in de
verste verte volledige verhandeling voor te leggen van religieus- en
leek-zijn, doch stellen ons tevreden hun onderlinge verhouding enigszins te verhelderen langs een weg die ook voor de niet-theologisch
geschoolde christen te volgen is.
Iedere christen heeft de plicht te streven naar de volmaaktheid: weest
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volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is: een woord dat we ook
horen doorklinken in Paulus' vele vermaningen om onberispelijk te zijn.
Daarnaast staat Christus' woord tot sommigen gesproken: indien gij
volmaakt wilt zijn, ga dan en verkoop alles en volg mij. Naast het gebod
treffen we hier een uitnodiging aan. De gevolgtrekking ligt voor de
hand: omdat een gebod niet tot een uitnodiging gereduceerd kan wor
den, is er sprake van twee verschillende zaken. Algemeen aanvaard en
gemeengoed is de mening dat de uitnodiging slaat op de volmaaktheidsstaat, hetgeen niet hetzelfde is als het gebod van het volmaakt beleven
van onverschillig welke levensstaat. Welnu, wij constateren dan 1. tegenover de volmaaktheidstoestand '--- we prefereren dit boven volmaaktheidsstaat — staat een onvolmaaktheidstoestand; 2. de rijke jongeman, niettegenstaande hij in Christus geloofde, en een hoge graad van
deugdzaamheid bezat, verkeert in de onvolmaatkheidstoestand; 3. de
weg waarlangs men van de onvolmaaktheidstoestand in die van de volmaaktheidstoestand komt is de armoede en het meegaan met Christus.
Voorts merken wij op dat armoede niet in al te stoffelijke zin moet worden opgevat: als deze jongeman alles verlaten zou hebben en diezelfde
avond had zitten te grienen om wat hij verliet, dan doet hij toch wel
sterk denken aan die andere geroepene die de hand aan de ploeg slaat
en achter om ziet: en deze was ongeschikt voor het Rijk. M.a.w. het zal
wel geen betoog behoeven dat Christus met het „ga en verkoop alles"
primair bedoelde de armoede van geest, zonder welke de feitelijke berooidheid zinloos is. Wat het „meegaan met Christus" betreft, menen
we dit ter verduidelijking te mogen aanvullen met wat Christus elders in
een zelfde verband zegt, waaruit dan direct blijkt dat hiermede het „vet,laten van huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of
akkers" gemoeid is. Het volgen van Christus wijst in deze samenhang
naar de algehele toewijding aan zijn persoon en aan zijn zaak, naar wat
Paulus noemt de onverdeeldheid of ongespletenheid van hart, die het
wezen is van de maagdelijkheid. Hiermede hebben we het terrein enigszins afgebakend, en samenvattend constateren we dan dat de weg naar
de volmaaktheidstoestand is het verlaten van bezit en gezin, en dat de
gebondenheid aan bezit en gezin de mens in de onvolmaaktheidstoestand
plaatst, althans daarin gevestigd houdt. De volgende voor de hand liggende vragen dienen nu beantwoord te worden:
waarom is gebondenheid aan bezit en gezin noodzakelijk verweven met
de onvolmaaktheidstoestand;
waarom zijn armoede en zuiverheid en gehoorzaamheid de blijkbaarenige weg om de volmaaktheidstoestand in te gaan;
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waarom zou de mens dergelijke — enigszins onnatuurlijke •--- volmaaktheidstoestand intreden.
De volmaaktheidstoestand was hier op aarde gegeven in het Paradijs,
waarvan Jahweh zeide dat alles goed was. Dit geeft geen moeilijkheden:
het is voor-ondersteld in de gehele leer van de erfzonde. In deze oorspronkelijke toestand was de mens koning en heer der gehele schepping.
Klaarblijkelijk betekent dit het grootste bezit, de hoogste rijkdom. Maar
men zij hier voorzichtig. We mogen immers geen moment uit het oog
verliezen dat ieder geschapen ding voor de niet-gevallen mens en diens
onvertroebelde waarheidsvisie steeds primair was Gods werk, een zaak
door Hem gemaakt, door Hem in stand gehouden. Het kennen, bewonderen, liefhebben, verlangen enz. van bloem of vogel was steeds eerstens
een zien en grijpen, en daarom ook een kennen en beminnen, van Hem
die bloem of vogel maakt; bijgevolg uitte zich in zijn bewondering voor
onverschillig welk schepsel toch eerst de liefdevolle bewondering voor
zijn Maker en Eigenaar. Het koning- en heer-zijn is voor de mens op de
eerste plaats altijd een ontvangen en een krijgen, nooit in diepste wezen
een hebben en bezitten. Een onderscheid tussen mijn en dijn was voor
het eerste mensenpaar dan ook even onmogelijk als ongerijmd, zo zeer
droeg alles het wezensmerk van Hem, zo zeer was het getekend door
het exclusief aan God toebehoren als De heer en De koning.
De eerste zonde maakte hieraan radicaal een einde. Het „aan God
gelijk willen zijn" brengt met zich mede dat de mens zich nu naast God
plaatst. Een dergelijke beslissing besluit in zich de verwerping van God
als de enige Heer van alles wat is, en hiermede werd het bezitten in
onafhankelijkheid van de Schepper de wereld binnengebracht, en daarmede de notie en de werkelijkheid van het „zelf bezitten", van „het
mijn". De mens die niets bezat en dus doodarm was, maakte zich hiermede rijk; hij die enkel rentmeester was maakte zich tot een eigenaar.
We kunnen hier niet verder ingaan op de aard van de erfzonde: wij
moeten volstaan met te zeggen dat deze het zijn van de mens zelf aantastte, zodat sindsdien de gevallen mens de schepping noch spontaan
doorschouwt als geschapen en dus als Gods eigendom, noch deze bijgevolg als zodanig bemint of verlangt. Het aspect voor de mens domineert
zijn visie zozeer dat het van de mens zijn instinctieve reactie is. Zijn
bezitten is geworden tot een veruiterlijking en concretisatie van zijn
gevallen-beid; zijn houding ten opzichte van de stoffelijke schepping is
nu onafwendbaar een stuk van zijn onvolmaaktheidstoestand.
Waar we de gebondenheid aan het gezin beschouwen is de redenering in wezen niet anders. Het klinkt natuurlijk zeer vreemd te beweren

RELIGIEUS EN LEEK

121

dat de gebondenheid aan het gezin — welke wij toch zulk een buitengewoon goed achten — een gevolg is van de erfzonde en een wezenlijk
element uitmaakt van 's mensen onvolmaaktheidstoestand. Toch zal dit
na het voorgaande niet zo moeilijk te begrijpen zijn. Beperken wij ons
daartoe eerst tot de gebondenheid van man aan vrouw, om daarna onze
gedachten te richten op de gebondenheid van ouders aan kinderen en
andersom. Eva werd de eenzame Adam gegeven door Gods zorgende
liefde. Voor Adams heldere visie is de vrouw steeds op de eerste plaats
uitdrukking, vorm of gestalte van deze zorgende Godsliefde. De vrouw
kennende — ook in de Schriftuurlijke zin van kennen of bekennen —
ervaart Adam in de beminde vrouw primair de liefhebbende God. De
goedheid Gods is voor hem geconcretiseerd, gestalte geworden, in zijn
vrouw. De liefde tot zijn vrouw en tot God liggen in dezelfde rechte lijn,
d.w.z. de liefde tot zijn vrouw leidt noodzakelijk door tot de liefde
jegens God, of, eigenlijk veel juister, in de liefde en de gebondenheid
tot zijn vrouw is op dieper niveau vervat de inniger liefde en gebondenheid tot God. Er is hier geen gespletenheid of verdeeldheid van liefdes,
er is in het geheel geen sprake van twee liefdesvoorwerpen en dus ook
niet van twee liefdes. Er is geen gebondenheid aan een vrouw, er is
enkel gebondenheid aan God, maar aan God ook zoals Hij zich uitbeeldde in de vrouw. Op dezelfde wijze was Adam voor Eva primair
„beeld Gods", bijzonderlijk beeld van God als de Heer. Haar liefde en
gebondenheid ten opzichte van deze mens Adam is daarom in diepste
wezen slechts een veruiterlijking, een vormgeving van haar liefde en
gebondenheid ten opzichte van De Heer, God.
Aan deze situatie wordt radicaal een einde gemaakt door de zonde.
De vrouw verwringt haar diepste wezen: van gestalte-geworden liefde
Gods maakt zij zich tot verleidster, van weg-naar-God wordt zij tot een
wezenlijk weg-van-God-a[, het van God los gemaakte. Hiermede is de
gespletenheid binnengetreden: niet langer is nu de liefde tot deze vrouw
tevens en noodzakelijk liefde tot God. De gebondenheid aan deze vrouw
is nu geenszins meer een inniger gebondenheid aan God: integendeel.
Hierbij komt nog dat ook de man door de zonde zichzelf verdeeld heeft,
in zoverre hij zijn beeld-zijn heeft laten verworden tot eigenmachtig
heer-zijn. Van beide kanten is er een afschuwelijke gespletenheid binnengetreden in het mens-zijn, en het zal wel duidelijk zijn hoe deze gespletenheid niets te maken heeft met de sexueeel-physieke kant van het
huwelijk, maar van veel dieper en veel vernielender aard is. De natuurlijke gebondenheid van de man aan de vrouw en andersom is los gescheurd van de verbondenheid aan God en daarmede is heerlijkste
volmaaktheid van de oorspronkelijke mens geworden tot een zeer tragi8
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sche scheuring in het wezen zelf van de mens: de gebondenheid die nu
resulteert is een stuk van de onvolmaaktheidstoestand geworden.
Bezien we nog een enkel ogenblik de tweede gebondenheid, die van
het kind aan het gezin. Opnieuw klinkt het vreemd dat dit buitenmate
kostbare van de gehechtheid van het kind aan zijn ouders, en de gehoorzaamheid hiermede gegeven, alsook de toewijding der ouders in het
leiden van het kind, een wezenselement zou zijn van een onvolmaaktheidstoestand. Maar we hebben de weg gewezen om de feiten scherp te
zien en niet te zeer op termen te vertrouwen. In de paradijs-toestand
weet zich het kind ---- of, om het probleem zo scherp mogelijk te stellen,
de jonge mens afhankelijk van zijn ouders. Maar in zijn heldere visie
erkent hij zichzelf primair als kind Gods, als van God voortkomend en
van Hem afhankelijk, en in deze zelfde visie zijn zijn ouders voor hem
de zichtbare uitdrukking en vorm van de scheppende, leidende, zorgende God. Ze zijn hem niet alleen instrument Gods, maar veruiterlijking,
concretisering. Hij weet zich afhankelijk van en verzorgd door God, maar
dit zichtbaar en zelfs tastbaar in zijn ouders. Zo weet hij zich gehoorzaam aan God, maar dit in zijn ouders. Opnieuw geen twee gehoorzaamheden, als we dit meervoud mogen gebruiken. Eén gehoorzaamheid
aan God, waarin vervat ligt de concretisering hiervan aan zijn ouders.
Maar ook aan deze situatie heeft de erfzonde radicaal een einde gemaakt. Doordat de ouders zich buiten God plaatsten, ontstaat onvermijdelijk de toestand dat de natuurlijke gebondenheid aan de ouders en het
gezin nu geenszins betekent een gelijktijdige en daarmede noodzakelijke
verbondenheid jegens God. Integendeel. De gehoorzaamheid van het
kind is nu per se afgebogen, d.w.z. het is een stuk van de onvolmaaktheidstoestand geworden. Daarbij komt dat ook het kind door de erfzonde is aangetast en zichzelf in zijn verduisterde visie niet meer primair
het afhankelijke kind van God weet. Hetzelfde woord komt ons weer te
binnen: aan alle kanten verdeeldheid en gespletenheid.
Samenvattend merken wij op dat de heerlijkste volmaaktheden van
het mens-zijn, te weten zijn koning-van-de-schepping-zijn, zijn de
beminde-zijn, en zijn kind-zijn, waarin hij zijn grootste verbondenheid
en eenheid met God beleefde, door de zonde op dergelijke wijze zijn
aangetast dat zij nu de wezenselementen geworden zijn van een onvolmaaktheidstoestand; deze wordt het best gekarakteriseerd door een
gespletenheid die zijn gehele kennen en beminnen kenmerkt.
We komen nu tot de tweede door ons gestelde vraag: waarom zijn
armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid de weg om de volmaaktheidstoestand opnieuw te realiseren. Men moge op het eerste gezicht menen
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dat dit nog al voor de hand ligt: is immers de gebondenheid aan gezin,
en bezit juist datgene wat ons in de onvolmaaktheidstoestand plaatst en
houdt, dan zal ongebondenheid hieraan wel het tegenovergestelde effect
bewerken. Zo eenvoudig is de zaak echter niet, en wel om twee redenen.
Op de eerste plaats blijkt uit hetgeen we gezegd hebben, dat tegenover
gebondenheid aan bezit en gezin niet geplaatst moet worden de ongebondenheid hieraan, maar wat wij zouden willen noemen gebondenheid
in juist perspectief en innerlijke onverdeeldheid. De volmaaktheidstoestand in het Paradijs was niet „niets hebben'', maar: niets bezitten als
zijn absoluut eigendom, los van de enige Eigenaar van alles, God zelf.
Op dezelfde wijze bestond de paradijselijke volmaaktheidstoestand niet
in „niemand beminnen", maar: in het niemand beminnen in zichzelf, als
losgescheurd van zijn eigen diepste wezen, te weten zijn uitdrukking,
gestalte of beeld-zijn van God zelf. Zo zal ook de herstelde volmaaktheidstoestand in de Hemel niet bestaan in het niets bezitten, maar
integendeel in het „omnia possidentes": alles is weer het onze, omdat
wij een geslacht zullen zijn van Koningen en Priesters, maar dit omdat
alle schepsel Gods lof weer verkondigt, d.w.z. in zichzelf weer gekend
en bemind wordt als „van God". Op dezelfde wijze zal er de meest
intense liefde en onderlinge verbondenheid zijn: allen broeders en zusters, kinderen van één Vader; maar we zullen allen virgines, maagden
zijn, d.w.z. onverdeeld, omdat wij boven alles het Lam volgen waarheen
het ook gaat, en in iedere broeder en zuster primair zien en beminnen
de door het Lam verloste en de door het Lam beminde. Men leze wat
dit onderwerp betreft de laatste hoofdstukken van het boek der Openbaring van Sint Jan. Wanneer we straks in de nieuwe volmaaktheidstoestand zullen zijn als het nieuwe gezin Gods, de beminde van het
Lam, dan zal deze Bruid zijn sine ruga et macula, zonder vlek of rimpel,
geheel gereinigd, ook, misschien wel primair, in haar zien en liefhebben.
Haar visie en haar beminnen is weer geheel rein geworden, hetgeen
betekent dat alle gespletenheid is weggenomen en dat God weer alles
in allen is.
Op de tweede plaats moeten we melding maken van een andere factor
die wij nog niet ter sprake brachten en die we hier slechts even kunnen
aanraken, niet om reden dat hij betrekkelijk onbelangrijk zou zijn, maar
omdat hij een stuk theologie voor-onderstelt dat we in kort bestek
onmogelijk kunnen behandelen. We bedoelen dit: de erfzonde is ook
aan de stoffelijke schepping niet zonder meer voorbijgegaan. De erfzonde heeft ook het zijn zelf van de stof geraakt en geschonden. Ook
deze was gemaakt door God en „naar God toe", en door de erfzonde is
ook in haar wezen een gespletenheid opgetreden, in het boek Genesis
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uitgedrukt in de vervloeking van de aarde door Jahweh. Deze stoffelijke
schepping is gemaakt „om den mens", en is op de mens aangewezen om
haar doel te bereiken. Paulus zegt van haar dat zij zucht en verlangend
uitziet naar de openbaring der kinderen Gods: als de mens weer kind
Gods is, weer zuiver staat tegenover zijn God, zijn gespletenheid heeft
overwonnen, dan zal hij de stoffelijke schepping weer zien en gebruiken
als schepsel Gods, als „van Hem'', en „voor Hem". Ook dit wordt dus
eerst verwezenlijkt als de verlossing haar voltooiing bereikt heeft, op de
laatste dag. Van een echte nieuwe volmaaktheidstoestand kan dus geen
sprake zijn hier op aarde: deze behoort tot het hiernamaals.
Maar hier merken we dan terstond bij op dat --r men vergeve ons dit
anthropomorphisme — God in een zeker ongeduld deze volmaaktheidstoestand reeds nu anticipeert. We mogen er aan toevoegen dat dergelijk
ongeduld naar wat eens zal zijn — en dat ons vaak doet denken aan een
heimwee Gods naar wat eens was en door de mens werd vernietigd —
het gehele christelijk leven doortrekt. We vinden het in Jesus' verrijzenis, in het geloof, in de genade, die allen uitwijzen naar, en een onderpand zijn van, eigen eeuwig leven dat een zien is en een immerdurend
kind-zijn Gods. Welnu, het religieus leven is geanticipeerde volmaaktheidstoestand. Maar de anticipatie kent ook hier zijn beperkingen, om
de eenvoudige reden dat het hemelse op aarde geplaatst onmogelijk
ontsnappen kan aan het onvolmaakte van het stoffelijke en het tijdelijke.
Zo is het religieus leven ook herstelde volmaaktheidstoestand zoals
deze oorspronkelijk in den beginne was, maar opnieuw, met zijn beperkingen: de gevallen mens, ook al is hij gedoopt en lid van de Kerk, blijft
hier op aarde steeds sterfelijk en in sterke mate stoffelijk gericht.
Het is nu niet zo lastig een antwoord te geven op onze vraag: 'waarom
armoede, in de zin van niets-bezitten, zuiverheid in de zin van het celibaat en gehoorzaamheid in de zin van onderdanigheid aan als van God
komend gezag de gevallen mens in de volmaaktheidstoestand plaatst.
Zoals we immers reeds zeiden, draait alles om de onverdeeldheid, om
het recht toe recht aan leven voor God. Hiertoe staan twee wegen open.
De eerste weg is het herstel van de zuivere visie op God en zijn Schepping, waarop dan volgt het juist beminnen van God en alle schepselen
in en om Hem. Maar deze weg is de mens hier op aarde onmogelijk. Het
is juist een beperking van zijn geanticipeerde volmaaktheidstoestand dat
.hij nog steeds leeft in geloof, en niet in aanschouwen, en geloof betekent
naast licht ook duisternis. Een tweede beperking is en blijft steeds da,
de schepping zelf nog niet verklaard en verhelderd is, in de zin van het
$ olarif tiurlij ke clari f icari. Zowel in de mens zelf, alsook in de schepping,
of anders gezegd, zowel subjectief als ook objectief, staan we voor
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gespletenheid. De tweede weg en de enige die nu nog over blijft, is de
gevallen schepping voorbij te gaan. Men omzeilt aldus de feitelijk
bestaande verdeeldheid buiten zich, terwijl men eigen innerlijke gespletenheid zo veel mogelijk tracht te helen door zijn beslissing en verlangen, zijn innerlijkst wezen te richten direct en alleen op God. Dit behelst
dan een letterlijk niets-bezitten, en een zich los-maken van het gezin,
alsook een zich aan niemand binden (celibaat). We merken hierbij
onmiddellijk op dat dergelijk drastisch renunciëren geheel in dienst staat
van het binnen treden in de volmaaktheidstoestand, d.w.z. in de toestand van onverdeeldheid. Bovendien vestigen wij er de aandacht op
dat deze maatregel der drie geloften niet met zich meebrengt het volmaakt beleven van deze nieuwe toestand, omdat er in ons eigen diepste
wezen, in ons zien en beminnen, zolang wij hier op aarde vertoeven, een
gespletenheidselement blijft bestaan.
Het leven in geloften is dus in wezen steeds een soort noodmaatregel,
het is steeds een kwestie van the second best, in zekere zin misschien
iets van een noodzakelijk kwaad, omdat het ons direct herinnert aan een
verloren goed dat eerst in de hemel volledig hersteld zal zijn. Maar
omdat het religieus leven van de ene kant volmaaktheidstoestand is, en
van de andere kant een onontkoombaar onvolmaaktheidselement bevat,
blijft haar wezenlijk en diepste streven deze innerlijke onvolmaaktheid
zoveel mogelijk te reduceren en te elimineren. Dit impliceert, op straffe
van de hoogste inconsequentie en tegenspraak, het ernstig streven naar
persoonlijke volmaaktheid, d.w.z. naar het volmaakt beleven van deze
volmaaktheidstoestand. Dit dient echter niet te beperkt opgevat te
worden als het doelbewust vermijden van fouten en zonden. Op de
eerste plaats zal dit toch wel behelzen een serieus streven om zijn geschonden visie op God en de schepping zoveel mogelijk te herstellen; en
dus zal zo iemand ernstig proberen te zien „hoe alle gaven van God
neerdalen, zoals stralen van de zon voortkomen en de wateren uit de
bron, hoe God woont in alle schepselen, en voortdurend zorgzaam werkt
in alle geschapen wezens, door ze het bestaan te geven en ze in stand te
houden, leven en waarneming te schenken ....", zoals Ignatius aan het
slot van zijn Geestelijke Oefeningen schrijft. Naarmate de religieus dit
bereikt, zal naar onze mening de belofte van het honderdvoud verwezenlijkt worden: hij die alles verliet gaat dan in dit leven reeds behoren
tot de nihil habentes et omnia possidentes, tot hen die niets hebben en
toch alles bezitten.
Onze derde vraag betrof de redenen waarom de mens zich de moeite
zou geven om zulk een volmaaktheidstoestand te willen beleven. Zo is
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deze vraag echter niet gelukkig uitgedrukt. Want zij suggereert dat in
deze kwestie het initiatief bij de mens zou liggen. Maar zoals wij weten
ligt het beginpunt geheel in God en in Diens uitnodiging. De vraag
wijzigt zich dus vanzelf: we zoeken nu naar het waarom van Gods
uitnodiging. Een eerste antwoord gaven we reeds toen wij spraken van
Gods ongeduld en Gods heimwee, ongeduld om het goed dat eens zal
zijn, en heimwee naar het goed dat eens was. Dit goed is in diepste
wezen natuurlijk niets anders dan de waarheid en haar beleving; de
waarheid nu is dat God liefde is. Maar liefde wil beantwoord worden.
En daarom wordt de mens uitgenodigd alles te verlaten „om wille van
Hem". Niet persoonlijke heiligheid of een betere plaats in de hemel
verklaren het omhelzen van het religieuze leven. Beginpunt is het „om
wille van Hem'', d.w.z. God vraagt om onverdeelde liefde en algehele
toewijding zoals de liefde eigen is. Deze kan alleen hier op aarde in de
volmaaktheidstoestand beleefd worden, en vandaar zijn uitnodiging om
alles te verlaten en voortaan bij Hem te vertoeven.
Christus voegde echter aan zijn uitnodiging nog een tweede motief
toe: om wille van het Rijk. Dit betekent dat de volmaaktheidstoestand
er direct is om het Rijk, d.w.z. om de Kerk. De religieuze staat is dus in
wezen betrokken op het gehele gezin in Christus. Zij is bijgevolg wezenlijk dienend. Men lette er wel op dit niet te beperken tot een actief ten
dienste staan van de medemens in school of ziekenhuis: neen, de volmaaktheidstoestand is er om de Kerk, om de gehele Kerk, om haar te
helpen te beantwoorden aan haar bestemming, om haar te helpen zich
zelf te beleven in haar grootst mogelijke volmaaktheid. Nu is de Kerk de
Bruid van Christus; het mensdom is de beminde van Christus; en dit
aspect komt juist overweldigend sterk naar voren in de beschrijving van
de Kerk in haar volmaaktheidstoestand, in haar leven na de laatste dag,
zoals dit staat opgetekend in St. Jan's Apocalyps. Als anticipatie van
wat straks zal zijn geeft God dus aan enkelen onder ons zijn uitnodiging
de volmaaktheidstoestand in te treden „om wille van de Bruid'', d.w.z.
om de kerk te helpen volmaakt bruid en bruidelijk te zijn, nu reeds, hetgeen betekent de kerk te maken tot de nu reeds geheel toegewijde, onverdeeld beminnende. Het beleven der religieuze geloften is bedoeld om
de kerk nu reeds zo bruidelijk mogelijk te maken. We mogen niet vergeten dat het menselijk gezin-in-Christus verdeeld is: daar is niets aan
te doen. Evenmin mogen we vergeten dat God enkel een onverdeelde
bruid naast zich kan wensen. Welnu, het is de zuiverheid en de armoede
van de religieuzen als groep die de gehele kerk nu reeds het aanzien
geven van ongespletenheid en onverdeelde toewijding en liefde. Zij
geven de kerk nu reeds die glans van aanglorend morgenrood die straks
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stralend zonlicht zal zijn. Zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid zijn
niet primair drie middelen ter heiligheid voor de religieus, zij strekken
veel meer ten bate van de gehele kerk die zuchtend om de verdeeldheid
van haar gehuwde en aan bezit-gebonden leden, nu reeds verlangt naar
onverdeelde toewijding en liefde jegens haar Bruidegom. Dit behelst
niets anders dan dat de religieuze staat geheel in dienst staat van de
lekenkerk (en van zichzelf natuurlijk: Christus' Lichaam is steeds één) .
We kunnen dit niet duidelijk genoeg zeggen: de religieufl ef t „om
Hem" en „om de kerk", ten bate van de kerk: hij of zij bidt, werkt, en
is arm, en is zuiver, eenzaam en onverdeeld voor en om wille van de
leek. Om de verdeeldheid en gespletenheid, d.w.z. de wereldsheid van
visie, de natuurlijkheid van reactie, de bekrompenheid en aardsheid van
verlangens en ambities te genezen van de leken, daarom is de religieus.
Er is geen kwestie van dat de religieus de wereld verlaat en de kerstening hiervan overlaat aan de leek: hij blijft volop in de wereld en niet
om eigen ziel en zaligheid trekt hij de eenzaamheid in, maar om wille
van de leek, opdat deze door en langs hem iets moge bereiken en proeven van dat onverdeelde waardoor reeds hier op aarde alles als nieuw
en anders wordt.
Wij veroorloven ons twee slotbemerkingen. Uit de geschetste verhouding tussen leek en religieus binnen de kerk licht helder op de plicht
van waardering en dankbaarheid bij de leek. We geloven zelfs dat er
gesproken kan worden van een zekere verplichting tot in stand houding.
We kennen een voorbeeld waar een gemeenschap stad en parochie
vallen hier grotendeels samen — op zich heeft genomen een zusterklooster te onderhouden: dit is toch eigenlijk normaal. Ook kennen we
het geval waar de mensen spontaan te hulp komen, wanneer de noodklok van het klooster luidt, ten teken dat er niets meer te eten is. Dit is
normaal en zoals het zijn moet. Men zij voorzichtig met de mening, dat
kloosters met vaste inkomens en gesalariëerde broeders of zusters een
van zelf sprekend en alleszins te waarderen verschijnsel zijn. Het lijkt
ons niet onwaarschijnlijk dat een dergelijke situatie mede ten grondslag
ligt aan de feitelijke onderschatting van het religieuze leven en een
daaruit voortkomend tekort aan besef, dat ruime hulp van de leken het
dankbare antwoord behoort te zijn op het onbaatzuchtige dienen van
de religieuzen.
Hier raken we de tweede bemerking. We komen op voor waardering
van de religieuzen. Mogelijk dat deze bemoeilijkt wordt omdat de
volmaaktheidstoestand soms, met een betreurenswaardige maar helaas
al te menselijke inconsequentie, zo onvolmaakt wordt beleefd. Mense-
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lijke tekorten, onhebbelijkheden, kleinzieligheid, etc. belemmeren dc
blik om te peilen tot in het hart van het religieuze leven: de volmaaktheidstoestand om wille van de kerk. We weten dat er nu eenmaal
ergernis en aanstoot zal zijn. Geen moment pleiten we hier de religieus
vrij. Het stemt ons bepaald onbehaaglijk als wij een vergoelijkend „zij
zijn toch ook mensen" te horen krijgen. Dit moge een verklaring zijn
van menselijke onvolmaaktheid, het is nooit een excuus. Religieus-zijn
brengt nu eenmaal een zeer grote verantwoordelijkheid mee. Als het
leven van de kerk kwijnt, als haar verdeeldheid (waarmede, zoals wel
duidelijk is, haar wereldsheid, haar stoffelijkheid, haar liefde voor de
dingen die niet van God zijn, bedoeld wordt) toeneemt, als het karakter
van de liefde zowel jegens God als de naaste bedolven raakt onder
geboden en voorschriften en vermaningen en verstart onder de dodende
interpretatie van de regel naar de letter, zal waarschijnlijk de diepste
oorzaak hiervan gelegen zijn in een verval van het religieuze leven als
volmaaktheidstoestand. De middelmatigheid is dan allicht binnengeslopen. Hiervan zal de leek het slachtoffer worden, en hij ervaart dit in een
verminderde liefde, in een meer moeizame strijd tegen wereld en vlees.
O.i. wijzen de oppervlakkigheid en de lichtzinnigheid, het gebrek aan
levensernst en de tendens om de eisen van het christen-zijn wat te verlichten omdat het leven toch al zo moeilijk is, allen in deze richting.
Immers, waar het donker is of wordt, kan dit alleen maar zijn omdat het
licht niet meer helder schijnt; waar het kil of koud wordt, moet dit wel
beduiden dat de bron van warmte kwijnt. Als de religieus, en de religieuze staat als geheel, niet meer lichtend voorgaat, en niet meer brandt
van liefde, dan is het niet verwonderlijk dat het daarbuiten donker
wordt en guur.
Het is kleinzielig om leek en religieus, zo nauw met elkaar verbonden
in het Lichaam van Christus, tegenover elkaar te plaatsen. Het is
pijnlijk te bemerken dat leek en religieus, die zo op elkaar zijn aangewezen in de Kerk, in onchristelijke naijver zich ieder een eigen plaats binnen de Kerk trachten te veroveren. Het heeft geen zin te vragen wie
hier schuldig is, en evenmin wie hoger staat. Dat zou slechts een
wereldse geest verraden. De grootheid van de religieus zal steeds gelegen zijn in zijn dienen. Zijn grootste eer en uitverkiezing is dat hij ten
dienste staat van de gehuwde mens, d.w.z. van de mens die het huwelijk
als sacrament beleeft: dan toch dient de religieus de mens, man en
vrouw, als directe afschaduwing van Christus en de Kerk, en tevens als
voor-afschaduwing van de Bruidegom en de Enige Bruid. De religieus
is aller dienaar, en daarom alleen is hij de grootste onder ons.

Het vraagstuk van de oude dag
door MR

ER

FERNAND PIOT

is, bij het begin van de XXe eeuw, — meer bepaald sinds 1910,
^-- een merkwaardige wijziging in de ouderdomsstructuur van de
Belgische bevolking tot uiting gekomen.
In 1880 telde het Koninkrijk 5.521.000 inwoners; 2.357.000 hiervan
waren minder dan twintig jaar oud, terwijl 356.000 de ouderdom van
vijf en zestig jaar hadden bereikt of overschreden. In 1900 was de totale
bevolking toegenomen tot 6.694.000; 2.768.000 Belgen behoorden toen
tot de jongste groep en 414.000 tot de oudste. In 1910 woonden
7.423.000 mensen binnen de grenzen van het Rijk; het aantal jongeren
was gestegen tot 2.952.000 en het aantal bejaarden tot 473.000.
Hieruit blijkt dat de demografische toestand van het land slechts een
geringe wijziging onderging tussen 1880 en 1910. De groep inwoners
van minder dan twintig jaar vertegenwoordigde in 1880: 42.7% van de
bevolking, en in 1910: 39.8%. De groep der bejaarden had eveneens
proportioneel enigszins aan belang verloren: van 6.4 % in 1880 was hij
verminderd tot 6.3%. De middengroep had een zekere aangroei gekend:
53.9% in 1910 tegen 50.9% in 1880.
Sedert 1910 vertoont de oudste groep een voortdurende uitbreiding,
die gepaard gaat aan een uitdunning van de rangen der jongeren. In
1930 komt men tot de volgende cijfers: totale bevolking, 8.092.000;
2.507.000 inwoners zijn minder dan twintig jaar oud, 614.000 hebben
de ouderdom van vijf en zestig jaar bereikt. De laatste telling (31 December 1947) wees uit dat de Rijksbevolking aangegroeid was en uit
8.512.000 individuen bestond; het aantal Belgen van minder dan twintig
jaar was echter gedaald tot 2.402.000; het aantal bejaarden daarentegen
was aanzienlijk gestegen en bereikte de 909.000.
Sindsdien is deze evolutie steeds verder doorgegaan; wel was in 1952
het aantal jongeren opnieuw gestegen tot 2.449.000, maar het aantal
mensen boven 65 jaar was aanmerkelijk vermeerderd en naderde het
millioen! ( Cfr. tabellen I en II) .
Uit deze statistische gegevens blijkt duidelijk dat wij in België staan
voor een kenschetsende veroudering der bevolking. Men spreekt n.1.
van een veroudering der bevolking, wanneer de verhouding tussen het
aantal ouden van dagen en de absolute bevolking stijgt (0. Tulippe) ,
of wanneer de structuur der bevolking, ingedeeld in leeftijdsgroepen, zo
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evolueert dat het percentage mensen, behorend tot de klassen met de
hoogste ouderdom, een stijgende lijn vertoont (J. Daric) .
Vergelijkt men de cijfers van 1952 met die van 1910, dan stelt men
vast dat het aantal bejaarden meer dan verdubbeld is, terwijl de groep
der jongeren aan omvang verloren heeft.
Volgens ernstige schattingen 1 ) zou de toestand zich verder tot 1977
in dezelfde lijn ontwikkelen. Het aantal personen van meer dan 65 jaar
zou dan ongeveer 1.150.000 bedragen, d.i. 15% van de totale bevolking.
Nadien echter zullen vermoedelijk de verhoudingen in gunstige zin
gewijzigd worden 2 ) .
* * *

De veroudering der bevolking heeft niet tot enige, wellicht zelfs niet
tot voornaamste oorzaak: de verlenging van het leven van het individu.
Andere factoren zijn wellicht doorslaggevend, vooral de vermindering
der geboorten.
De verlenging van het leven is op zichzelf een verheugend verschijnsel en is trouwens ten allen tijde en in alle maatschappijen een hoofddoel van het streven der mensen geweest. Sinds een halve eeuw wordt
in dit verband een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Dit is vooral te
1)

Cf. 0. Tulippe, Le vieillissement de la population beige, Brussel, 1952, blz. 6.
1) De andere West-Europese landen kennen overeenkomstige toestanden. Men
schat dat in 1971 een vijfde van de Britse bevolking zal bestaan uit mannen ouder dan
65 jaar en vrouwen van meer dan zestig. Frankrijk telde in 1780 7% inwoners van
meer dan zestig jaar. In 1851 was dit percentage tot 10 gestegen, in 1936 tot 15 en in
1947 tot 16. Het aantal inwoners van meer dan zestig jaar was in Frankrijk, bij het
begin der eeuw, 4.928.000; in 1936 was het gestegen tot 6.059.000 en in 1946 tot
6.240.000. Men vermoedt dat over tien jaar één volwassene op vier de pensioengerechtigde leeftijd bereikt zal hebben. (Cf. P. Delore, „A propos du problème de la
sénescence", Pages documentaires, October-November 1950, blz. 14-15).
Tabel I: De ouderdomsstructuur der Belgische bevolking ( X 1000 inwoners)
Ouderdomsklasse

Minder dan 5 jaar
Van 5 tot 14 jaar
15 — 19 jaar
20 — 39 jaar
40 — 64 jaar
65 jaar en meer
Totaal

1880

1900

1910

1930

1947

1952

Index 1952
(1910=100)

683
1166
508
1553
1255
356

784
1339
645
2061
1451
414

759
1507
686
2316
1680
473

667
1191
640
2683
2285
614

641
1111
650
2457
2742
909

693
1173
583
2403
2863
992

91
78
85
104
170
208

_ 5521

6694

7423

8092

8512

8707

117

l

Bron : Nat. Inst. Statist.

Tabel II: Omvang der verschillende ouderdomsgroepen (in %)
Ouderdomsgroep
Minder dan 20 jaar
20 — 64 jaar
65 jaar en meer

1880

1910

1930

1947

1952

42.7
50.9
6.4

39.8
53.9
63

33.5
58.9
7.6

28.3
61.0
10.7

28.1
605
11.4

B ron : Nat. Inst. Statist.
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danken aan de verbeterde hygiënische omstandigheden waarin de mens
thans leeft en de meer doeltreffende middelen, waarover de geneeskunde beschikt bij het bestrijden der ziekten; onlangs nog is de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen als penicilline en streptomycine de
positie van de geneesheer in aanzienlijke mate komen versterken.
Ook kan het kind, dat thans in België ter wereld komt, hopen een
leeftijd van vijf en zestig jaar te bereiken, terwijl vóór een kwart eeuw
de gemiddelde levensduur slechts 57.9 jaar was en in 1890-1900 de
mens er bij zijn geboorte slechts op mocht rekenen ongeveer 47 jaar hier
op aarde door te brengen.
Het spreekt vanzelf dat het hier gemiddelden geldt, en de verhoging
van het gemiddeld niveau is vooral te danken aan de vermindering van
de kindersterfte.
Toch blijft het een feit dat het aantal ouden van dagen steeds aangroeit, niet slechts in absolute zin doch ook, zoals wij reeds zagen, in
verhouding tot het geheel der bevolking.
De veroudering der bevolking heeft gewichtige gevolgen op het
sociaal-economische vlak. Zij veroorzaakt immers een vermindering van
het actieve deel der bevolking.
Na grondig onderzoek is gebleken dat de leeftijdsklassen van 20 tot
35 jaar de meest actieve zijn (meer dan 60% actieve personen). Vanaf
35 jaar stelt men reeds een zekere achteruitgang vast; deze gaat verder
vanaf 45 jaar en in de leeftijdsklasse van 55 tot 60 jaar is het nietactieve deel reeds groter dan het actieve. Van de groep personen die
65 jaar bereikt hebben, speelt nog slechts 14% een rol in het economische leven.
Een verouderende bevolking telt bijgevolg een steeds kleiner aantal
actieve leden. Practisch betekent dit, dat voor het actieve gedeelte van
de bevolking het onderhouden van de niet-actieve leden een steeds
zwaardere last wordt. Men heeft namelijk berekend dat wanneer het
bedrag van het individuele pensioen constant blijft, — een hypothese
die inmiddels reeds werd omvergeworpen, — de door werkgevers en
werknemers te storten bijdrage zou vermeerderen van 100 in 1947 tot
127 in 1962 en 139 in 1967 3 ). Ook mag normaal verwacht worden dat
de lasten wegens ziekte en invaliditeit verzwaard zullen worden.
Bovendien is een ouder wordende volksgroep minder geschikt voor
de thans algemeen voorkomende experimenten van arbeidsmobiliteit; hij
past zich ook moeilijker aan de economische schommelingen aan. Daaruit volgt een reëel gevaar voor vergroting der werkloosheid.
°) Cf. 0. Tulippe, op. cif., p. 7.

132

HET VRAAGSTUK VAN DE OUDE DAG

Ook het streven naar grotere productiviteit lijkt onverenigbaar met
een veroudering van de bevolking.
* * *

Wanneer men zover gevorderd is in de analyse van het verschijnsel
van de veroudering der bevolking, ziet men terstond ook talrijke sociale
problemen rijzen.
Nergens wellicht is de tegenstelling tussen het individuele welzijn
van de persoon en het streven naar materiële vooruitgang van de maatschappij scherper; nergens wellicht is deze spanning heviger. Dit uit
zich o.m. in de maatschappelijke opvattingen omtrent de ouden van
dagen en hun speciale problemen.
Er is een merkbaar verschil tussen mensen, die deel uitmaken van
éénzelfde maatschappij, al naar gelang zij tot verschillende generaties
behoren. Dit laat zich meer nog op het psychologische dan op het zuiver
physieke plan voelen.
Tussen mensen van dezelfde ouderdom bestaat een reeks affiniteiten
die hen nader tot elkaar brengen, die wederzijds begrip bevorderen
( hebben zij niet samen, met eenzelfde gemoed dezelfde gebeurtenissen
meegemaakt en deze in dezelfde geest beoordeeld?) maar die hen er ook
onwillekeurig toe brengen een blok te vormen dat zoniet vijandig, dan
toch wantrouwend en gewoonlijk afkeurend en afwijzend staat tegenover de jongeren die de „moderne" tijd vertegenwoordigen. Van geslacht tot geslacht bestaat er gewoonlijk een hemelsbreed verschil in demeest fundamentele opvattingen en beschouwingen. Om een evenwichtige toestand te scheppen zou het gehele sociale leven aan deze verschillen aangepast moeten zijn 4 ) .
De huidige toestand biedt echter in feite een geheel ander beeld!
Zeker, de moderne beschaving biedt de ouden van dagen niet te
onderschatten voordelen. Het dagelijks comfort (electriciteit, centraleverwarming, koelapparaten, radio, enz.) verschaft velen een aangenameoude dag. Ook het reizen is in aanzienlijke mate vergemakkelijkt. Maar
anderzijds is de grijsaard minder dan ooit in staat om zich aan het
levensrhythme der jongeren aan te passen. Het huidige huishoudelijke.
zowel als maatschappelijke leven verloopt in een gejaagd tempo dat een
physisch zwakkere moeilijk volgen kan; het kent niet meer zoals vroeger een geleidelijke evolutie maar wordt gekenmerkt door bruuske wijzigingen die niet zelden grove psychische storingen te weeg brengen bij
degenen die er zich door benadeeld achten.
4 ) Cf. René Clemens, „Les problèmes sociaux du vieillissement", Revue rn`dicaIe-dLiége, 1954, rit 7, blz. 193.
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Ook zal de, meer dan vroeger verwende mens, een groter heimwee
zoelen naar de voorheen gesmaakte genoegens, zodat een zekere bitterneid een schaduw zal werpen op de oude dag. Te meer daar de moderne
wetenschap er nog niet in geslaagd is de ziekten die vooral de ouderen
treffen, te overwinnen. Het is n.l. zo, dat de meeste gevallen van rheumatiek zich voordoen in de tweede helft van het leven; het ouder-wordend organisme is eveneens meer blootgesteld aan kankeraandoeningen.
Het weerstandsvermogen van het lichaam vermindert, het helen van
wonden geschiedt niet meer met dezelfde snelheid. Een ernstige verzwakking treft de zintuigen; gehele of gedeeltelijke blindheid en doofheid zullen de eenzaamheid nog verergeren.
De ouderdomsziekten zijn meestal gevaarlijk en pijnlijk. Men heeft
kunnen schrijven dat ziekte bij uitstek als het teken van ouderdom moet
worden beschouwd. Ziekte zal nu weer in talrijke gevallen juist tot
gevolg hebben dat het besef van afzondering bij de bejaarde verscherpt
wordt. Daarbij komt nog dat de materiële toestand van vele ouderen
erbarmelijk is.
Een vluchtig onderzoek, door een privé-organisatie in 1942 ingesteld,
toonde aan, dat in ons land 20.000 niet in een ziekenhuis ondergebrachte ouden van dagen in de meest volslagen ellende leefden.
Officiële enquêtes werden in België nog niet gehouden, maar waarschijnlijk is de situatie hier niet aanzienlijk beter dan die welke in Frankrijk werd geregistreerd. Het Franse Nationaal Instituut voor de Statistiek noteerde inderdaad, na een onderzoek betreffende de voorwaarden
waarin de bejaarden leefden, dat 43% hiervan in armoede verkeerden,
terwijl 41% een uiterst bescheiden leven leidde. Slechts 16% had een
fatsoenlijk of comfortabel bestaan.
Het geldelijk inkomen van de ouden van dagen is in de meeste gevallen uiterst gering. De hun toegekende pensioenen laten gewoonlijk
slechts een zeer karig bestaan toe. Bovendien werd vastgesteld dat
velen niet eens het bedrag ontvangen waarop zij krachtens de bestaande
wetten recht hebben; zij zijn immers meestal onbekend met de geldende
wetgeving die, het mag gezegd worden, niet steeds eenvoudig en
duidelijk is!
Wel pogen sommigen hun inkomen op te voeren, maar slechts weinigen slagen erin werkgelegenheid te vinden. Enerzijds worden zij door
wettelijke reglementeringen uitgesloten van bepaalde categorieën betrekkingen; anderzijds wensen de werkgevers in het algemeen niet
arbeidskrachten in dienst te nemen die de leeftijd van vijftig jaar overschreden hebben; deze worden immers beschouwd als minder efficiënt
en meer onderhevig aan ziekte en andere vormen van arbeids-.onge--
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schiktheid. In grote ondernemingen is dikwijls minder dan 2% der
tewerkgestelden ouder dan zestig jaar. In 80 gevallen op de 100 wordt
gevraagd naar arbeiders van beneden de 40 jaar.
Ook is gebleken dat het aantal werklozen van meer dan vijftig jaar
een aanzienlijk percentage vertegenwoordigt van het totaal aantal
werklozen. De duur van hun werkloosheid is gewoonlijk ook veel langer. Aldus werd berekend dat een werkloze van twintig a vijfentwintig
jaar gemiddeld na 4 maanden een nieuwe betrekking had gevonden,
terwijl een werkloze van vijftig a vijfenvijftig jaar meer dan 13 maanden
en een werkloze van zestig jaar 21 maanden moet wachten tot zij
opnieuw werkgelegenheid vinden 5).
Tijdens de oorlog werd nochtans regelmatig beroep gedaan op oudere
werkkrachten, daar de jongere vaak onder de wapens geroepen waren
of om andere redenen verhinderd waren deel te nemen aan de economische activiteit. De ondervinding die hierbij werd opgedaan heeft geleerd
dat bejaarde arbeiders goede diensten kunnen bewijzen in een onderneming, vooral waar het gaat om nauwkeurige en regelmatige arbeid die
niet te zware physieke inspanningen vergt.
De Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid heeft, met
medewerking van het Verbond der Belgische Nijverheid een onderzoek
ingesteld over de oudere arbeiders; de uitslag hiervan is in dit opzicht
kenschetsend 6 ) .
De meeste firma's die de vragenlijst beantwoord hebben, wezen er op
dat de oudere leden van hun personeel bekwamer zijn vanwege hun
beroepsqualificatie, meer nauwgezet bij het presteren van hun werk
( zodat zij minder arbeidsongevallen veroorzaken) en trouwer zijn aan
de instelling waaraan zij verbonden zijn. Ook stelt men bij hen minder
gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheid vast.
Deze opvatting werd ook in Nederland naar voren gebracht door Dr
J. D. Wackwitz, die onderzoekingen deed in de Philips-fabrieken te
Eindhoven. Dr Wackwitz noteerde dat het gemiddelde rendement van
een jonge arbeider eerst snel aangroeit, daarna iets trager, totdat het
zijn maximum bereikt. Daarna merkt men een geleidelijke vermindering.
Het speekt vanzelf dat een aanmerkelijk verschil bestaat tussen beroepen die een zware krachtsinspanning vergen en die waar deze inspanning minder groot is. Gespecialiseerde glasblazers bereiken hun maximaal rendement rond vijfendertig jaar; op zestigjarige leeftijd is dit
rendement met 20% verminderd. De metaalbewerkers daarentegen
5) Cf. L. Reneau, Le problème de la remise au travail des chómeurs d'áge avancé,
Brussel, 1952, blz. 4.
6) Cf. L. Reneau, op. cit., blz. 8-10.
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leveren hun topprestaties rond vierenveertig jaar; op zestig jaar is hun
rendement slechts 7% lager 7 ) .
Hieruit mag men besluiten dat een niet onaanzienlijk probleem — dat
van de verbetering van het materiële lot van bejaarde personen die nog
bekwaam zijn tot arbeiden — opgelost zou worden door een behoorlijke
aanpassing van het werk aan de arbeider. Dit kan in zekere mate bereikt worden door een rationele mechanisatie, die de arbeidsprestatie
verlicht. Ook het inrichten van afzonderlijke werkplaatsen voor meer
bejaarde arbeiders schijnt wenselijk en economisch verantwoord 8 ) .
* * *

Naast dit zuiver economisch hulpmiddel, ligt nog een ruim terrein
open voor eigenlijke sociale actie: wij denken hier enerzijds aan verbetering van de huisvesting der bejaarden, anderzijds aan de problemen
inzake de vrije-tijdsbesteding.
De ouderen die niet kunnen inwonen bij eigen kinderen of bij naaste
verwanten, zijn — behoudens de uitzonderlijke gevallen van kapitaalkrachtigen, --- genoodzaakt hun toevlucht te zoeken in de tehuizen
voor ouden van dagen.
Er zijn 478 van dergelijke tehuizen in België. Ook daar echter is de
toestand dikwijls verre van rooskleurig. De bestaande rusthuizen zijn
voor het grootste deel zeer verouderd en zijn van weinig comfort voorzien. Negen en dertig werden er inderdaad gebouwd vóór 1800. Het
waren oorspronkelijk religieuze instellingen, die tentijde van de Franse
Revolutie veel te lijden hadden; 58 andere werden ingericht vóór 1850;
184 vóór 1900. Slechts 197 dezer gebouwen dateren uit de twintigste
eeuw.
Ook de geest die in deze instellingen heerst is niet steeds uitstekend.
Wel werd sinds enkele jaren een aanzienlijke vooruitgang geboekt in
de sociologische wetenschap en in de practische toepassingen er van.
De nieuwe mentaliteit, gefundeerd op een meer personalistische opvatting van het sociale leven, heeft zich stilaan ook tot de rustoorden voor
ouden van dagen uitgebreid. De opvoeding van de mens is een nooit
beëindigd werk en ook de ouderen hebben recht op een menswaardige
behandeling.
De ouden van dagen mogen niet langer hun plaatsing in een rusthuis
zien als een definitieve uitsluiting uit het sociale leven, uit de menselijke
7) Cf. „Le problème de rage dans 1'industrie", Habiter, Augustus 1955, blz. V-VI.
8) Een Franse metaalfabriek heeft dit procédé toegepast, door een atelier te reserveren voor arbeiders van meer dan 65 jaar. Het rendement was zeer bevredigend:
80% van dat der andere afdelingen van de fabriek. Cf. Dr Lederer, „Les problèmes
soulevés par la gériátrie", Sint-Lucasblad, 1953, nr 5, blz. 291.
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wereld. Nochtans betekende hun intrede in dergelijke tehuizen dikwijls
het einde van hun vrijheid van komen en gaan, van hun laatste liefhebberijen, ja zelfs van alle familiale betrekkingen. Dikwijls zelfs worden
echtgenoten die het gehele leven met elkaar doorgebracht hebben, gescheiden. Onder zulke voorwaarden krijgt het leven in gemeenschap
een afschrikwekkend karakter.
Hierin werd gelukkig, in een recent verleden, verbetering gebracht.
Allerlei instellingen werden opgericht, die zich tot doel stelden het lot
van oude mensen te verzachten en de directies der rustoorden tot meer
moderne opvattingen en methodes te bewegen.
Het past hierbij te herinneren aan de actie van Caritas Catholica.
Vóór enkele maanden werd een studiedag van deze organisatie aan dit
probleem gewijd. De volgende principes werden er, zeer terecht vooropgezet:
1. De reglementen der tehuizen voor ouden van dagen moeten op psychologische wijze opgesteld worden; met tact en diplomatie te werk
gaan is ook hier de boodschap! De gebruikte termen moeten zo veel
mogelijk de idee van dwang vermijden en deze vervangen door het
opwekken van een gezamenlijk aanvaarde tucht, basis van een gezond leven in gemeenschap.
2. Buiten uitzonderlijke gevallen, moet aan de bejaarden toestemming
gegeven worden alle dagen het tehuis te verlaten om uit wandelen
te gaan.
3. De mogelijkheid moet worden onderzocht in de tehuizen een ,,Ouderenraad' op te richten, samengesteld uit een bepaald aantal oude
lieden die in deze instellingen zijn ondergebracht; deze Raad zou de
wensen en opmerkingen van de belanghebbenden aan de Directie
overbrengen en vermakelijkheden (jaarlijkse fancy-fair en dergelijke
manifestaties ) organiseren.
4. Voor de ouderen die wensen hun eigen home te behouden, zouden
afzonderlijke kamers moeten worden ingericht.
5. Waar het enigszins mogelijk is, zou de scheiding van man en vrouw
bij het intreden in een gesticht voor bejaarden moeten worden vermeden; speciale kamers zouden moeten worden ingericht voor huishoudens 9) .
Hierbij sluit het boven aangehaalde vraagstuk der vrije-tijdsbesteding
aan. Zowel voor de ouden van dagen die in gespecialiseerde instelling
9) Vgl. het programma der Landelijke Katholieke Stichting in Nederland, Rapper
van de Commissie ter bestudering van het vraagstuk van de oude dag, Sociale Raad,
Amsterdam, 1950, blz. 24-30.
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gen ondergebracht zijn, als voor de anderen, rijst hier een hele reeks
moeilijkheden. De volledige afgeslotenheid waarin vele ouderen leven
is voor hen een psychische foltering, die ondraaglijk kan worden. Ook
op dit terrein werden leerrijke enquêtes ingesteld. Zo kwam de New
York State Department of Social Welfare tot de bevinding dat 1/3 van
de bejaarde normale mensen vinden dat een dag een eeuwigheid duurt.
Het moet de ouderen niet onmogelijk gemaakt worden hun liefhebberijen verder te beoefenen; integendeel, nieuwe hobbies moeten eerder
worden aangekweekt. Het inrichten van clubs voor ouden van dagen
moet in die geest worden aangemoedigd.
* * *

De naastenliefde en een ware sociale geest nopen tot een verruimde
actie ter voorziening der behoeften van de bejaarden.
Deze actie moet, om doeltreffend te zijn, gefundeerd worden op de
christelijk-personalistische beginselen.
Zij heeft een materieel aspect: er moet gezorgd worden voor de
bestaanszekerheid der ouden van dagen. Zij heeft ook een psychologisch aspect: de reglementering van het leven in de rustoorden moet het
behoud van de zelfstandigheid verzekeren en het sociale contact onderhouden.
Dit alles vergt wellicht offers van de jongere klassen der bevolking,
doch een menswaardige behandeling, in een geest van eerbied voor de
persoon, is de enige wijze waarop men, bij ouden van dagen die sereniteit kan aankweken waarmee de eeuwigheid moet worden aanschouwd.

Herziening van het proces van de
Hertog van Alba
(1507-1582)')
door DR M. VAN DURME
hertog de Berwick y de Alba, Spaans gezant in Engeland, in
T OEN
1947, te Oxford, in aanwezigheid van officiële persoonlijkheden,
een pleidooi hield voor Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alba,
deelden velen de mening dat de ambassadeur, in zijn ijver voor de
reputatie van zijn befaamde voorvader, de geschiedenis geweld aandeed 2 ) . Het leek nog al zonderling dat een poging gedaan werd het
radicaal en brutaal optreden van de Spaanse gouverneur in de Nederlanden in een gunstige zin te beoordelen. Inderdaad kan dit optreden
in veel opzichten niet anders dan onmenselijk en noodlottig genoemd
worden.
Het is echter duidelijk dat de geschiedenis van Fernando Alvarez
onvoldoende bestudeerd werd, daar een moderne, wetenschappelijk
verantwoorde biografie nog steeds ontbreekt. Verheugend is het dan
ook dat bovengenoemde hertog Berwick eindelijk een groot deel van
Alba's briefwisseling uit het familie-archief Toledo heeft kunnen uitgeven 3 ) , terwijl anderdeels een rij Belgische, Nederlandse, Franse en
Spaanse historici verscheidene vraagstukken in verband met Alba's
bestuur aan een ernstig onderzoek zijn gaan onderwerpen. In Augustus
1953 heeft professor burggraaf Terlinden, in zijn artikel Du nouveau
sur le duc d'Albe 4 ), terecht de aandacht er op gevestigd. Het besluit
ligt voor de hand: een diepergaande studie van de bronnen is Fernando
Alvarez gunstig geweest. Naast de hertog van Alba, de man van de
onderdrukking, verschijnt een hertog van Alba, groot veldheer, bekwaam diplomaat en onderlegd staatsman.

Opperbevelhebber in Duitsland
Naar onze mening krijgt dit besluit een grote kans als men de bedrijvigheid van de hertog buiten de Nederlanden onder de loupe neemt.
Reeds vroeg genoot hij het vertrouwen van Karel V en speelde hij een
belangrijke rol in het Habsburgse Rijk. „Men moet hem gebruiken in
1) Lezing gehouden op het XXXVIe Congres van de Federatie van de Kringen
voor Geschiedenis en Oudheidkunde van België (Gent, 12-15 April 1955) .
2) Berwick 8 Alba (D.C.L., duke of), The Great Duke of Alba as a public servant. Oxford University Press, (Londen; New York, Toronto), 1947. ,-- Vergelijk
Idem, El Gran Duque de Alba, Don Fernando Alvarez de Toledo (1507-1582). Conlerencia en Silo Paulo (Brasil). Madrid, 1951.
3) Duque de Alba, Epistolario del III Duque de Alba, Don Fernando Alvarez de
Toledo. Madrid, Casa de Alba, 1952, 3 delen.
4) Revue Générale Beige, 15 Augustus 1953, blz. 566-578.
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staats- en oorlogszaken", schreef Karel V in 1543, in een geheime
instructie aan zijn zoon Filips, toen hij Spanje ging verlaten, „want hij
is de beste die wij voor het ogenblik in het rijk hebben". Wie beseft
welk een klare kijk de Keizer had op de militaire en staatkundige noodwendigheden van Spanje en dat hij zich in dit geval geenszins liet beinvloeden door het feit dat Alba, én door geboorte én door familietraditie, een van de meest vooraanstaande Grandes was, zal zonder
gevaar van overdrijving ook kunnen toegeven dat die aanbeveling de
verdiensten van de hertog onbetwistbaar in het licht stelt. Trouwens, de
vererende opdrachten die Karel V en Filips hem gaven, heeft Alba, en
door de reorganisatie van het Spaanse leger en door de verbetering van
het bestuursapparaat, met kennis van zaken uitgevoerd. Hoe zou de
Keizer anders, enige jaren later, op het idee zijn gekomen de hertog tot
opperbevelhebber van het keizerlijk leger in Duitsland aan te stellen?
Waarom verkoos hij Alba boven de Italiaan Ferdinando di Gonzaga, die,
wat militaire en administratieve kennis betreft, voor Fernando Alvarez
niet hoefde onder te doen? De actie tegen de liga van Schmalkalden
eiste evenveel omzichtigheid en diplomatie als militaire bekwaamheid.
Van een snelle overwinning kon geen sprake zijn, van een radicaal
optreden evenmin. Nicolas Perrenot de Granvelle, eerste raadsheer van
Karel V, dacht er geenszins aan het protestantisme door geweld uit te
roeien. Veeleer verkoos hij een vredelievende en gematigde politiek te
voeren, te meer daar een oorlog op het Duitse front, omwille van de
aanhoudende bedreigingen van Fransen en Turken, zeer noodlottige
gevolgen kon hebben. Was Alba in die omstandigheden de geschikte
man in Duitsland? Wij antwoorden beslist: ja. Ongetwijfeld staat hij
aan de zijde van de partij die de politiek van de eerste raadsheer Granvelle wantrouwt, doch hij beseft ten volle, en hij overtuigt de Keizer er
van, dat opportunisme geboden is. Van een gewild brutaal optreden,
van een systematische terreur, geen sprake. Haast geen stad die aan
plundering of verwoesting wordt prijsgegeven, tenzij in Wurttemberg,
waar Alba, ten gevolge van langdurige en hardnekkige weerstand, een
voorbeeld wil stellen. Steeds die grote bezorgdheid van de hertog voor
de tucht in zijn leger, tucht, die hij gemakkelijk handhaaft door zijn
troepen buiten de steden, dus op het platteland, te houden. Geen geweld
^-- aldus Alba in de krijgsraad --- waar een gematigd optreden resultaten oplevert, geen systematisch bloedvergieten in een burgeroorlog.
waar de overwinnaar vaak alles verliest en nooit veel wint. Maak gebruik van de verdeeldheid onder uw tegenstanders, onderhandel waar
dit mogelijk is, verzwak de vijand door onafgebroken schermutselingen,
verleg de strijd in vijandelijk land, put de troepen van de tegenstander
uit en sla toe op het gunstig moment als de zege verzekerd is. Karel V
aanvaardt dit plan, laat het uitvoeren en behaalt spoedig de overwinning. Op 24 April 1547 verslaat hij keurvorst Johan Friedrich van
Saksen te Miihlberg aan de Elbe en breekt hij de militaire macht van
de liga van Schmalkalden.
Na de overwinning wordt de vraag gesteld of Johan Friedrich al dan
niet met de dood gestraft moet worden. Sommige hovelingen en aanvankelijk de Keizer zelf opteren voor deze oplossing. De hertog van
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Alba echter wil op de ingeslagen weg voortgaan: een voorzichtige en
gematigde politiek lijkt hem ook na de overwinning aangewezen. Johan
Friedrich is een eerlijk man en wellicht kan hij de Keizer nog grote
diensten bewijzen. Gevaarlijk schijnt het in ieder geval hertog Maurits
van Saksen, die een opportunistische staatkunde voert en de Keizer
slechts gesteund heeft met het doel het keurvorstendom Saksen te verwerven, met dat vorstendom en met de keurvorstelijke waardigheid te
belenen. Nuttiger, aldus Alba, zou het zijn, bedoeld electoraat en de
veroverde Saksische gebieden aan een lid van het Oostenrijkse Huis toe
te kennen, of, indien dit onmogelijk blijkt, onder bepaalde voorwaarden
aan Johan Friedrich terug te schenken. In deze zaak nochtans meent
Karel V de hertog van Alba niet te kunnen volgen. Wel behoudt Johan
Friedrich het leven, doch het grootste deel van zijn bezittingen wordt
aan Maurits van Saksen gegeven. Te oordelen naar de gevolgen die er
in 1552 te Innsbruck en te Passau uit voortvloeien, is die daad van de
Keizer een zware politieke fout geweest 5 )
De houding, die de hertog van Alba in Duitsland aannam, hoeft geen
verwondering te wekken, daar de politiek, die in Duitsland gold, met
de nodige aanpassing door hem ook elders gevolgd werd.
Activiteit in Italië
In dit verband loont het de moeite de aandacht te vestigen op de
verwikkelingen die zich in 1555 en volgende jaren in Italië voorgedaan
hebben en waarbij de hertog van Alba, in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber, gouverneur van het Milaanse en vice-koning van Napels,
betrokken werd. Moeilijk kan men zich een juist denkbeeld vormen van
de benarde toestand waarin de Spanjaarden verkeerden ten gevolge
van de Franse veroveringen in Savoye-Piëmont en het offensief optreden van maarschalk Cossé de Brissac. Die toestand was des te gevaarlijker daar er aan het hof te Brussel geen eensgezindheid bestond omtrent de gedragslijn, die men diende te volgen. Karel V dacht aan
abdicatie en koning Filips liet zich sterk door Ruy Gomez de Silva en
diens vredesgezinde partij beinvloeden. Ongetwijfeld had Gomez goede
bedoelingen, doch de onenigheid aan het hof, die uit zijn houding voortvloeide, en de onbeslistheid van Filips moesten onvermijdelijk ernstige
verwikkelingen na zich slepen. De Spaanse politiek in Italië ondervond
er hoe langer hoe meer de weerslag van: de administratie liet veel te
wensen over, de ravitaillering van de garnizoenen bleek onvoldoende
en van een regelmatige uitbetaling van soldij was geen sprake. Ook
bleef de toestand te Siëna zeer verward en dacht men redenen te hebben om de groothertog van Toskane, Cosimo di Medici, te wantrouwen.
In die omstandigheden komt de hertog van Alba in de maand Juni
1555 te Milaan aan. Hij vindt er de zaken volstrekt niet naar zijn zin.
Onweerstaanbaar werpt Brissac de Spaanse stellingen overhoop, belangrijke strategische punten gaan verloren, troepen vluchten, beginnen
5 ) Van Durme (M.), Antoon Perrenot, bisschop van Atrecht, kardinaal van Granvelle, minister van Karel V en van Filips 11, 1517-1586, in Verhandelingen van de
Koninkl ij ke Vlaamse Academie. Brussel, 1953, blz. 45, 91 vlg.
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te muiten of leggen de wapens neer. Onmiddellijk tracht de hertog van
Alba het meest dreigend gevaar te bezweren, doch hij staat voor een
moeilijke taak. Ondanks de talrijke brieven die hij, vóór en na zijn aankomst te Milaan, dagelijks aan Karel V, Filips van Spanje, Ruy Gomez
de Silva, Francisco de Eraso e.a. schrijft en waarin hij voortdurend op
de toezending van de beloofde fondsen aandringt, schijnt men aan het
hof de mening te hebben dat de aanwezigheid van de hertog in NoordItalië voorlopig volstaat om de Fransen in toom te houden. „Ik zie mij
verplicht mijn beklag te maken", schrijft Alba op 29 Juni 1555 aan Ruy
Gomez, „daar ik tot nog toe nauwelijks 160.000 scudi ontvangen heb.
Met dergelijke som kan ik geen veldtocht beginnen, want zij volstaat
zelfs niet om de belangrijke plaatsen, die ik moet verdedigen, van het
nodige te voorzien .... Als ik geen geld kan loskrijgen om de krijgsoperaties in te zetten, loop ik gevaar mijn eer te verliezen, hetgeen te
wijten is aan een Eraso en een Domingo de Orbea, die Zijne Majesteit,
omwille van hun ellendig financieel beheer, mijns inziens, 't best het
hoofd zou afslaan".
Dientengevolge blijft Alba niets anders over dan zijn persoonlijk crediet in de weegschaal te werpen. Tevens verpandt hij een deel van zijn
bezittingen en de juwelen van de hertogin, die hem vergezelt. Op die
wijze weet hij zijn eer te redden en slaagt hij er in, ten minste tijdelijk,
het noodlottig financieel tekort te dekken en nieuwe troepen te lichten.
Wellicht wordt dit gebaar aan het hof niet naar waarde geschat, doch
het resultaat is duidelijk: niet zodra heeft Alba het roer omgeworpen of
hij publiceert een eerste zegesbulletijn: een gevaarlijke Franse aanval
wordt afgeslagen. „Het feit dat de vijand zich van de oogst had meester
gemaakt en een sterke ruggesteun in Casale vond, is deze staten noodlottig geweest", schrijft de hertog aan Filips, in antwoord op een brief,
die hij op 22 Juni 1555 ontving, „doch tenslotte hebben wij het grootste
deel van de verloren stellingen opnieuw kunnen bezetten. Bij mijn aankomst te Valenza vielen de Fransen aan. Twaalf uren duurde de strijd,
maar wij behaalden de overwinning. Ongeveer 1800 man werden buiten
gevecht gesteld, 300 gedood en meer dan 1500 gekwetst naar Casale
gevoerd". Welk belang aan die feiten moet worden gehecht blijkt overigens uit veel andere brieven van de hertog: ondanks de versterkingen
die Aumale in Noord-Italië aanvoerde, hebben de Fransen, bij het aanbreken van het winterseizoen, buiten de verovering van Vulpian, rond
20 September 1555, geen belangrijke successen geboekt. Anderdeels
heeft Alba, door de reorganisatie van administratie en justitie en door
zijn onderhandelingen met Siëna en Florence, de positie van de Spaanse
vorst spoedig voldoende verstevigd om zich naar het koninkrijk Napels
te kunnen begeven.
Toen de hertog van Alba in de eerste helft van de maand Februari
1556 te Napels aankwam, was het te voorzien dat de houding van
Paulus IV en van de Carafa's tegenover Filips II en diens bondgenoten,
weldra nieuwe vijandelijkheden zou uitlokken. De Paus trad openlijk
tegen de Colonna's op en sloot een verbond met Hendrik II van Frankrijk. Deze had echter het wapenstilstandsverdrag van Vaucelles ondertekend, liet zich door de vredesgezinde partij van connétable Anne de
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Montmorency beïnvloeden en aarzelde om de hertog van Guise met een
leger naar Italië te zenden. Hiervan maakte Alba gebruik om het koninkrijk Napels in staat van verdediging te stellen en om zich op een
offensief in de richting van de pauselijke staten voor te bereiden. Opvallend echter is het dat hij zich inspande om een gewapend conflict te
vermijden; de brieven die hij in dit verband aan Filips II zendt, bewijzen
dit zeer duidelijk. Niet alleen toonde hij zijn afkeer voor een oorlog
tegen de H. Stoel, ook zocht hij door onderhandelingen met de Carafa's
een overeenkomst te bereiken. Wanneer hij echter alle middelen om tot
een vergelijk te komen heeft uitgeput, treedt Alba beslist op. Hij verovert verscheidene steden en dringt, ditmaal plunderend en verwoestend, tot in de omgeving van Rome door; weldra vallen ook Tivoli,
Anzio en Ostia in zijn handen. Daar de hertog van Guise intussen op
zich laat wachten, knoopt de Paus onderhandelingen aan; in zijn naam
sluit kardinaal Carafa, bij het naderend winterseizoen, een wapenstilstand met Alba. Deze verhoopt er het beste van.
Het was echter duidelijk dat de Carafa's het met die overeenkomst
niet ernstig meenden en geen andere bedoeling hadden dan tijd te winnen, in afwachting dat Guise met zijn troepen in Italië zou aankomen.
Inderdaad trok de hertog, bij de aanvang van het jaar 1557, over de
Alpen, verenigde zijn troepen met die van de hertog van Ferrara en van
de Carafa's, liep een deel van de Spaanse stellingen in de kerkelijke
staten overhoop en drong het koninkrijk Napels binnen. Hij hoopte in
dat koninkrijk een gemakkelijke overwinning te behalen, toen het langdurig beleg van Civitella zijn plannen verijdelde en hem dwong rechtsomkeer te maken. De hertog van Alba, die tot dan toe een algemeen
samentreffen vermeden had, zette de achtervolging in en ging onder de
muren van Rome kamperen. Tot grote verwondering van officieren en
soldaten onthield hij zich echter van een aanval op de stad. De hertog
was niet van zins zijn troepen in de hoofdstad van de Christenheid tot
plundering te zien overgaan, te minder daar Guise, die in de buurt lag,
wellicht de gelegenheid te baat zou genomen hebben om hen in Rome
zelf te overvallen. Daarenboven had Alba zijn doel, het behoud van het
koninkrijk Napels, bereikt, en was hij ervan overtuigd dat Paulus IV
niet langer zou aarzelen ernstige vredesvoorstellen te doen: op 10
Augustus 1557 immers had Hendrik II van Frankrijk een gevoelige
nederlaag geleden te Saint-Quentin en het was te voorzien dat hij de
hertog van Guise spoedig uit Italië zou terugroepen. Onderhandelingen
volgden te Cavi tussen Alba en de afgevaardigden van de Paus, o.m.
kardinaal Carafa, en een overeenkomst kwam tot stand. Op 19 September werd de hertog te Rome plechtig ontvangen en deed hij aan de Paus
hulde voor de koninkrijken Napels en Sicilië. Terecht drukte hij zijn
tevredenheid uit over hetgeen hij met een minimum van strijd had weten
te bereiken.
Een gematigde politiek in Duitsland, een gematigde politiek in Italië,
een gematigde politiek ook toen Alba, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de krijgsraad en van eerste plenipotentiaris van Spanje, een
belangrijk aandeel had in de vredesonderhandelingen te Cateau-Cambrésis. Bewijzen? O.a. de bemiddelingspogingen van de hertog die tot
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gevolg hadden dat connétable de Montmorency, bij Saint-Quentin
gevangen genomen, naar Frankrijk kon terugkeren om er Hendrik II
tot het sluiten van een vredesverdrag over te halen. Vervolgens de brief
die Alba op 28 Maart 1559 aan Gonzalo Pérez zond: „Gode zij dank
dat wij eindelijk de zo vurig verlangde vrede hebben bereikt. Onmiddellijk wil ik u op de hoogte stellen, daar ik weet met welk genoegen u dit
nieuws zult vernemen. Deze avond kwam het tot een overeenkomst en
omhelsden wij elkaar. Slechts twee of drie minder belangrijke punten
moeten nog opgelost worden, maar wij zullen ons hoofd er niet mede
breken en spoedig klaar zijn". Inderdaad werden de vredesverdragen
reeds op 2-3 April definitief gesloten en ondertekend.

Landvoogd der Nederlanden
Maar nu het optreden van de hertog van Alba in de Nederlanden?
„Hij zo lezen wij in het vijfde deel van de Algemene Geschiedenis
der Nederlanden — was een man van weinig woorden en zeer sterke
wil, voorzichtig in zijn besluiten, op het slagveld en in de raadkamer;
maar had hij een besluit genomen, dan voerde hij dit door met alle middelen, waarover zijn sluwe en wrede geest beschikte; aarzeling kende
hij evenmin als scrupules, medelijden bewoog hem nooit wanneer hij
tegenover de vijanden van Koning en Kerk stond, immers clementie
voor het kwaad was volstrekt ongeoorloofd .... Tegenover ketters en
rebellen (in Alva's ogen één) paste slechts het zwaard en een politiek
van vernietiging. Hij vond het dan ook juist dat hij als kapitein-generaal
zijn zending zou volvoeren, aan het hoofd van een sterke legermacht
.... die met hem alle Nederlanders aanzag voor „Luteranos". Kregel
maakte het hem dat hij op zijn tocht .... voortdurend brieven van de
landvoogdes ontving waar zij tegen die legermacht bezwaar maakte ... .
Natuurlijk sloeg Alva er geen acht op".
Naast deze tekst volge hier een uittreksel uit de brief van de hertog
van Alba aan Thomas Perrenot de Chantonnay, d.d. 14 September
1567. „Daar de Koning tevergeefs gepoogd heeft door een gematigde
politiek de grote troebelen te vermijden en er slechts één middel, geweld, overblijft, heeft hij mij bevolen met een leger naar de Nederlanden
te gaan en de opstand te onderdrukken". Vergeefse pogingen tot verzoening, koninklijk bevel de rebellie te onderdrukken: in deze enkele
woorden ligt een groot probleem besloten. Natuurlijk kan de vraag
gesteld worden of alle middelen tot verzoening inderdaad uitgeput
waren en of de aanwezigheid van de Spaanse vorst in de Nederlanden
niet voldoende zou geweest zijn om de rust te herstellen. Een feit echter
is dat het religieuze vraagstuk, na het afsluiten van het verdrag van
Cateau-Cambrésis, voortdurend sterker naar voren trad en de konink
lijke macht meer en meer bedreigde. Speciaal was dit het geval in
Frankrijk, waar de toestand na de onderhandelingen te Bayonne in
1565 — onderhandelingen waarin Alba betrokken werd —, ten gevolge
van de wisselende en toegevende politiek van Catherina de Medici,
hopeloos dreigde te worden. Zouden op de duur de Nederlanden, waar
het Franse voorbeeld zo aanstekelijk werkte, niet dezelfde weg opgaan?
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Zou een radicale oplossing in de Nederlanden de koning niet in staat
stellen de positie van de behoudsgezinden in Frankrijk te versterken en
die van de Hugenoten te verzwakken? Had men door een verzoenende
houding in Duitsland onder de regering van Karel V het Lutheranisme
kunnen intomen? En wat was er te verwachten van het Calvinisme dat
zelf voor geen geweld terugdeinsde? „L'on perd trop souvent de vue —
schrijft professor Terlinden —, que sous le régime de l'union intime
entre l'Eglise et l'Etat, la tolérance n'existait pas et ne pouvait exister
d'après les principes mêmes du droit public. La religion d'Etat, celle du
prince, qu'il fut catholique ou protestant, devait être obligatoirement
celle de tous ses sujets. Ceux qui ne la pratiquaient pas étaient par le
fait même des rebelles, sur qui pesaient toutes les rigueurs de la législation pénale de l'époque" 6 ) . Een historicus moet de feiten kunnen
beoordelen naar de geest van de tijd, waarin ze zich voorgedaan hebben. Hierdoor wordt geenszins bedoeld dat hij het recht niet heeft,
wantoestanden aan de kaak te stellen of een systeem te brandmerken.
Zijn taak is het echter de bronnen te onderzoeken en ze zonder vooringenomenheid te interpreteren.
In die geest bestudeerd, brengt het materiaal dat nu ter beschikking
ligt, een meer genuanceerd oordeel over Alba naar voren, dan vroeger
meestal over hem geveld werd. Het bewind van de hertog mag nog zo
hard, brutaal, ergerlijk, wreed, moorddadig, onmenselijk zijn, bijna altijd
heeft hij op bevel van de koning of met diens instemming gehandeld.
„Koningen worden geboren om hun wil te doen, en wij, vazallen en
onderdanen, om de wil van de koning uit te voeren. In 't bijzonder
geldt dit voor mij, daar ik slechts één doel heb: dienen". Nooit nam de
hertog een besluit zonder de gevolgen, gunstige en ongunstige, overwogen te hebben; dikwijls deed hij het met tegenzin, vooral als het de
bestraffing gold van lieden die omwille van hun hoge rang of omwille
van hun vroegere verdiensten op verzachtende omstandigheden beroep
konden doen. „De rust in deze gewesten — aldus Alba r--- kunnen wij
niet herstellen door mensen te onthoofden, die zich door anderen laten
beïnvloeden" 7 ) . En in die brief van 14 September 1567, omtrent de
aanhouding van Egmont en Hoorne: „Meer personen hadden wij kunnen aanhouden, doch Zijne Majesteit stelt zich niet ten doel bloed te
vergieten en ik ben er van nature geen voorstander van. Veeleer streef
ik er naar die zaak door minder strenge middelen te regelen .... Ik
hoop dat die heren hun loyaliteit en onschuld zullen kunnen bewijzen,
daar zij vooraanstaande personages zijn en leden van de Vliesorde.
Tevens betreur ik dat het nodig was zulke maatregelen te treffen".
Huichelarij, zal men opwerpen, arte de prudencia in de uitvoering
van een opgelegde taak, veinzerij van een man die met zelfbeheersing
zich uiterlijk gedraagt naar de precepten van graaf Castiglione. Wij
erkennen dadelijk dat dit geenszins uitgesloten is tegenover sommige
Nederlanders, tegenover Margareta van Parma en tegenover de Keizer.
Maar tegenover Filips II en dat in geheime brieven voor de koning
6) Du nouveau sur le duc d'Albe, in Revue Générale Belge, cit., blz. 566.
7) Brief aan Filips II, 14 September 1567. Epistolario I, blz. XII, 672-673.
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alleen bestemd? Moet Alba zich dan rechtvaardigen voor de uitvoering
van de instructies die de vorst hem geeft? Veinzerij, wanneer hij bij
Filips II ten beste spreekt voor de gravin van Egmont en haar kinderen?
Veinzerij, wanneer hij de koning in 1568 aanraadt, na strenge bestraffing, een algemeen pardon uit te vaardigen, pardon dat hij nadien dan
toch weer doet uitstellen?
O.i. ligt een tweede verklaring voor de hand, meer nog, zij dringt
zich op. Te oordelen naar veel andere brieven van de hertog en naar
diens handelwijze vóór en buiten zijn optreden in de Nederlanden, was
er bij hem vooral sprake van rechtzinnigheid; hij was in de allereerste
plaats rechtzinnig.
De ernst van Alba's overtuiging, niet enkel in godsdienstzaken, maar
ook op politiek terrein, behoeft ons trouwens niet meer bewezen te
worden. Wie denkt er b.v. nog aan zijn stelsel van directe belastingen
op het roerend en onroerend kapitaal zonder voorbehoud te veroordelen? Het moest alle klassen van de maatschappij treffen en Alba's politiek brak met het oude systeem, dat de werkende stand, de industriële
en landelijke, speciaal benadeelde. Ook is men omtrent de kwestie van
de beruchte penningen, vooral van de 10e penning, tot een hele reeks
nieuwe conclusies gekomen. Men leze Horn, Arnould, Craeybeckx e.a.
Het blijft echter wáár, dat de hertog van Alba hierin meer een persoonlijke politiek volgde, dat hij op zijn tijd vooruitliep en zijn maatregelen,
gezien de geboden tegenstand, allerminst op het meest geschikte moment heeft genomen. Een verbetering van de fiscale inrichting, zoals hij
die wenste, zou nochtans gunstige resultaten hebben gehad, vooral op
militair gebied.
In dit verband mag wellicht de aandacht gevestigd worden op de
bezorgdheid van de hertog voor de goede gang van zaken in het koninklijk leger. In normale omstandigheden gehoorzaamden de Spaanse soldaten tamelijk gemakkelijk, doch zelden beschikte Alba over voldoende
geld om zijn troepen regelmatig te bevoorraden en te betalen. „Dinero!",
herhaalt de hertog voortdurend in zijn brieven aan Filips II, „geld om
mijn soldaten te betalen!". Wat al ellende ware de Nederlanden gespaard gebleven, indien bedoelde belastingen Alba in staat gesteld
hadden een soort intendance-dienst in te richten? Meestal waren opstand en muiterij slechts de gevolgen van de armzalige toestand waarin
de soldaten leefden en het heeft geen zin de hertog zonder meer verantwoordelijk te stellen voor een militair systeem, waaraan hij, omwille van
financiële redenen, niet veel kon veranderen.
Tot overmaat van ramp werden de schepen die Spaans geld aan
boord hadden en in 1568 in de haven van Plymouth waren binnengelopen, door koningin Elisabeth in beslag genomen. Wat een netelige
kwestie voor Alba en voor diens beleid in de Nederlanden! En hoe
spant de hertog zich in om aan de ergerlijke gevolgen van de Engelse
politiek te ontkomen! Drie jaren lang onderhandelt hij met de overbuur
en tenslotte bereikt hij een ernstig resultaat, te laat echter om hem de
gelegenheid te geven de militaire organisatie door te voeren, zoals hij
die wenste. Aan dit ingewikkeld vraagstuk van de inbeslagneming van
schepen heeft men o.i. nog te weinig aandacht besteed, te meer daar de
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onderhandelingen, die de hertog van Alba hieromtrent voerde, getuigen
van een gezond politiek inzicht en bewijzen dat hij een bedreven diplomaat was.
Diplomaat tegenover Engeland: het blijkt nog duidelijker uit een hele
reeks brieven die betrekking hebben op Maria Stuart en het Schotse
vraagstuk. Diplomaat tegenover Frankrijk, waar Catherina de Medici
misschien nog meer te wantrouwen was dan Elisabeth in Engeland.
Diplomaat ook tegenover Duitsland, waar de hertog maanden en maanden met de Keizer en met de rijksvorsten onderhandelt om de Nederlanden in de liga van Landsberg te doen opnemen en aldus hun positie
tegenover de rebellen, tegenover Engeland en Frankrijk te verstevigen.
Er zijn overigens nog veel andere problemen, waarin Alba ontegenzeggelijk verdiensten heeft, of die ten minste blijk geven van de ernst
van zijn overtuiging. Wij signaleren o.a. de toepassing van de Trentse
besluiten, de steun die de hertog verleent aan de nieuwe bisschoppen en
zijn politiek tegenover de oppositie van de abdijen, de pogingen tot
unificatie van het provinciaal gewoonterecht, van het strafrecht en de
strafprocedure, en last but not least van het maritiem recht en de maritieme verzekeringen. Over de belangrijkste van die kwesties hebben
prof. Verlinden, prof. Dierickx en prof. Gilissen ons ruimschoots ingelicht. Te ver echter zou het ons voeren indien wij hieromtrent zouden
uitweiden, daar ook de geschiedenis van de hertog na zijn vertrek uit de
Nederlanden nog even onze aandacht verdient.
Laatste Levensjaren in Spanje
Op 18 December 1573 uit Brussel vertrokken, kwam de hertog van
Alba, na een lange reis, in April 1574, te Madrid aan. Opnieuw werd
hij belast met het ambt van grootmeester aan het Spaanse hof en fungeerde hij als lid van de kroonraad. Spoedig echter daalde ook hier zijn
crediet en werd de hertog slechts dan geraadpleegd, wanneer de omstandigheden het eisten. Dit was o.m. het geval bij de aanstelling van
don Juan van Oostenrijk in de Nederlanden en bij de terugroeping van
de Spaanse strijdkrachten. Graaf Chinchon, Ruy Gomez en kardinaal
Espinosa spraken zich voor die terugroeping uit en ook Filips II, die
voortaan een verzoenende politiek wenste te voeren, keurde de maatregel goed. De hertog van Alba vond het ogenblik niet gekomen om toe
te geven en verzette zich tegen de voorgestelde oplossing. Wellicht
beviel Alba's raad de koning niet, want de hertog trok zich terug op zijn
burcht te Alba de Tormes, om er de belangen van zijn huis te regelen,

die door de grote uitgaven, welke hij zich in dienst van de koning in de
Nederlanden getroost had, in een ongunstige toestand waren geraakt.
Hij vergezelde Filips II, in 1577, naar Guadalupe, om er met koning
don Sebastian van Portugal over diens veldtocht tegen de Afrikaanse
Moren te onderhandelen; maar hij werd enige tijd later, naar aanleiding
van het huwelijk van zijn zoon don Fadrique --- kwestie waarin hij de
eer van zijn familie krachtdadig verdedigde •--- op het kasteel Ubeda
gevangen gezet. Gelukkig stelden Filips' plannen ten overstaan van
Portugal een einde aan die gevangenis. Alba kreeg het opperbevel en
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veroverde het Portugees grondgebied. Nauwelijks was de veldtocht ten
einde, toen de hertog, in 1582, te Tomar, overleed. Ondanks zijn hoge
leeftijd — hij was 75 jaar .--, had hij zijn koning standvastig tot aan
zijn dood gediend. Op zijn doodsbed kon hij aan Filips II verklaren, dat
hij nooit zijn eigenbelang boven de belangen van de koning had gesteld;
dat hij nooit aan wie hem onbetrouwbaar of onwaardig scheen zijn
vertrouwen had geschonken.
* * *

Uit dat alles mogen wij tenslotte besluiten dat de uitgaven van Alba's
briefwisseling en van bovengenoemde studiën ons omtrent de figuur en
de politiek van de hertog veel kunnen leren. De sobere en eerlijke krijgsman, de trouwe dienaar van de Keizer en van de Koning, de onderlegde
staatsman, die zich door miskenning en verwaarlozing niet van zijn
plicht laat weerhouden, treedt uit die stukken treffend naar voren.
Zelfs blijkt misschien hoe weinig Alba, ondanks zijn wrede politiek in
de Nederlanden, op bloedvergieten gesteld was. En toch, door de absoluutheid en onmenselijkheid van zijn optreden in de Nederlanden, heeft
hij ondanks, ja misschien omwille van zijn ernstige bedoelingen, het
Spaans regiem gehaat gemaakt en de rebellie aangewakkerd. In die zin
zal de ons overgeleverde voorstelling van de hertog in haar hoofdtrekken de nieuwe gegevens ongetwijfeld overleven. „C'estoit un grand personnage", schreef Granvelle op 12 December 1582, enkele dagen na de
dood van de hertog van Alba, aan zijn vriend Bellefontaine, „mais je
voudrois qu'il n ' eut oncques vu les pays d'embas pour tout respect".
Wij menen dat de kardinaal gelijk had.

TONEELKRONIEK

Toneel in Nederland
door JAN ROS S.J.

OG minder dan de literaire criticus krijgt een toneelrecensent de gelegenN
heid zijn eigen onderwerpen te kiezen. Alleen min of meer toevallig zullen
de te bespreken stukken hem de kans bieden iets te zeggen over datgene wat hem
in deze stof het meest ter harte gaat. Hij zal echter proberen dit op te sporen ook
daar waar het misschien nauwelijks te vinden is en daardoor een zekere eenzijdigheid nooit kunnen vermijden. Is hij van oordeel dat het de ziel van de mens
is waar het tenslotte op aankomt, dan zal altijd geestelijk en moreel aspect van
literatuur en toneel op de eerste plaats zijn aandacht vragen. Niet minder dan
uitdrukking van gevoelens is kunst immers een uitdrukking van gewetens.
Het is natuurlijk enkel toevallig, dat er twaalf Frans zijn van de goed twintig
stukken in de tweede helft van het seizoen (Januari-Juni) door de verschillende
beroepsgezelschappen gespeeld. Merkwaardiger en minstens schijnbaar verheugender mag het worden genoemd dat dan Nederland volgt met zes bijdragen.
Vier hiervan waren moderne stukken. Het aantal reprises was trouwens in het
algemeen zeer klein. Bijna alle gespeelde werken beleefden hun eerste opvoering
in ons land.
Niet gering is hierbij geweest het aantal duidelijke tegenvallers en misgrepen,
groter dan dat van de opvallende successen. Hiervan kan men zelfs nauwelijks
spreken tenzij in deze zin dat enige stukken sterk de aandacht hebben getrokken
en besproken zijn zonder dat zij altijd het publiek daarom wisten te winnen.
Hiertoe moet men zeker rekenen Wachten op Godot van de in Parijs levende
en werkende Ier Samuel Beckett, door het gezelschap Theater opgevoerd. Men
had het nodig geoordeeld het stuk in besloten voorstellingen te geven, wat reeds
de aandacht erop vestigde. Openbare voorstellingen, tenminste die in den Haag,
Rotterdam en Arnhem, hebben zeer weinig publiek getrokken. Sommigen hebbe n het stuk boeiend genoemd, anderen irriterend, weer anderen ronduit vervelend. In alle drie deze oordelen schijnt iets waars te steken. Het werk bevat naast
treffende momenten lege plekken. De regisseur Roger Blin noemt het een „antitheater stuk", wat weinig zeggen wil en in zover het een zaal boeien kan, ook
niet waar is. Van de andere kant is het verschrikkelijk overdreven te doen alsof
Beckett een nieuw tijdperk voor het toneel inluidt.
Men heeft betoogd dat in dit stuk waarin niets „gebeurt" allerlei verklaringen
mogelijk zijn van de vier figuren die erin optreden en van de geheimzinnige
Godot waarop wordt gewacht. Als men de schrijver zelf zou vragen wat hij met
dit werk heeft bedoeld, zou hij waarschijnlijk met Fry antwoorden: Ik bedoel
ermee wat ik zeg. Als ik iets anders bedoeld had zou ik iets anders gezegd hebbe n. Door een mengsel van pantomime, lege zinnen, bewegingen, het kinderlijk
of kinderachtig spelen met een paar hoeden, etc. wordt hier een pessimistische
kijk op het leven suggestief uitgebeeld als een zinloos wachten op iets dat nooit

TONEEL IN NEDERLAND

149

komt. Sterk wordt er ook op gewezen dat de mensen langs elkaar heenleven en
toch elkaar nodig hebben om de verschrikkelijke eenzaamheid te verdragen en te
verdrijven. Waarom volgens sommigen met alle geweld het stuk iets anders
betekenen moet is mij niet duidelijk.
De spanning in het werk berust vooral op suggestie. Het sterkst zijn het begin
en het slot. Het optreden van Pozzo en Lucky veroorzaakt een breuk in het stuk.
Zij zijn te veel symbolen om nog fantasiefiguren te zijn van de twee landlopers.
Pozzo is de machthebber die het volk uitbuit maar door machtswellust verblind
tenslotte toch vertrouwen moet op dit volk dat zelf stom de blinde leidt.
In de opvoering werden de zeer hoge eisen stellende rollen goed vertolkt.
Ditzelfde gezelschap heeft ook Een man genaamd Judas gebracht van ClaudeAndré Puget en Pierre Bost. Dit wel interessante en soms knap geschreven stuk
is niet meer dan een vernuftig bedenksel in toneelvorm, ook wel niet bestemd
om volle zalen te trekken. Puget is zeven jaar advocaat geweest. Hij pleit nu
voor Judas en vraagt vrijspraak van de verdachte omdat deze het goed heeft
bedoeld. Judas wordt hier immers voorgesteld als een idealist, de enige werkelijk
gelovige zelfs onder de apostelen. Hij gaat in Jesus geloven als hij hoort dat
Deze de geldwisselaars en kooplieden uit de tempel gejaagd heeft. Dan ontdekt
hij echter het gevaar dat in de Meester de Godheid te veel kan schuil gaan achter
Zijn mensheid. Om dit te voorkomen en Jesus tot een opzienbarend wonder te
dwingen levert hij Hem uit aan Zijn vijanden. En volgens zijn vriendin Lea heeft
Judas hierdoor juist gehandeld, maar zijn geloof begeeft hem enkele minuten te
vroeg: vlak voor de verrijzenis pleegt hij uit teleurstelling en verdriet voorbarig
zelfmoord. „Dat is niet rechtvaardig" zijn de laatste woorden van het stuk, waarvan de oriënterende gesprekken uit het eerste bedrijf lang niet altijd weten te
boeien en zeker de overgang van kruisiging naar verrijzenis een zeer zwak slot
vormt.
Tegenover de eenvoud van het deemoedig geloof staat deze Judas met zijn
zonde van intellectuele hoogmoed als een modern mens. Jammer is echter dat de
schrijvers hun werk uitdrukkelijk willen aandienen als een psychologische verklaring van de Judasfiguur die in de Evangeliën voorkomt. Want met de daarin
aanwezige gegevens is niet alleen geen rekening gehouden, maar er wordt zelfs
recht tegenin gegaan. Het stuk mist daardoor de achtergrond en de basis die
door de betekenisvolle namen van de personen die erin optreden wordt gesuggereerd. Er bestaan misschien geen bezwaren tegen om een stuk te schrijven „Een
man genaamd Napoleon" en deze dan te schilderen als een Mexikaans generaal
die in Frankrijk terecht komt en in zijn loopbaan alleen maar nederlagen geleden heeft, maar bedenkingen zullen oprijzen als dit stuk zich aandient als een
poging om het karakter van de bekende Franse keizer te verklaren. Ook het
succes zou hier minder groot zijn omdat in dit laatste geval het publiek waarschijnlijk de gewrongen en geforceerde truc veel eerder zou doorhebben.
Theater heeft van dit stuk een sobere en boeiende opvoering gegeven, niet voor
een gering deel te danken aan de strakke en heldere regie van Elise Homans.
Bij vele Protestanten bestaan ernstige bezwaren tegen het toneel. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat van deze zijde naar aanleiding van de zo juist besproken en enkele andere stukken van Theater in gemeenteraden van Overijssel aan
subsidie voor dit gezelschap niet werd meegewerkt. Meer verwonderlijk is het,
dat men deze stukken verdedigd vindt in een artikel van Guillaume van der
Graft in Wending op een wijze, die men alleen als een uit reactie doorslaan naar
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de andere kant kan verklaren. Bezwaren heeft hij ook tegen deze stukken, maar
tegenover „waarheden als koeien" ontdekt hij toch ook in de beoordeling ervan
„valsheden als stieren". Met name is hier „bij nuchter inzien slechts schijnbaar
sprake van een aanval op het bijbels bewustzijn". Zelfs integendeel. Men treft
hier „gevoelens en intenties aan die allerminst aan evangelische begripsvorming
vreemd zijn".
Er is hier geen gelegenheid om uitvoerig op dit alles in te gaan. Maar voor
1Vachten op Godot lijkt de bespreking van van der Graft vager of om zijn eigen
woord te gebruiken „overdrachtelijker" dan het stuk zelf. In de verklaring van
Judas stoten wij op een onverwacht beperkt gebruik van de bijbel en lijkt de
schrijver de niet al te uitbundige verdienste te hebben van de ene fout te verbeteren door een andere te begaan. Het merkwaardigste is echter dat in deze
bespreking nog een derde stuk wordt betrokken, dat met de twee andere toch
werkelijk niets heeft te maken, namelijk Thee en sympathie van Robert Anderson, door het Rotterdams Toneel op zijn repertoire genomen.
Dit stuk komt voor bespreking in dit overzicht nauwelijks in aanmerking. Van
der Graft begaat zeker een vergissing door dit werk toch nog op een of andere
manier ernstig te nemen. Met een niet zo vaak voorkomende maar hier zeer
gelukkige en toch ook wel te verwachten eensgezindheid is het stuk door de
katholieke pers absoluut onaanvaardbaar verklaard. „Het behoort in een christelijk land niet thuis" en „het is volksvergif en niet voor het katholieke volksdeel
alleen". Deze twee aanhalingen kunnen volstaan.
Het is niet om de lompe en onnozele psychologie die men in dit stuk aantreft
dat wij het verwerpen, zelfs niet onmiddellijk om de grofheden waarvan het
wemelt, maar het leidt tot verwarring van de gewetens en vertroebeling van het
zedelijk inzicht en verdedigt een verwerpelijke moraal, zoals het meest duidelijk
blijkt uit het pijnlijke slot van het stuk. Hier kiest Laura Reynolds uit liefde,
medelij den en moederlijk gevoel een absoluut af wij share oplossing voor Tom
Lee's moeilijkheden.
Reeds spoedig nadat bij de Comédie Française Port-Royal van Henri de Montherlant zijn succesvolle loopbaan begonnen was heeft de Haagse Comedie dit
stuk in ons land opgevoerd. Dat het hier door het publiek maar zeer lauw is.
ontvangen ligt op geen enkele manier aan voorstelling en spelers maar moet
worden toegeschreven aan stuk en auteur.
„Uiterlijke" actie bevat het stuk niet, zegt de Montherlant, maar dit is ook het
geval met de Griekse tragedie, voegt hij hier bescheiden aan toe. Hij vergeet
daarbij dan echter dat deze problemen behandelt van grote draagwijdte. En dit is
in zijn werk niet het geval.
De bewogen geschiedenis van Port-Royal, waarmee Frankrijk door velen van
zijn schrijvers bekend is of was, bevat zulke problemen en conflicten misschien
wel, maar de Montherlant laat ze grotendeels in het duister. De waarschijnlijk
bedoelde botsing tussen geweten en gezag wordt dramatisch nauwelijks gesteld
en dan nog hoogstens in de vorm van een strijd tussen koppigheid en machtsmisbruik, die in zoverre aanwezig nog schuil gaat achter, veel praten. Het meest
verwonderlijke in het stuk is misschien, dat terwijl de schrijver zijn stof niet
alleen diep heeft bestudeerd maar zijn personen ook veel authentieke uitspraken
in de mond legt, deze figuren toch voortdurend verhandelingen van de Montherlant blijken te staan opzeggen, die dan ook geen ogenblik geloof maar wel
dikwijls slaap kunnen wekken. Want dit „fascistisch georiënteerd toonbeeld van
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arrogantie en onwaarachtigheid" zoals Simone de Beauvoir de schrijver noemt,
schijnt wel voorbestemd te blijven voortdurend zijn grote gaven te bederven
door altijd als een soort charletan op te treden.
Jean Anouilh, Frankrijk's grootste toneelschrijver op het ogenblik, wordt ook
door het beroepstoneel in ons land hoe langer hoe meer „ontdekt". Een het
eerste gezelschap van ons land waardige opvoering heeft de Nederlandse Comedie gebracht van De repetitie of de liefde gestraft.t. Ook in dit stuk heeft de
schrijver in een zeer geslaagde vorm weinig of niets nieuws meer te zeggen. Het
bittere stuk is knap toneel al staan naast prachtige scènes wel enkele gedeelten
waarin de aandacht afdwaalt, te meer omdat in een Nederlandse vertaling het
virtuoos aansluiten op dialogen van Marivaux gedeeltelijk verloren moest gaan.
Wederom treffen wij hier het jonge meisje aan dat, temidden van mensen die
geen enkele werkelijke waarde erkennen in haar eerste liefde wreed wordt ontgoocheld. Als bij de graaf voor het eerst in zijn leven een echte liefde opkomt
voor dit burgermeisje, doen de gravin en zijn maitresse hun uiterste best om te
voorkomen dat het ernst kan worden. Héro, een dronkaard wiens enige troost en
plezier het is alles kapot te maken zal hen helpen dit gevaar te bezweren. Dat
onder dit spel er een groot medelijden in hem opkomt met haar en met zichzelf
is bij Anouilh een van de weinige geloofsbelijdenissen in zuiverder waarden, niet
sterk genoeg echter om de indruk van perversiteit weg te nemen, die zijn tot
systeem verheven negatie maakt.
Onder de goede bezetting vielen het meest op Mary Dresselhuys en meer nog
Ko van Dijk, die van het niet zonder melodramatische effecten geschreven
vierde bedrijf iets grandioos maakte.
Deze zelfde spelers waren het met Fons Rademakers, Mien Duymaer van
Twist en Pierre Myin, die door voortreffelijk spel en een weldadig tempo
althans gedeeltelijk problemen en bezwaren wegspeelden van De man, de vrouw
en de moord van André Roussin. Zoals Anouilh kan het ook deze handige vervaardiger van boulevardstukken overkomen, dat er van hem drie stukken ie
Parijs tegelijk worden gespeeld. In tendens zijn deze volkomen immoreel en niet
of nauwelijks toelaatbaar. De Nederlandse Comedie heeft dit stuk gedurende de
maand Juni elke avond gespeeld in het Nieuwe de la Mar Theater in Amsterdam
met als eerste bedoeling hoogstwaarschijnlijk om aldus het door de subsidie
gevraagde of gewenste aantal voorstellingen te halen. Een vreemde toestand.
Niet zeer interessant bleek meer na twintig jaar Jean Giraudoux's Er komt
geen oorlog met Troje. Dit pseudo-Griekse stuk van ,luchtige toon en tragische
inhoud stelt de vraag, of een dreigende oorlog door mensen van goede wil kan
worden voorkomen en beantwoordt deze vraag ontkennend. Dit voor een groot
deel toch wel praatstuk lijkt zo bedacht en kunstmatig van opzet dat het veel van
een zeepbel heeft en niet veel meer dan de indruk maakt van een air van diepe
levenswijsheid in de vorm van soms geestige, dikwijl4 echter vrij flauwe grapjes.
De daagse Comedie had voor een sterke bezetting gezorgd, die onder regie
stond van Karl Guttmann. Het stuk werd helder ontleed en ging recht op zijn
doel af.
Aan zeepbellen blazen denkt ook Francis Ambrière als hij spreekt over De
Kinderrover van Jules Supervielle, eveneens door de Haagse Comedie opgevoerd. Het stuk is door de schrijver zelf bewerkt naar een roman die niet de
indruk maakt voor een dergelijke bewerking erg geschikt te zijn en dan ook grote
veranderingen blijkt ondergaan te hebben. Gebleven is vooral de hoofdfiguur,
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een in Parijs wonende Zuid-Amerikaanse ex-kolonel, in vele opzichten nog
naiever dan de kinderen die hij „rooft". Het is een verhaal voor een operette dat
de vorm heeft gekregen van een melodrama, maar zonder sterke speelscènes,
terwijl de wonderlijke indruk van het geheel nog wordt verhoogd doordat de
schrijver de nogal tragische gebeurtenissen graag met komische versiering opgesmukt voorstelt.
Paul Steenbergen speelde met de titelheld een van zijn mooiste rollen. Geen
ogenblik was hij belachelijk, maar hij liet het publiek meeleven met deze eenzame en kwetsbare mens, die blijkbaar voortdurend in de realiteit van een droom
leeft. Ook Annet Nieuwenhuyzen en Theo Frenkel speelden bijzonder goed
enige rollen in dit vreemde stuk dat tot zeer uiteenlopende beoordelingen en
reacties van het publiek aanleiding moet zijn.
In Het Verraad voert Armand Salacrou ons terug naar de bezettingstijd en de
conflicten die deze tijd meebracht. Het stuk werd kort na de bevrijding opgevoerd bijna gelijktijdig met Sartre's Morts sans sépulture waarmee het enige
overeenkomst vertoont maar waar het ver bovenuit steekt. De vorm van het werk
herinnert ons aan het gezegde van de schrijver „waarom zouden wij het niet eens
met de chaos proberen nu de orde bankroet is". In het streven om ongeveer alle
aspecten van het verzet te geven wordt het stuk overladen en is daardoor wat
moeizaam en gekunsteld gebouwd. Maar in de vreugde van de bevrijding schijnt
Salacrou ook een ogenblik enige hoop op een toekomstig geluk voor de mensheid
te hebben gehad. Hij vergeet in dit werk blijkbaar dat de mensen niet meer in
God geloven, geen godsdienst meer hebben om hen te helpen en alle ellende die
daaruit voortkomt. Het werk is een tragedie maar men zou het in zeker opzicht
zijn enige optimistische stuk kunnen noemen.
Veel meer dan in het bijna gelijktijdig door de Toneelvereniging gespeelde
De kaarten zijn gedeeld beheerst hier de schrijver zijn onderwerp. Hij vindt hief
minder verontschuldiging voor de vrouw die uit overdreven affect en uit zelfzucht tot evenveel kwaad komt als waartoe slechtheid kan leiden.
Het Rotterdams Toneel heeft met de keuze van dit tweede stuk van deze in
ons land weinig bekende Franse toneelschrijver een goede greep gedaan en ook
voor een geslaagde opvoering gezorgd. Jan Teulings heeft dit moeilijke stuk
uitstekend geregisseerd. Onder de spelers moeten op de eerste plaats Ann Hasekamp en Wim van den Brink worden genoemd.
Weinig bekend ook in ons land is het werk van Fernand Crommelynck en het
is niet waarschijnlijk dat de voorstelling van diens Goudendarm door de Nederlandse Comedie daarin verandering zal brengen. Er zijn slechts enkele opvoeringen van gegeven en het is dus gevallen als een baksteen.
Er gaat een zekere meeslepende kracht uit van de hier gegeven groteske schildering van de gierigheid maar in zijn mengeling van boertige klucht en tragedie,
poëzie, parodie, fel realisme, nachtmerries en platheden werkt het vermoeiend,
eentonig en irriterend. Met geweldige en ongeremde kracht speelde Ko van Dijk
de solo-rol van de tot waanzin komende vrek. Het was technisch knap toneelspel, maar zo zonder discipline en soms bombastisch, dat het de regisseur geheel
uit de hand gelopen scheen te zijn. De eindindruk was vooral dat wij een zeer
luidruchtige avond hadden beleefd.
Enigszins luidruchtig opgezet is ook De Huzaren van Pierre Aristide Bréal.
Dit had hij nodig omdat zijn verhaal te mager is om een avond te vullen. Een
thema dat ernstig zou kunnen zijn wordt als kolder behandeld met wat ouder-
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wetse humor waarbij men niet behoeft te denken. De Haagse Comedie bezorgt
er een genoegelijke avond mee, want zij . zorgt voor uitstekend spel in enige
voortreffelijke rollen en een prijzenswaardige vaart, ook in de letterlijke zin van
dit woord.
Ik kom als een dief .... van Georges de Tervagne, door Theater gespeeld,
mist alle pit, is flauw en pover van tekst en lijkt nauwelijks voor het beroepstoneel bestemd en geschikt.
Veel minder dan De Bruiloft van Figaro schijnt gewoonlijk op het toneel in
ons land het andere stuk van de Beaumarchais De Barbier van Sevilla succes te
hebben. Dit werk vraagt een goede bezetting en een fleurige voorstelling met
veel vaart, stijl en fijnheid. Dit heeft het niet gekregen bij de als klucht opgezette opvoering ervan, gegeven door het Rotterdams Toneel.
Een beproefd en vrij regelmatig terugkerend werk onder de half-klassieke
blijspelen is ook Lessen in Laster van Richard Sheridan met een ingewikkelde
intrigue, een soms goede dialoog en enige zeer grappige en dankbare scènes.
Bijzonder kan men de uitvoering van dit stuk door de Nederlandse Comedie
zeker niet noemen, niet echt sprankelend zelfs, maar door een overdadige aankleding met decors en meer nog costuums was het een luisterrijk kijkspel geworden, terwijl goed samenspel van de sterke bezetting het tot onderhoudend amusement heeft gemaakt.
Misschien met de beste bedoelingen maar zeker onrijp en verward wordt door
George Bellak in Vogelvrij het Maccarthyisme gezien als een hysterische jacht
op anti-Amerikaanse activiteit. Dit stuk, dat speelt aan een Amerikaanse universiteit, hangt van luidruchtigheid en huilen aan elkaar. Weinig succesvol en niet
sterk was ook de voorstelling door de Toneelvereniging ervan gegeven en waarin
nog een extra sterke anti-Amerikaanse tendenz was gelegd.
Meer plezier heeft dit gezelschap zeker beleefd aan De Kroongetuige van
Agatha Christie. Deze schrijfster kan in haar romans met raffinement boeiende
intrigues opzetten, spanningen handhaven en vooral de meest verrassende ontknopingen bedenken, al is het juist misschien soms wat al te veel „bedenken".
The Fitness for the Prosecution is oorspronkelijk een verhaal van goed twintig
bladzijden met in drie woorden een zeer vernuftig en verrassend slot. Menselijke
achtergrond is in zulk een gegeven natuurlijk niet mogelijk en figuren die sympathie of antipathie wekken treffen wij dan ook nauwelijks aan. Voor een
toneelspel in drie bedrijven is dit verhaal van een jonge man die beschuldigd
wordt van moord op een goedhartige oude dame, wat mager. Vrij dikwijls is dan
ook de tekst nogal slap en onbelangrijk maar tot slot zijn drie verrassingen aan
de afloop toegevoegd. Uit de voorstelling waarin blijkbaar de spelers zelf plezier
hadden, moet Jenny van Maerlant worden genoemd om haar vertolking van de
vrouw van de verdachte, de hoogste troef in het spel tussen aanklager en
verdediger.
* * *

Ontbraken in de eerste helft van het seizoen Nederlandse stukken zo goed als
geheel, in de tweede helft zijn er, afgezien van de jaarlijkse Gijsbreght van
Klemstel-opvoering en de ook reeds tot traditie geworden en veel publiek trekkende voorstelling van Elckerlyc in het Prinsenhof te Delft, niet minder dan zes
gespeeld.
Weinig geslaagd lijkt hiervan de door Theater vooral voor de hogere klassen
loer, door
van middelbare scholen bedoelde opvoering van Floris ende Blancefloer,
10

154

TONEEL IN NEDERLAND

Paul de Keijser naar de zich hiervoor niet bijzonder lenende Oosterse roman vair
deze naam voor het toneel bewerkt. Deze middelnederlandse roman blij ft meer
een liefelijk verhaal dan een toneelstuk. De opvoering ervan vraagt in ieder
geval veel fijnheid, charme en poëzie. Met te weinig tact was het stuk in deze
voorstelling naar de parodie getrokken zodat men dikwijls, meer dan aan een
abel spel, aan een sotternie werd herinnerd.
De Paradijsvogels van Gaston Martens, via de Franse bewerking van André
Obey onder de titel Twee Flierefluiters in het Paradijs door Theater opgevoerd,
is een gerenommeerd Vlaams stuk, waarvan de moderne Vlaamse schrijvers het
bestaan niet zouden doen vermoeden. Eenvoudig, kluchtig en met enkele menselijke trekjes geeft het de avonturen van Boule en Rietje, die nadat zij zijn overreden en voor dood thuis gebracht, bewusteloos in hemel en hel een paar moeilijke uren doormaken en dan in hun bed wakker worden temidden van rouwende
familieleden. Werkelijk fijn is Martens zeker niet, hij legt het liever er wat dik
op en een vergelijking met de primitieven en de bekoorlijkheden daarvan moet
men maar liever niet maken. Met enige reserve kan men de door het gezelschap
gegeven voorstelling aardig noemen. Zeker vond het publiek het geval zeer
plezierig.
Angst van Hans Tiemeyer is voor zover ik het begrepen heb, een stuk waarin
een zonderling leugen, bedrog en corruptie uit de wereld verwijderen wil door
angstaanjaging en de wereld wil redden door de boosdoeners tot zelfmoord te
dwingen. In het begin is het werk onduidelijk genoeg om te intrigeren, maar de
oplossing is absoluut onvoldoende. De hoofdfiguur blijkt dan ongeveer een
geestelijk zeer gestoord wezen te zijn en een machtswellusteling. Onder regie van
de auteur en met deze in de hoofdrol werd het werk door de Toneelvereniging
respectabel gespeeld, maar het is, om het zeer zacht te zeggen, lang niet Tiemeyer's beste stuk. Het was geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam,
wat dit dan ook precies moge betekenen.
Dit is ook het geval met De Zeewolf van Ed. Hoornik, waarvan de Nederlandse Comedie de opvoeringen op zich genomen had. Het stuk bewijst, dunkt
mij, dat wat anece.oten en sfeer niet genoeg zijn om een goed toneelstuk tot stand
te brengen. Meer immers geeft de schrijver niet in dit als een weemoedige
comedie aangeduid werk, waarin enkele mensen of liever wezens langzaam maar
zeker met het aflopen van het seizoen in een Frans badplaatsje uit leugen, schijn
of droom ontwaken. De moeilijke opgave om van dit stuk een gevoelige voorstelling te geven mag als redelijk geslaagd worden beschouwd.
Met Ka'in's Geslacht van dezelfde schrijver is door de Haagse Comedie de
Amsterdamse kunstmaand geopend. In de bijbel wordt het drama van de afgunst
zeer eenvoudig maar indrukwekkend verteld. Van Hoornik heeft het naar de
moderne tijd overgebracht en de eenvoud is een overlading aan motieven en
problemen geworden, de hartstocht een complex, de knots een draadloos bestuurd vliegtuig. Verloren is echter ook gegaan de indrukwekkendheid, want
naast enkele in aanleg sterke scènes staan veel zwakke plekken, zodat het geheel
een slappe indruk maakt. De voorstelling zou ik ook niet meer dan matig durven
noemen.
In zekere zin zou men kunnen zeggen dat Abel J. Herzberg te veel van zijn
onderwerp weet. Zijn stuk Herodes is dan ook het middengedeelte uit een triptiek die de geschiedenis beschrijft van deze tyran. Zijn historische stof beheerst
de schrijver beter dan de toneelschrijfkunst. Het werk is daarom met overtuiging
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geschreven maar effectvolle gegevens lopen voortdurend gevaar door een te
uitvoerige tekst te worden doodgepraat. Deze breedsprakigheid en ook de rhetoriek geven aan het stuk iets plechtstatigs en tegelijk pathetisch, maar te veel
ontbreekt daardoor dikwijls de echt menselijke toon. Hieraan had zich de regie
van Albert van Dalsum aangepast en zo ontstond in een langzaam tempo een
voorstelling, die in de gegeven stijl van grote toewijding en veel zorg getuigde.
Met deze opvoering leverde de toneelgroep Theater haar bijdrage tot het Holland Festival.
Bij deze gelegenheid speelde de Haagse Comedie Er komt geen oorlog mei
Troje, dat reeds boven besproken is, de Nederlandse Comedie wederom een
klassieke tragedie en wel Koning Oidipoes van Sophocles. Wat in besprekingen
wederom de vragen naar schuld- of noodlotstragedie opwerpt, terwijl men beter
bedenken kan dat de dichter zijn stof aan het Griekse epos ontleend heeft.
Daarom zijn zijn mensen geen voorbeelden van zwakheid die tot ondergang leidt
maar helden boven de mensen uit, opvallend door hun voortreffelijke daden en
eigenschappen. Zij belijden een geloof in het leven dat uitgaat boven de lotgevallen die de mens treffen. Uit liefde voor plicht, eer, moed, trouw, deugd gaan
zij het lijden en de dood in. Oidipoes heeft zich gedragen als een held en in zijn
tweede stuk aan deze figuur gewijd, laat Sophocles hem ook als zodanig sterven.
En zijn graf zal heerlijk zijn.
Men verwacht dit stuk te zien tegen een helderblauwe Griekse hemel. Het
decor in deze opvoering was niet helder, maar onzeker en dat kan ook van de
voorstelling zelf worden gezegd. Het was ongetwijfeld een degelijk werkstuk
met Han Bentz van den Berg in de titelrol, niet echter als een groot leiding
gevend vorst maar als een welwillend, ongelukkig en verbijsterd man, van wie
men het jammer vindt dat het zo met hem afloopt. Bij het grootste deel van het
publiek was de opvoering echter een overtuigend succes.
* * *

Op het einde van een seizoen, waarin hard is gewerkt, is de eerste voorstelling
van Koning Oidipoes gegeven. Bij gelegenheid van het Holland Festival zien
wij ook buitenlands toneel. Hoogtepunt hiervan was zeker de opvoering van
Shakespeare's Much Ado About Nothing door The Shakespeare Memorial
Theatre Company. Deze zeer gave voorstelling in een zeer verzorgde en harmonische sfeer gegeven was een grote eenheid en totaliteit geworden. In dit prachtige geheel werden dan nog door John Gielgud als Benedick en Peggy Ashcroft
als Beatrice voortdurend grotere en kleinere wonderen verricht. Maar het gezelschap kwam dan ook met dit stuk, waarvan zes jaar geleden de première ging,
op een zorgvuldig voorbereide Europese tournee.
Veel minder instemming vond Shakespeare's grootste wonder King Lear door
ditzelfde gezelschap gespeeld. De decors waren stijlvol maar Duits-abstract. De
costuums zouden uitstekend dienst hebben kunnen doen voor een Jooss-Ballet
uit 1925, maar hadden met dit stuk of deze decors niets te maken. Men had een
wijze van spelen verwacht zoals Piscator of Jessner geven. Nu echter kon uit dit
uiterlijk moeilijk een machtige voorstelling oprijzen. In dit niet bevredigende
geheel was John Gielgud in de titelrol wel bijna volmaakt in de rustige gedeelten, maar voor de grote momenten miste hij kracht en autoriteit.
Teleurstellend was het bezoek van het Schiller Theater uit Berlijn door de
keuze van het stuk. Kabale und Liebe is een zwak en voor ons verouderd jeugd-
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de grote Duitse toneelschrijver. Decors en belichting waren opmerkelijk. Het spel paste zich terecht aan aan het stuk, maar kon ons deze oersentimentele liefdesromance tegen een achtergrond van sociaal protest niet verteerbaar
maken.
Van de bezoeken bij andere gelegenheden door buitenlandse gezelschappen
aan ons land gebracht noemen wij alleen nog als het belangrijkste dat van het
Nationaal Toneel van België met Detective-Story van Sidney Kingsley. Het verbrokkelde en soms wat grof aangezette stuk bestaat uit een reeks kleine en
grotere drama's na en door elkaar, maar geeft gelegenheid tot toneelspelen. Deze
is volop benut in een zeer gave en evenwichtige voorstelling van dit moeilijke
werk. Het is verheugend dat wij dit gezelschap het volgend seizoen meer in ons
land zullen zien.
werk van

* * *

Het spel is uit. Nu ik dit echter schrijf en zeker als U dit leest, is het reeds
wederom volop begonnen. De pauze is kort tegenwoordig. De aangekondigde
vermindering van het aantal voorstellingen buiten de grote steden blijkt mee te
vallen. Deze zal nog geen drie procent bedragen, waarvan goed de helft in
Brabant en Limburg. Men krijgt de indruk dat in het aankondigen van plannen
de gezelschappen voorzichtiger zijn geworden.
Hiervan blijft de Nederlandse Comedie de sterkste troep. Haar positie in
Amsterdam heeft zij misschien niet versterkt maar toch wel bevestigd. Nogal wat
sterke krachten zullen echter het nieuwe seizoen naar andere gezelschappen of
ander werk overgaan. Stabiel en onmiddellijk op ons eerste gezelschap volgend
blijft dit jaar ook de Haagse Comedie. Door de dood verloor zij Theo Frenkel
en Henri Eerens, twee zeer verdienstelijke en kostbare spelers van het tweede
plan. Het Rotterdams Toneel heeft het nog moeilijk. Groot was daarvoor zoals
voor heel de Nederlandse toneelwereld het verlies van Anton Ruys, meer dan als
speler als zakelijk leider bekend. Niet lang heeft deze sympathieke figuur zijn
grote broer Cor overleefd. Het gezelschap herinnert nog altijd sterk aan het Vrije
Toneel, waaruit het voor een groot gedeelte is voortgekomen. De Rotterdamse
gemeenteraad schijnt erg gelukkig omdat die leden van de groep die geen
directeursplaats of eigen auto bezitten, in Rotterdam wonen.
Theater te Arnhem heeft zich, nu het zijn derde seizoen begint, wel een vaste
plaats onder de gezelschappen veroverd. Meer dan door zijn repertoire is het
regionaal door de plaatsen waar het optreedt. Niet sterk lijkt de Toneelvereniging die een wankel en verborgen bestaan leidt. Het doet nogal eens misgrepen
en juist de zwakkere gezelschappen kunnen deze het slechtst opvangen.

VERBORGEN LEVENS UIT DE TWINTIGSTE EEUW (4)

Een dichter, levend begraven
door MR A. TH. MERTENS
„Sehen Sie, was mich betrifft, ich war ein Wahrheitssager. Ich babe
niemals eine Luge sagen kunnen" (Joseph Roth, Der Antichrist).

In deze kleine kronieken over te weinig bekende mensen uit onze
tijd, welke hier de laatste maanden werden gepubliceerd, traden
drie persoonlijkheden naar voren die reeds zijn overleden: de
Russische jurist en diplomaat Andrej Vyshinski (1954), de Duitse
priester Alfred Delp (1945), en de Italiaanse markiezin Alessandra
di Rudini (1931). W?) zouden thans uw lezende deelname willen
vragen aan het vrijwel onbekende bestaan van een nog levend
tijdgenoot, een uniek mens welke hier in ons midden toeft en zeker
een der merkwaardigste geesten is welke in deze jaren tussen
Kortrak en Groningen, tussen Luik en Amsterdam aanwezig zijn:
de Oostenrijkse dichter Uriel Birnbaum, een joods emigrant uit
Wenen die invalide, eenzaam, en verteerd van ziekte, armoede en
opstandige geobsedeerdheid zijn leven slat in het Utrechtse. Hij is
een overlevende, niet alleen van de grootste jodenmoord der tijden,
maar ook van de onverschillige slordigheden zijner tijdgenoten. Het
is niet gemakkelijk, u in enkele woorden zijn portret, zijn geestesbeeld te tekenen. Op hem is van toepassing de spreuk van de grote
dichter en verteller der Zwitserse XIXe eeuw, Conrad Ferdinand
Meyer: „Ich bin trein ausgeklugelt Buch — Ich bin ein Mensch mit
seinem Widerspruch".
RIEL BIRNBAUM is niet slechts overlevende van de grote vervolging der
nazi's en van de samenzwering der onverschilligen en geïrriteerden, maar
ook de enige overlevende van de weinige echte dichters van het moderne Oostenrijk: Georg Trakl, Joseph Roth, Josef Weinheber, én Uriel Birnbaum. Trakl
maakte op 4 November 1914, in de eerste maanden van de Wereldoorlog, een
einde aan zijn leven als luitenant-apotheker in een frontlazaret bij Krakau in
Pools-Oostenrijk; Roth stierf op 27 Mei 1939 als balling in een Parijs armeluisziekenhuis aan longontsteking na een alcoholdelirium; Weinheber maakte in
schuldige wanhoop een einde aan zijn leven op 8 April 1945 te Kirchstetten
nabij Wenen, alvorens het Grootduitse rijk definitief ineenstortte; en Birnbaum
overleefde hen alien doch sprak ons bij een recent bezoek, uitvoerig en beredeneerd, over de zelfmoord als enige bevrijding uit een vertwijfeld bestaan, als in
zijn religie ook toegestane redding voor een uitzichtloze vervolging; in dit geval
mede vervolging door doodzwijgen. Met het lot dezer enkele schrijvers --- dichters, romanciers, dramaturgen, essayisten -- uit de Duitse letteren van Oostenrijkse cultuur is een tragische trek te tekenen op het door traditionele lichtzin
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onderbelichte gelaat van een volk, dat ten onrechte vereenzelvigd pleegt te worden met toeristencultus van Wein, W/eib ri nd Gesang, of, om de TsjechischAmerikaanse schertsvogel Joseph Wechsberg te citeren, van „Freud's psychoanalyse, Strauss' operettewalsen en het appelgebak van de patisserie Demel" 1 ) .
Het leven van deze laatste Oostenrijkse dichter dus is, met zijn behoefte aan
zielkundige introspectie en zijn innerlijke structuur vol morele radicalismen en
remmingen die tot weigering van allerhande gangbare compromissen voeren,
niet eenvoudig te schetsen. Technisch daarentegen is zijn biografie uiterst simpel:
Uriel Birnbaum werd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog als jong officier
van het keizerlijke Oostenrijks-Hongaarse leger aan het Isonzofront zwaar gewond, moest een beenamputatie ondergaan, leed in de dan volgende ondergangsperiode van zijn vaderland tussen Habsburg en Hitler als literair en grafisch
kunstenaar honger en miskenning (ondanks een schitterende start bij critiek en
publiek), moest na de Anschlusz met vrouw en kind naar het buitenland vluchten omdat hij als militant joods polemist alleen versnelde ondergang tegemoet
kon zien, en vestigde zich als emigrant te Scheveningen, vanwaar hem de bezetter
dwong naar Amersfoort te gaan waar hij nu nog leeft. De laatste jaren hebben
hartaanvallen, partiële verlamming en nerveuze infecties enkele malen opname in
ziekenhuis of sanatorium nodig gemaakt, een voortschrijdende oogkwaal maakt
grafisch werk en allengs het schrijven ook onmogelijk, en -- hoewel pas 60 en
geestelijk van een onblusbaar schijnende energie -- eenzame isolatie zorgt daarbij sedert meer dan 30 jaar voor een langzame menselijke liquidering. Aldus, in
. enkele woorden, de geschiedenis van dit begraven leven 2 ) .
* * *

Aan een buitenlands uitgever van grote ervaring en vele internationale verbindingen hebben we onlangs gevraagd, of hij er achter komen kon waarom de ene,
middelmatige, auteur soms geweldige successen behalen kan bij een onberekenbaar publiek terwijl de ander, een genie, door niemand gelezen wordt of 50 jaar
1) „Wat Athene voor de democratie deed en Parijs voor de liefde, deed Wenen
voor de gebakjes", aldus genoemde reporter en musicus Wechsberg (auteur van het
bekende Looking for a bleubird) in zijn opstel over de aloude Weense „Kaiser- und
Konigliche Hofzuckerb ckerei" van de familie Demel, in Esquire, Maart 1955.
„Wissen S', gna Frau, wir dsterreicher san traurig, -- nur manchmal, da 0511t uns
die schone Welt, und da wern ma lustig, — aber traurig san ma immer, immer! ....
Merken's Ihnen des: wir österreicher leben traurig und leise dahin, r traurig und leise
dahin". (Een van de vele treffende uitlatingen van de dichter Weinheber -- zie boven
— over zijn land en volk. Geciteerd door de bekende uitgever R. Piper uit Munthen
in het herinneringsalbum Bekenntnis zu Josef Weinheber, Salzburg 1950, p. 189).
2) De vader van onze dichter was de vermaarde publicist en agitator dr Nathan
Birnbaum, geboren 1864 te Wenen, overleden als emigrant uit Berlijn te Scheveningen
in 1937 en begraven te Wassenaar. Deze dr Birnbaum was een van de meest brillante
en bekwame figuren van het gelovige jodendom dezer eeuw, en eigenlijk schepper van
het (later door hem verlaten) Zionisme. In 1920 verschenen van hem te Czernowitz in
het huidige Rumenië 2 dln. Ausgewahlte Schriften, waarin veel van de aanvangsproblematiek van Israël ligt samengevat. De ontwikkeling van dr Birnbaum's strijdbaar
leven wordt beschreven in de Encyclopedia Judaica IV (Berlijn 1930) k 829-831. Zijn
familieleden werden in de laatste oorlog uitgeroeid behalve de zoon Uriel, als invalide
te Amersfoort ondergedoken, en diens broer dr Salomo Bi rn baum, thans docent voor
Hebreeuwse paleografie en Oost-Europese judaica aan de universiteit van Londen, en
sedert jaren bezig met de uitgave van het eerste standaardwerk over de 3000-jarige
ontwikkeling der joodse schriftuur: The Hebrew Scripts.
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na zijn dood als nieuwe her-ontdekking uit de vergetelheid opstijgt. „Wanneer u
of ik dat achterhalen konden en samen ons werk inrichtten naar zulk een wetmatigheid, dan werden we binnen enkele jaren millionnair", was zijn antwoord.
„Het blijkt niet mogelijk, te bouwen op de grillige reacties van uitverkiezing
door de critiek die boeken leest, en aanvaarding door het publiek dat boeken
koopt. Waarom hebben de middelmatige avonturenromans van Hedwig CourthsMaler en Karl May decennia lang mensen over heel de wereld aan het lezen
gezet terwijl er dozijnen betere middelmatige avonturenromans -- ik zeg niet
knappe, of grootse — waren ? Hoe komt het dat de mensheid oorlogsreminiscenties zegt doodmoe te zijn, en dan toch ineens boeken als The Cruel Sea, The
Caine LMutiny, From Here to Eternity, 08/15 (drie delen liefst) in allerhande
vertalingen, verfilmingen, in oplagen van millioenen, verslindt ? Rembrandt en
Van Gogh zijn bij leven en dood jarenlang miskend, en nu behoren hun werken
tot de wereldschatten. De politiserende romans van André Malraux, Ernest
Hemingway of Graham Greene hebben tijdens het leven van hun auteurs reeds
doorslaggevend succes (materieel en naar intellectueel effect) terwijl Poe,
Stendhal of Kafka tijdens hun getourmenteerd bestaan nauwelijks gelezen
werden. Er zijn meerdere van zulke voorbeelden aan te voeren ten teken van de
onberekenbare grilligheid der selecterende critici en der gangmakende lezersgemeente. Als iemand een paar duizend gulden op tafel wil leggen als garantiesom, zal ik graag een behoorlijk verzorgde bloemlezing uit de duizenden gedichten van Birnbaum publiceren en die aan alle critici der leidende bladen in Europa
en Amerika laten toesturen in de hoop, dat zulk een vonk hun verbeelding treft.
Doch te berekenen valt dan nog niets: of men het boek lezen zal, daarna begrijpen en bewonderen, en tenslotte kopen om te bezitten en te bewaren --- wie zal
dat voorspellen ?"
Indien wij deze beoordeling zouden overbrengen aan de grijze dichter zelf,
zou zijn sarcastisch oordeel ongetwijfeld luiden: Hoe wilt u dat een kunstwerk,
waarin de goddelijke orde bezongen en geprezen wordt, het heelal in zijn tijdeloze structuur weerspiegeld, hoe wilt ge dat zulks tot de mensheid doordringt in
een tijdperk dat grondeloos gedegenereerd is door nationaal-socialisme, bolsjewisme en Amerikaans materialisme?
Zo reageert hij thans, in 1955, doch eenzelfde instelling leidde zijn visie op
de ontwikkeling dezer eeuw reeds jaren geleden, vóór de grote expansie van de
degeneratieverschijnselen welke hij hier signaleert. Toen hij als jong oorlogsgewonde uit het lazaret terugkeerde in de ingestorte coulissen van het door
honger en revolutie geteisterde Wenen, en daar in „Wiener Zeitkunst" zijn
tweede tentoonstelling opzette van tekeningen en litho's, hield hij een voordracht welke in 1920 -- dus 35 jaar geleden — in druk verscheen onder de
voor zijn leven zo symbolische titel Glaubige Kunst. Het is een oproep, die in
het licht der ontwikkeling (de Tweede Wereldoorlog kostte aan meer dan 60
millioen mensen, waarvan 6 millioen Joden, het leven; het maatschappij-dwangbeeld van Lenin en Stalin beheerst thans de levens van 600 millioen mensen ! )
volstrekt profetisch genoemd mag worden.
„Men heeft vergeten, dat er dingen zijn die niet verdraaid mogen worden als
men de wereldorde niet in stukken wil laten springen .... de hele cultuurwereld
zinkt aldoor meer weg in de gezapige opvatting, dat het onderscheid tussen
zwart en wit niet zo groot en wellicht helemaal geen feit is, doch slechts een
subjectieve dwaling. 't Is waarlijk hoog tijd, dat met een schone lei wordt begon-
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nen, dat God dit blad in zijn boek omslaat en de boekhouding begint op een
nieuwe onbeschreven bladzijde .... En als niet alle tekenen ons bedriegen dan
hebben wij ook reeds het morgengloren van deze grote oordeelsdag gezien: de
som is opgemaakt — het blad is omgedraaid — God rekent verder, Hij heeft
met ons afgerekend; wat wij nog doen op deze wereld is Hem onverschillig".
Deze vreeswekkende zinsneden van 35 jaar terug heeft hij ons onlangs voorgehouden, toen hij op zijn ziekbed voor de tweede maal dat „schrikkelijke" boek
gelezen had van Gheorghiu, Het 25ste uur, een kleine reportage der realiteit
achter bovenstaand visioen. Elk gesprek met Uriel Birnbaum van enige duur en
diepgang (en andere zijn met hem vrijwel onmogelijk) is een voortdurende aanslag op geweten en herinnering van de bezoeker, van deze toevallige eenling die
— bij gebrek aan gepubliceerd groot werk, van artistieke actie en publieke
reactie — op dat moment de luisterende wereld vertegenwoordigt. Daarbij heeft
men telkens opnieuw het besef, te zijn geconfronteerd met een antieke visionflair, een ziener die terug en vooruit kijkt, een beeldende geweldenaar van de
radicale, bezwerende, kwellende zeggingskracht van een Léon Bloy, die miskende
Franse christen waarmee deze miskende Oostenrijkse jood zoveel gemeen heeft.
Het is zeker niet toevallig, dat een van de weinige, gepubliceerde werken van
Birnbaum zijn prachtig essay Moses is (bij Georg Muller, München, 1928, in de
reeks Religio), een bijbelse evocatie van „Gods trouwste knecht en geweldigste
profeet — de grootste Mens die ooit heeft geleefd".
Deze studie over Mozes, welke naast enkele andere essay's van Birnbaum over
het jodendom als Die ohnmáchtige W eltmacht en Volk zwischen Nationen
(verschenen in het laatste jaar vóór Hitlers machtsaanvaarding) getuigenis
brengt van de machtige polemische armslag zijner verbeelding en reactie, wordt
door de dichter evenwel beschouwd als bel as tend gelegenheidswerk, vergeleken
met de eigenlijke scheppingen zijner roeping: de meer dan 6000 (grotendeels
ongepubliceerde) verzen, 50 korte drama's, 50 novellen, en het onvoltooide epos
Sternenschi f f hetwelk reeds nu omvangrijker is dan de drie boeken der Divina
Comedia, Dante's meesterwerk dat de jonge Birnbaum zodanig trof dat hij -sedert hij als knaap in een Berlijnse leeszaal kennis maakte met deze onvergankelijke zangen — het is blijven herlezen en vereren als een van de geweldigste
voortbrengselen van de dichterlijke mensengeest.
„Men kan er natuurlijk over twisten, wit een geniaal werk is, en wie een
genius. De criteria worden daartoe zo verschillend (en verwaterd) gehanteerd
dat richtlijnen nauwelijks zijn te trekken, vooral niet in een eeuw als de onze
waarin overproductie van middelmatig en vaak misdadig werk alle waarden
dreigt te verontreinigen. Toch vormen de waarlijk grote dichters en vertellers
der wereldliteratuur een kleine gemeente. Wat mij betreft, reken ik er in het
Anglo-Amerikaanse taalgebied Shakespeare, Poe en Kipling toe, in het Duitse
de dichter van het Nibelungenlied, Mathias Claudius, Heine, Liliencron, Adalbert
Stifter (en beslist niet de beide „standaardgrootheden" Goethe en Thomas
Mann). Op mijzelf hebben als jongen de diepste indrukken achtergelaten, zoals
gezegd, Dante, en dan Dostojevski's Idioot en de Gebroeders Karamasov. De
grootheid van een Dostojevski als dramatisch verteller is in de moderne letteren
ongeëvenaard. Ik zou alleen Graham Greene's romans kunnen aanwijzen als van
soortgelijke maar lagere psychologische orde".
Zoekend naar een aanvaardbare maatstaf voor wat échte (grote) Dichtung
heten mag -- een probleem, door de literatuurgeschiedschrijving reeds langer
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dan een eeuw gesteld — meent Uriel Birnbaum dat de drie elementen eerlijkheid
(in de zin van waarachtigheid), kunde en werkkracht wezenlijk zijn. Hij wenst
een bijzondere nadruk te leggen op het eerste criterium, dat van de morele
oprechtheid, daarbij uit Carlyle's bekende essay over Dante citerend „Es ist eines
Menschen Aufrichtigkeit und Tiefblick, was ihn zum Dichter macht". Deze
maatstaf aanleggend, laat hij terstond als toepassing volgen, dat naar zijn opvatting de Odyssee een groot kunstwerk is, Faust daarentegen allerminst. „Wij
gebruiken de woorden in hun oorspronkelijke, vaak sacrale betekenis veel te
weinig letterlijk, hebben hen te zeer van hun ware zin ontdaan. De compromisloosheid van een Dante, een Augustinus hebben aan hun woorden die echte
lading en wijding gegeven welke bij een Goethe en zovele epigonen uit de
Duitse letteren tevergeefs gezocht wordt".
Dit zegt een vergeten dichter, die in een recensie van 33 jaar geleden door
Alfons Petzold ver boven Rilke en Werf el geplaatst werd bij het verschijnen
van zijn eerste, 175 visionnaire sonetten tellende bundel In Gottes Krieg.
* * *

Er zijn nog twee grond-elementen, welke men voor ogen houden moet (en
hoe weinig weet de moderne mens nog af van juist zulke factoren uit een nabij
verleden) wil men iets doorgronden van de schijnbaar gecompliceerde reacties
van deze kunstenaar op de huidige wereld: hij is een onverzettelijk Oostenrijks
Habsburger gebleven, en hij is een diep-gelovig jood van typisch Oost-Europese
vorming 3 ) . Wat zijn monarchistische overtuiging betreft „ik ben maar één of
tweemaal in mijn leven pathetisch geworden, behalve dan op papier", herinnert
hij zich met de milde ironie van de echte Wener welke gelukkig nog vaak zijn
grimmige Weltschmerz tempert.
„In de winter van 1918-1919 bevond ik mij, nog op krukken, in het grote
Kriegslazarett van Wenen, een van de grootste ter wereld, er waren toen meer
dan 3000 patiënten en een staf van honderden artsen en verpleegsters. Daar sloegen ook de golven van de opstand en het rode gepeupel binnen. Vergeet niet dat
de bolsjewistische moordenaars vlakbij waren, aan de Hongaarse grens. Op een
morgen bezocht een ,,deputatie" van de rode soldatenraad ons officierspaviljoen
om ons te bewegen, met de opstand mee te gaan. Heel het enorme hospitaalcomplex was ondermijnd en gedemoraliseerd door weifelaars, opportunisten,
verraders, lafaards of onverschilligen; van houding en trouw bleek geen sprake
meer. Het ergste misdroegen zich uiteraard de Grootduitse nationalisten (toen
al), en het zg. soldatenproletariaat. De delegatie kwam dus op onze zaal van
circa 70 officieren, en trachtte ons te bepraten met redevoeringen en dreigementen. Ik ben toen overeind gekomen en heb de aloude kreet geuit: „Seine Majestát
unser allergndigster Kriegsherr und Kaiser lebe hoch .... !" Er was er één
onder onze 70 officieren, die met de groet instemde. De rest keek me aan of ik
gek geworden was. De delegatie droop af. Toen begreep ik dat een wereld
instortte.
3 ) Onder de weinigen, die de dichter trouw gebleven zijn of zich blijvend voor zijn
wrede lot geinteresseerd hebben, zijn juist twee hoge vertegenwoordigers van jodendom en monarchie: de Nederlandse opperrabijn dr Justus Tal, en aartshertog Otto van
Habsburg, Birnbaum's legitieme keizer. Bij gelegenheid van Uriel Birnbaum's 60ste
die helaas spoedig
verjaardag hebben in de afgelopen winter zowel de opperrabbijn
als de aartshertog de zieke dichter opgezocht.
daarna plotseling is gestorven
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De andere gelegenheid voor een pathetisch gebaar kwam op de avond vóór
Anschlusz-Zaterdag in Maart 1938. Die Vrijdagavond was ik op het atelier van
een vriend, de schilder en kunsthistoricus Egon Biel, geweest en trok naar huis
door de woelige straten vol nazi-betogers en vaderlandse tegen-betogers. Vóór de
trappen van de Kapuzinergruft passeerde mij een stoet van Schuschniggaanhangers die de groet Oesterreich! scandeerden, als verweer tegen de golven van
Sieg-Heilgeschreeuw dat van de Ring weerklonk. Ik heb mij toen haastig een
rood-wit-rood speldje gekocht, en ging naast de stoet meelopen, „Oesterreich"
roepend hoewel mijn groet gewoonlijk op z'n simpelst luidde: „tuten Tag".
In dat avonduur heeft de naam van mijn vaderland mij dieper dan ooit aangegrepen, en tot de enige politieke straatmanifestatie van mijn leven verleid".
In een prachtig sonnet, een dramatische Groet aan Oostenrijk, heeft de dichter
reeds in het rampjaar 1918 neergelegd, wat hem bewoog en bleef bewegen, ook
thans nog in de chaotische lotgevallen van zijn herlevend vaderland en het naar
eenwording zoekend Europa. Hier zijn de slotregels van dat lied over de Donaumonarchie:
Das f ruhe erste Vorbild jener Welt,
Wie Gott als Scho p f er fie rich vorgestellt!
In deinen Wegen muss die Erde gehen,
Soli eiast aus unsrer Tage Leichen f eld
In Tegen, da es Gott beliebt, zu nahen,

Der Volker wahrer Friedensbund erstehen . . .
0 Habsburgs Oesterreich, auf Wiedersehen!
In een prachtig lied, een dramatische Groet aan Oostenrijk, heeft de dichter
-zich overigens scherp blijven verzetten, in tegenstelling tot zovele moderne
cultuurfilosofen die naar een nieuw Europees bewustzijn zoeken. „Ik bedank
voor de twijfelachtige eer, te worden gepresenteerd als „een goed, een groot
Europeaan". Reeds op mijn 18e jaar drong het tot mij door, dat Europa, ja dat
wat men Westelijke Wereld noemt, eigenlijk de kern der wereldvernietiging in
zich bevat. Dat was nog vóór de Eerste Wereldoorlog, na vier eeuwen van Europese wereldbeheersing, die begon met de verwoesting der grote Indianenculturen,
waarbij dit Europa, dit blanke ras, zich met aangeboren huichelarij tot minstens in de twintigste eeuw verschool achter christelijke beginselen -- hetgeen
natuurlijk een zaak is die niet mijn maar het christelijk geweten aangaat. Ik
herinner u er echter aan, dat een zo bloeddorstig moordras als het Mongoolse
volk na Dsjengis-Khan (niet de Mongoolse volkeren) sedert de overgang tot het
Boeddhisme volkomen vreedzaam is geworden, tot de europees-bolsjewistische
invloed het oerinstinct weer bij hem wakker riep -- terwijl het christendom er
nooit en nergens in geslaagd is de drang tot moord en gruwelen noemenswaardig
in te perken. Ik beweer nadrukkelijk dat het blanke moordenaarsras met zijn
altijd zelfde goede geweten (tot en met de heer Malan) het christendom illusoir
heeft gemaakt -- niet omgekeerd. En wat de invloed der blanke bandieten met
hun altijd goede geweten gedurende de laatste tientallen jaren uit de Joden
heeft gemaakt ziet u waarschijnlijk nog scherper dan ik, ofschoon mijn daaruit
ontsprongen haat tegen het Zionisme zeker feller is dan de uwe. En daarom
verzoek ik u, noem mij niet een Europeaan. Ik ben dat even weinig als bijvoor-
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beeld een Jood in de tijd der kruistochten tussen de massa-moordenaars waaronder hij leefde" (Uit een brief van 19 Juni 1955).
En wat Uriel Birnbaum's onbuigzame joodse belijdenis betreft `i), die zich
heeft gehandhaafd tégen politieke, culturele, religieuze tijdstromingen in (en
tégen aanbiedingen van hulp, subsidie, publiciteit en „succes") -- daarvan getuigt in een intense formule deze korte, dichterlijke bede en belijdenis beter dan
de vele andere, polemische voorbeelden welke zijn biografie kunnen illustreren:
Als Gottes Blitz den Sinai zerriss
Und Moses Gott sab, seines Sehn's gewiss,
Da lernte er -- von ihm hab ich's gelernt —:
Kein Kom promiss! Kein Kom promiss!! Kein Kom promiss!

Zo dreigt, naast onze deur en midden in Nederland, een van de meest oorspronkelijke, productieve en erudiete geesten van dit tijdperk, door zijn eigen
volk en regering vergeten voor andere, zoveel meer ephemere en middelmatige
beroemdheden, zijn leven te beëindigen in kommer en isolatie. Hij woont met
vrouw en dochter in een kleine, keurige arbeiderswoning, tussen een zee van
manuscripten, knipsels, prenten, boeken, herinneringen en ergernissen. Physiek
volkomen machteloos, ondersteund door een kleine subsidie van enkele joodse
vrienden, observeert hij een wereld die hem verwaarloost want miskent J) .
Deze weinige, schamele regels van voorbijgaande en helaas al te onkundige
erkentelijkheid voor een groot tijdgenoot hebben, om met Ernest Hello te spreken, de als plicht gevoelde intentie om „een onzer levenden te eren". Moge dit,
nog vóór Uriel Birnbaum werkelijk sterft, eindelijk eens geschieden daar waar
men nog een gedicht, een epos lezen kan dat in edel Duits gebouwd werd, tussen
Amsterdam en Bern, Antwerpen, Berlijn of .... Wenen.
Op de volgende bladzijde drukken wij twee ongepubliceerde natuurverzen van
de dichter: een in de overgeleverde sonnetvorm over Nederland (1945), en een
zuiver lyrisch gedicht over „heel de wereld", begonnen in 1912 en voltooid in
het holst van de eenzame tijd der vervolging (1944) .
4)

Deze spreekt wel zeer duidelijk en fel uit de juist aangehaalde brief (Red.).
") Egon Biel-Bienne emigreerde in 1939 eveneens uit Wenen. Hij doceerde geruimen tijd aan de Fordhamuniversiteit in New York, en woont thans in Venezuela. In
1950 kwam door zijn bemoeiingen een Amerikaans-Nederlands-Oostenrijks Birnbaumcomité tot stand, waarvan o.a. Jacques Maritain deel uitmaakte en p. William Lynch
S.J., de rector van Fordham. Van het plan, door dit internationale comité-op-hoogniveau de Verzamelde Werken van de dichter te laten uitgeven, kon door financiële
zwakheid niets komen. Schrijver dezes heeft in een biografisch interview Nederland
herinnerd aan het bestaan van deze kunstenaar („Portret van een balling", De Linie
19 December 1953 en De Volkskrant 10 November 1954) . Voor het eerst sedert vele
jaren werd begin 1955 enig werk van hem gepubliceerd in de Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland en in het Nederlandse maandschrift Aristo.
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OSTWARTS UND WESTWARTS
Ich ging gen Osten durch das Weideland,
Wo ober dem smaragdnen, weiten glatten,
In holier W eilbung schon der Erde Schatten
Zart violettgraublau im Himmel stand.
Ein grosser Bauernhof am Strassenrand,
Vor'm Hause bluhten Blumen in Rabatten,
Erstrahlte hell in Farben, keistlich satten --Das Dach so rot, als stonde es in Brand.
Da wanrite ich mich urn: and da war Glut
Der Himmel westwárts, gleich geschmolznem Golde;
Drin Wolkeninseln wie geronnen Blut ... .
So schon, so furchtbar. Und davon umf lort,
Hob einsam sich ins Ewige der holde
Und ungeheure Turm von Amersfoort.

SOMMERWOLKE
Voller tra gem Sommerglucke
In des Himmels Bláue schau' ich;
Eine goldne Strahtenbrucke
Mir zuruck nach Eden bau' ich.

Seh' ich Meere, seh' ich Teiche;
In den Dór f ern, in den Stádten
Seh' ich Menschen, niemals gleiche.
Kráuseln und sich wieder glatten

San ftt entschwebe ich der Erde,
Von der Sonne au f gesogen,
Bis ich eine Wolke werde
In des Himmels blauen Wogen.

Sehe Fische in den Wogen,
Sehe Lówen unter Palmen;
Vogel, zu mir au f ge f logen,
Singen Lieder mir und Psalmen.

end schwebe
Selig segle, schweifend
ich durch klare Himmelsmeere;
Inniger als irdisch lebe
Ich be f reit von aller Schwere.

Lander, immer wieder neue,
Seh' ich, liebe ich, geniess' ich;
Wunderherrlich durch die Bláue,
Eine leichte Wolke, Riess' ich.

Ruhig reise, schwebend schwei f e
Ich als Wolke durch die Sparen.
Vóllig sehe und begreifee
Ich, wie alle Dinge waren.

Bis ich kaker Left begegne
Hoch im reinen Himmelsraume
Und mich losend niederregne
In die Wachheit aus dem Traurne.

Grune Wiesen, goldne Felder,
Schluchten im Gebirg' erspah' ich;
Helle Wusten, dunkle Wilder —
Alles seh' ich and versteh' ich.

Wieder fern dem Paradiese,
Hinter mir zerbrach die Brucke,
Liege ich auf heisser Wiese,
Voll von tragem Sommerglucke.

LITTERAIRE KRONIEK

Breedvelds nieuwste roman
„Hall en Hefferley"
door DR J. VAN HEUGTEN S.J.

ANGZAMERHAND heeft Walter Breedveld een heel oeuvre op zijn naam
L
staan. Hij publiceert geregeld romans die behoorlijk afzet vinden, maar in
de meer officiële litteratuur telt hij nog nauwelijks mee. Toen zijn, naar ik
meen, tweede roman verscheen, Gerda Giippertz, hoopte zijn uitgever dat „Gerda Goppertz in de Nederlandse Litteratuur een figuur van grote bekendheid
zou worden". Dit is niet gebeurd. Romanfiguren leven niet lang. Slechts enkele
uitverkorenen is een lang leven en grote bekendheid beschoren. Toch geniet
één figuur uit Breedvelds vroeger werk, althans in Katholieke kringen, een
grote en gunstige bekendheid, Hexspoor. Met deze lijvige roman liet Breedveld
ineens al zijn vroegere werk ver achter zich en schiep een romanfiguur van formaat.
Breedveld debuteerde met „De avond van Rogier de Kortenaer" en bewees
daarmee een goed verteller te zijn. Ook Gerda Giippertz was een zeer leesbaar
boek zonder dat het echter bij de lezer een ingekerfde herinnering naliet. Dit
geschiedde met Hexspoor. Ik geloof niet dat wie dit boek met de nodige aandacht las, de dominerende figuur van de oude Hexspoor spoedig vergeten zal.
Hier beschreef de auteur een merkwaardig psychologisch conflict van een bejaard en volkomen rechtschapen mens die door huiselijke krenking en verdrukking in een liefdesverhouding raakt met een kantoorjuffrouw. Er speelt nog
een gerechtszaak doorheen die Hexspoor in de gevangenis brengt. Het verwarde
zielsconflict van deze rechtgeaarde en goede mens is het hoofdthema van de
roman en Breedvelds talent heeft hiermee een hoogtepunt bereikt. Zulk een
personage ten voeten uit in al zijn eenvoud en genuanceerdheid gestalte te geven lukt niet elk romanschrijver. Het boek heeft nog al zwakke momenten. Zo
zijn de meeste bijfiguren niet uit de grondverf gekomen. Hexspoors vrouw en
zijn zoon-onderwijzer, die de anti-Hexspoor-partij vertegenwoordigen, doen
zelfs vrij caricaturaal aan. Ook is de diefstal en het nachtelijk fiets-ongeluk van
Hexspoors kantoorgeliefde een wat willekeurige en weinig aannemelijke vondst
om een tragische verwikkeling mogelijk te maken. Een bijzonder geoefend en
ervaren romanschrijver zou dergelijke feilen vermeden en deze grove oneffenheden glad gestreken hebben. Dergelijke oneffenheden verraden nog te zeer,
wat ik zou willen noemen, de amateur-romanschrijver, die het vak nog niet volkomen meester is.
Hexspoor had nog de volle belangstelling toen Breedveld weer een nieuw
boek lanceerde, „Sandra", dat niet de hoogte bereikte van zijn voorganger. Het
conflict dat deze roman, in casu, de hoofdfiguur, Sandra, beheerst, is te persoonlijk, te moeilijk aanvoel- en aanvaardbaar om volledig interesse te wekken.
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Ten gevolge van bepaalde huwelijkspractijken harer ouders meent Sandra eigenlijk geen recht op het leven te hebben. Dit drukt een stempel op geheel haar
levensstemming en levenshouding tot zij in de Katholieke leer -- van huis uit
is zij godsdienstloos -- een zekere bevrijding vindt.
Bijna alle verhalen en romans die Breedveld tot nu toe schreef -- ik heb ze
niet alle genoemd, — spelen zich af in de omgeving van de Brabantse hoof dstad. Dit geeft zijn oeuvre gemakkelijk de schijn van slechts regionaal werk te
zijn en tot aan Hexspoor was het dit ook. Hexspoor echter is een roman op hoger dan regionaal niveau; deze figuur kon in elke streek of omgeving, in stad
of dorp leven zonder dat dit aan zijn wezen iets zou veranderd hebben. De
dorpssfeer doet aan zijn eigenlijke tragedie niets af, het is louter toeval dat hij in
een Maasdorp woont en een bankbetrekking in 's Hertogenbosch heeft.
Wat Breedvelds boeken verder verhindert buiten Katholieke kringen druk
gelezen te worden is hun strenge katholiciteit. Niet alleen sfeer en stemming
zijner verhalen zijn katholiek overeenkomstig de omgeving waarin zij zich afspelen, Breedveld haalt ook graag typisch katholieke problemen binnen in de
opzet en de verwikkeling van het gebeuren dat hij beschrijft. Zo is het besef
van zijn zonde en van zijn ontrouw aan God en Kerk een voortdurende foltering voor Hexspoor en eerst in de gevangenis breekt het licht van genade en
berouw door en keert hij oprecht tot God terug.
In zijn nieuwste roman „Hall en Hef f erley" heeft Breedveld zich van alle locale kleur en gebondenheid losgemaakt en een fantazieland gekozen als operatieterrein zijner personages. Het doet aanvankelijk wat vreemd en onwerkelijk aan
al die heel of half Engelse namen te lezen, onder wie het verhaal zich afspeelt,
Hall en Hefferley, Malcorde, Auckland, Grise etc. en zich een streek te moeten
voorstellen, in welker omgeving de witte bergen liggen, een toevluchtsoord voor
misdadigers en uitgestotenen. Zo speelt de roman ongeveer in een niemandsland
en moet de lezer afzien van alle plaatselijke sfeer en voorstelling. Dit is ongetwijfeld een nadeel, waardoor van een sterk middel tot overtuiging en illusie
wordt afgezien. Een sprookje, een gelijkenis kan dit middel ontberen, omdat hier
opzettelijk van de werkelijkheid wordt afgeweken; een roman, althans een
hedendaagse roman echter is naar zijn wezen werkelijkheidsverbeelding. Breedveld heeft blijkbaar eens radicaal met het Bossche landschap willen breken en al
zijn kracht in het conflict zelf willen leggen.
Dit is hem in hoge mate gelukt. Het boek staat minstens op gelijke hoogte
als Hexspoor en stemt er in zoverre mee overeen als ook in Hall en Hefferley
het innerlijk proces, de innerlijke tragedie van een reeds bejaard en volkomen
goed en eerlijk mens beschreven wordt. De kracht van de auteur ligt wel bijzonder in het vorm en gestalte geven aan een of ander zielsconflict van mensen,
die, reeds op leeftijd, het leven ernstig nemen, uitmunten in opofferende goedheid en als ongemerkt in onzegbare nood raken, waaruit zij nauwelijks een uitweg vinden. Zo was het met Hexspoor, zo is het ook met Hall. Hall, de dominerende figuur in de roman, wordt namelijk mede-directeur in een uitgebreid
fabrieksconcern. Ongeveer gelijktijdig treedt de eerste directeur en patroon der
onderneming in het huwelijk met een louche figuur van een vrouw, die bijzondere genegenheid voor Hall toont en voortdurend zijn gezelschap zoekt. Dit
wordt op den duur Halls ondergang. Als Hall weigert de hartstocht der vrouw
tegemoet te komen, beschuldigt zij hem bij haar man en Hall wordt ontslagen.
Nu volgt de psychische neergang van de ontslagene; hij raakt gekrenkt in zijn
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geest, in zijn psychische vermogens en komt er, ondanks zich zelf, toe zijn vroegere patroon neer te schieten. Een tijd lang weet hij zich na de moord schuil te
houden en de politie te ontvluchten, tot' hij, in het nauw gedreven en zich met
wapens verdedigend, wordt neergeschoten door Hef f erley, zijn boezemvriend,
die hij in de eerste wereldoorlog uit een dreigend levensgevaar gered had.
Dit tragische geval is met groot talent uitgesponnen tot een ongewoon boeiend relaas. De groeiende innerlijke verbijstering van de nobele en zeer vrome
mens Hall, die de haat tegen zijn vroegere patroon niet meer aan kan en, voorvoelend dat hij hem zal vermoorden, tot God bidt om redding, is treffend en
overtuigend beschreven. Hij versombert en vereenzaamt in zijn gezin, waar de
materiële nood zijn intrede doet en zijn vrouw het heft in handen neemt, vervalt in een staat van onvrijwillige haat en gaat dingen doen, die niet stroken
met zijn wezenlijke edele aard. Na de moord zal hij, de vrome Christen, zelfmoord plegen om zijn kinderen de schande te besparen van een aan de strop
gehangen vader. Hij leeft nu op de rand van persoonlijke bewustheid. Helder
ziet hij het gevaar dat hem dreigt van de politie, maar innerlijk, naar binnen is
alles duisternis en verbijstering.
Zo treft hem het revolverschot van zijn vriend, de politie-inspecteur, die hem
achtervolgen moet en in de verwarring van het ogenblik zelf niet weet, waarom
hij hem neerschiet. Is het omdat hij gevaarlijk was voor anderen of om hem
voor zelfmoord te behoeden ?
Een mysterieuze, boosaardige figuur, een wezen dat mysterieuzer wordt
naarmate men haar beter leert kennen, is de fatale vrouw uit de roman, Margarete, de echtgenote van de patroon. De omgang dezer vrouw met Hall, met wie
zij vaak op reis gaat ter verwezenlijking harer philantropische bedoelingen met
de arbeiders, behoort tot de best geslaagde momenten in de roman. De eerlijke,
goedgelovige Hall ziet het gevaar niet dat hem van die zijde dreigt. Heel haar
optreden en verschijnen is sfinxachtig, erop gericht Hall in te spinnen, tot de
noodlottige ontknoping volgt. Meer dan in zijn vroegere romans heeft Breedveld
hier werk gemaakt van de karakterizering en individualizering der bij figuren.
Auckland, Grise, Malcorde zijn, ondanks hun wat gezochte en kunstmatige namen, zeer acceptabele personages, die in persoonlijke contouren naar voren
treden. De onmiddellijke omgeving van Hall blijft helaas ! te nevelig en weinig
omlijnd. Hoe zou de roman gewonnen hebben, wanneer Halls gezin, zijn vrouw
en vier kinderen, in levende helderheid en nabijheid voor ons stonden en het
geheel kleur en achtergrond verleend hadden. Van zijn oudste dochter bijvoorbeeld weten we alleen dat zij Gwendolyn heet. Halls vrouw is goed en bezorgd
en vooruitziend en wordt prikkelbaar in haar bekommernis om het gezinsonderhoud, doch wordt geen bloeiende werkelijkheid. Te meer wordt dit gemis gevoeld omdat een goed deel van het verhaal zich afspeelt in Halls woning.
Dan zijn er nog een pastoor, die Halls raadsman is, en het echtpaar Hef f erley. Ook dezen treden met een te algemeen signalement, te weinig in persoonlijke genuanceerdheid op. Breedveld is doorgaans gelukkiger en sterker in het
opzetten en uitwerken van een fijn gesponnen verwikkeling dan in het ten leven wekken en tot een gevoelde werkelijkheid maken van de spelers in het plot,
in het bijzonder de spelers van het tweede plan. De hoofdfiguur, in dit geval
Hall, heeft zozeer zijn aandacht dat de bijpersonen enigszins verwaarloosd worden. Ik heb de indruk dat de lectuur van Graham Greene niet zonder uitwerking
is geweest op Breedveld. Het conflict Hall, die het stuur kwijt raakt in wat hem
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het naast aan het hart ligt, zijn plicht tegenover God, en die in normale toestand geen mens zou krenken en de gedachte aan zelfmoord met huivering zou
afwijzen, lijkt mij opvallend Graham-Greene-achtig. Scoby in The Heart of the
Matter bidt in de Mis in het besef zijner onwaardigheid ongeveer op gelijke
wijze als Hall, wanneer deze voelt niet meer te kunnen weerstaan aan zijn haatplannen.
De schrijver Walter Breedveld heeft met Hall en Hefferley een merkwaardig
menselijk geval, een inderdaad mogelijk conflict aangedurfd en op treffende
wijze verbeeld. Het allerlaatste en alleruiterste omtrent zijn verbeelde figuren
weet ook een romanschrijver zelf niet en zo moeten wij wel instemmen met de
woorden van pastoor Ingwood: „het is heel vreemd dat bij Francis Hall de gedachte is opgekomen zich zelf te doden. Zijn vrees voor de strop moet wel heel
groot geweest zijn of hij was in een toestand gekomen dat hij niet meer wist
wat hij deed". Tot Hefferley, die een gebroken leven tegemoet gaat, omdat hij
de nobelste der mensen en zijn beste vriend heeft neergeschoten, zegt de pastoor: „de kogel, die Ha ll in het hart gedrongen is, heeft u zelf in de ziel geraakt". En zo eindigt dit mooie, tragische boek, het gaafste, dat Breedveld
schreef.

PSYCHOLOGISCHE KRONIEK

Over de hysterische persoonlijkheid
(Uit psychologie en parapsychologie)
door J. J. C. MARLET, arts

N afwijking van mijn gewoonte om uit een bundel, die een aankondiging in
deze kolommen waard is, een onderwerp te kiezen dat direct of indirect van
medisch-psychologisch belang is, is het uitgangspunt van deze kroniek het door
Prof. Dr E. A. D. E. Carp geschreven essay „De psychologie van het toneelspel
en van de toneelspeler", voorkomend in een zijner laatste publicaties Ondanks
alles mens 1) . De auteur, hoogleraar in de psychiatrie aan de Leidse Universiteit, van wie men zeker elk jaar een nieuw boek kan verwachten en die qua productiviteit Simon Vestdijk naar de kroon steekt, verbindt aan de materie van genoemd essay toch ook weer een psychotherapeutische consequentie, te weten het
psychodrama. Deze subtiele en problematische behandelingsmethodiek van cathartische aard, waarmede een actualisering wordt bewerkstelligd van weliswaar
verdrongen maar onverwerkte belevenissen, zodat de mogelijkheid bestaat tot
afreageren van emotionele spanningen, blijft hier verder onbesproken. Mijn bedoeling is vanuit de psychologie van de toneelspeler -- met een uitweiding in
de parapsychologie — een weg te volgen ter benadering van de hysterische persoonlijkheid en deze persoonlijkheid begrijpelijk voor te stellen, anderzijds het
begrip „hysterisch" zodoende te zuiveren van enige in zwang geraakte onvriendelijke bij-betekenissen.
Sprekend over de uitdrukkingsgave van de toneelspeler, welke voornamelijk
bepaald wordt door een zich kunnen verplaatsen in de wezensgeaardheid van
een ander, veronderstelt Prof. Carp, dat de toneelspeler het gevoel heeft, dat
een andere persoonlijkheid dan de eigene bezit neemt van een deel van het eigen
zelf. „Naast het vermogen de rol te spelen van het eigen zelf wordt het Ik zich
bewust van het vermogen daarnaast ook de rol van de ander te spelen". Hier is
zijns inziens sprake van een inbeelding, een in het eigen zelf opnemen van het
beeld van een ander, „een ver-eenzelviging, welke feitelijk veeleer een ver-tweezelviging is". De wijze waarop deze inbeelding tot stand komt, is enerzijds suggestief, anderzijds intuïtief. „De suggestieve weg wordt gevormd door de directe indruk, welke hij ontvangt van de persoon, die hij zal hebben voor te stellen.
De intuïtieve weg voert de toneelspeler tot een scheppingsdaad, tot een creatie
van de voor te stellen persoonlijkheid". Het onderscheid tussen de „geboren"en de amateur-toneelspeler zou volgens Carp wellicht hierin liggen, dat de
eerste de weg der intuïtie tot zijn beschikking heeft, terwijl de laatste slechts de
suggestieve invloed ondergaat van de door hem uit te beelden figuur. Vanzelfsprekend gaat het in deze differentiatie niet om een „entweder oder" maar wel
om een accentverschuiving. Opmerkenswaard is, dat de auteur via deze gedach=)
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tengang komt tot een aanduiding van het verschil tussen Kunst en kunst. Carp
vervolgt: „Wanneer de innerlijke houding van een Mens in te sterke mate
wordt beïnvloed door die van anderen, dan zal een zekere graad van onechtheid
in alle vormen van zelfexpressie hiervan het gevolg moeten zijn. Dit verschijnsel doet zich vooral voor bij hysterische karaktertypen, in het algemeen bij weinig geïndividualiseerde, ongerijpte persoonlijkheden". „Op grond van een tekort aan belevingsmogelijkheden, gepaard aan een overspannen behoefte hiertoe (in de zin van een belevenishonger) verliest het zwakke Ik de betrekking
tot het eigen zelf en gaat onder in de roes van de ander te zijn". Waarachtige
zelfexpressie komt dan niet meer in aanmerking, een machteloos Ik ondergaat
de autosuggestieve invloed van een tweede zelf. Het indentificatieproces voert
dan tot een essentiële wijziging in de Ik-zelf relatie, tot een Ik-verlies, een depersonalisatie, dit is een stoornis in het identiteitsbewustzijn. Navraag aan vooraanstaande toneelspelers bracht Carp tot het inzicht, dat bij hen van Ik-verlies
geen sprake kan zijn, zulks in tegenstelling tot sommige toneelspelende dilettanten.
Op dit punt gekomen breng ik U in herinnering de filmactrice Vivien Leigh,
die de rol van Blanche Dubois speelde in „A streetcar named Desire", (Tenessee
Williams) zich wel zeer bijzonder met haar object vereenzelvigde en kort nadien
psychotisch werd. Mij dunkt, dat haar geestesstoornis in de film reeds tot uiting
kwam; ook anderen werden beroerd door haar extatisch spel dat als voorbeeld
zou kunnen gelden van een „roes van de ander te zijn". Waarmede niet wordt
geïnsinueerd, dat Vivian Leigh een dilettante zou zijn.
In het kader van het Ik-verlies door indentificatie geef ik U nog een associatie, welke ligt op het terrein van de parapsychologie. Ter oriëntering eerst een
begripsomschrijving: een psychoscopist is iemand, die aan de hand van een
voorwerp (inductor) paranormale uitspraken doet, welke verband houden met
personen en dingen die in relatie staan tot dit voorwerp. Mij zijn psychoscopisten bekend, die zich zo ver en zo diep met een andere persoon identificeerden,
dat hun Ik te zwak bleek om deze andere persoonlijkheid naar willekeur los te
laten en hun eigen zelf te hervinden. Psychoscopisten zijn in het algemeen juist
gevoelig voor die belevenissen van andere mensen, welke verwant zijn met de
eigen ervaringen. De graad van hun identificatiemogelijkheid (via een inductor) correleert dus met de qualitatieve en quantitatieve aanwezigheid van deze
verwantschappen. Hun paranormale -- hier psychoscopistische -- gevoeligheid
c.q. begaafdheid is in deze zin afhankelijk van de ontwikkelingsstructuur van
het in-te-beelden object. De een zal hun beter „liggen" dan de ander. Een mank
gaande maar zich opdringende vergelijking is die met de toneelspeler en de figuur die hij op de planken wil brengen. Ook hij heeft voorkeur in het kiezen
van zijn rollen. Carp schrijft, dat de vraag waarom hij deze of gene rol kiest,
slechts beantwoord kan worden, „wanneer men kennis heeft kunnen nemen van
zijn (des toneelspelers) innerlijke levensgeschiedenis en de imaginaire betekenis, welke deze rol voor de toneelspeler heeft". Het betreft hier dezelfde verwantschappen als boven vermeld. Tenhaeff 2) wijst er op, dat vele psychoscopisten tot het zogenaamde nerveuse type van Heymans behoren en dat zij daarom volgens Wiersma geacht worden een hysterische inslag te vertonen.
Achtereenvolgens zagen we de karaktertypen van een bepaald soort toneel2 ) Inleiding tot de parapsychologie, Utrecht, 1952.
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speler en van de psychoscopist, beiden voorgesteld als onuitgerijpte persoonlijkheden met een zwakke Ik-structuur, neigend tot hysterische gedragspatronen,
verhoogd suggestibel en met een grote bereidheid ik-vreemde objecten in het
eigen zelf tijdelijk of blijvend te constitueren, zodat van een voortdurende dreiging tot Ik-verlies mag worden gesproken. Bien étonnés de se trouver ensemble. Voor belangstellenden in de wetenschappelijke achtergrond van dit alles
noem ik de hypothetische opvatting van Dr E. L. K. Zeldenrust 3), die stelt dat
het wezen van de hysterische zijnswijze gefundeerd wordt door een vervallenzijn aan het ding-aspect der werkelijkheid met het doel deze te beheersen, zonder dat de daa rt oe benodigde adaequate kracht aanwezig is. Bij decompensatie,
om een of ander reden, van de kracht tot beheersing ontstaat het beeld der hysterie. Het specifieke van de hysterische onechtheid en theatraliteit wordt door
hem gezien in het doorklinken van de beheersingstendenz in de „Darstellungsdrang". Deze drang, door Klages zo genoemd, staat zowel bij de toneelspeler als
bij de psychoscopist op de voorgrond. Hun eventuele weerloosheid tegenover de
beelden der werkelijkheid wordt veroorzaakt door een te zwak zelf-expressief
vermogen dat weer gegrond is in een ontworteling aan de vitale oergrond van
het Leven.
") Over het

wezen

der hysterie, Utrecht, 1954.

BRIEF UIT HEIDELBERG

Het hedendaagse
Duitse Lutheranisme
door DR J. L. WITTE S.J.

A jarenlange nauwe kennismaking met het Hollandse Calvinisme treft ons
het leven en de studie aan de Orthodox-Lutherse theologische faculteit van
Heidelberg als een aangename geestelijke klimaatverandering. Het heeft iets van
de overgang van het kille, gure Hollandse klimaat naar een zonniger zuiden.
Aan enkele andere Duitse universiteiten, die wij bezochten, was het niet anders.
Maar vooral wat wij zo meemaakten en vernamen van het godsdienstig leven in
de Lutherse gemeenten, was voor het Katholieke hart een verademing en verrassing.
De eerste waarnemingen omtrent de uiterlijke structuur van het Duitse Lutheranisme zijn weinig bemoedigend. Er is een gruwelijk gebrek aan eenheid. Men
schermt nogal graag met de alles overkoepelende E.K.D., voluit: „Die Evangelische Kirche in Deutschland". Maar deze E.K.D. is toch niet meer dan een noodverband. Het is geen Kerk, maar een soort federatie van Kerken, een nog zeer
betrekkelijke, juridische eenheid, die elk ogenblik van de welwillende instemming van de deelnemende Kerken afhankelijk is. Daarnaast staat de poging van
de uitsluitend zuivere lutherse Kerken tot een inniger — zij het nog altijd federatieve -- eenheid te komen in de „V.E.L.K.D." („Vereinigte EvangelischLutherische Kirche Deutschlands").
Onder die E.K.D. ressorteren verschillende Lutherse landskerken, enkele
kleinere, Calvinistische kerkgenootschappen en een aantal geunieerde Kerken
(geunieerd uit Lutherse en Calvinistische kerken) met overwegend Luthers
karakter. Deze geunieerde Kerken zijn onderling nog weer zeer gevarieerd van
structuur (de Pruisische Unie en de Hessense Unie zijn b.v. weer geheel anders
dan de Badense Unie) en elke Kerkunie op zich omvat nog -- om het heel zacht
uit te drukken -- vele nuances van Luthers en Calvinistisch christendom. Er
bestaat n.l. geen leereenheid binnen de geunieerde Kerk, geen gebondenheid aan
één bepaalde belijdenis. Zulk een unie betekent kerkrechtelijke eenheid met
enkele --crdergaande consequenties, zoals intercommunio en voor alle kerkleden
gelijke benoembaarheid in kerkelijke ambten in geheel de geunieerde Kerk.
Naar twee zijden corrigeert de kerkelijke practijk deze theorie. Enerzijds krijgt
een Calvinistisch-getinte dominee practisch geen kans op benoeming in een
Luthersgezinde gemeente en omgekeerd.
Anderzijds heeft de kleine minderheid van Calvinisten in de loop van enkele
eeuwen zijn scherpe kanten wel verloren en werkte na de unificatie de overgrote
Lutherse meerderheid vanzelfsprekend in nivellerende Lutherse richting. Zo
wordt b.v. de Calvinistische „Heidelbergse kathechismus" wellicht aan geen
protestantse theologische faculteit zo grondig bestreden en op belangrijke punten
N
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afgewezen, als aan de theologische faculteit van Heidelberg, die toch practisch
de faculteit van de geunieerde Badense Kerk is.
Naast al de genoemde Kerktypen staan dan nog enkele zeer kleine, als sectarisch beschouwde, Lutherse kerkgenootschappen, zoals b.v. de combinatie van
drie lutherse „vrije kerkjes" met een theologische hogeschool te Oberursel (bij
Frankfort) . Ontstaan en richting (oer-orthodox) geeft ze veel overeenkomst met
onze gereformeerde kerken.
Door dit alles heen werkt dan nog weer de geheel eigensoortige invloed
van de Calvinist Karl Barth, waardoor sommige universiteiten, als b.v. Bonn en
Gottingen, een min of meer duidelijk barthiaans stempel kregen en nu barthiaans
getinte dominees afleveren voor veelal zuiver Lutherse gemeenten. Bij deze
verregaande leervrijheid kan een Prof. Bultmann, met zijn bedenkelijke „Entmythologisierung", zich even trouw Lutheraan achten, als de zeer orthodox-Lutherse professoren Schlink en Brunner, de barthianiserende Gollwitzer evengoed als
de katholiserende Stahelin, of zelfs Domprobst Asmussen. De laatste staat overigens wel aan het randje en wordt nog slechts node geduld. Ook rondom Bultmann is in de laatste tijd in Duitsland een zwijgen neergedaald, sinds de Duitse
Lutherse bisschoppen, -- niet vanuit enige authentieke leermacht, waarop zij
geen aanspraak kunnen maken, maar puur vanuit het overwicht van hun bestuursfunctie en hun theologische deskundigheid -- zich gezamenlijk tegen
Bultmann hebben uitgesproken.
In deze ogenschijnlijk leerstellige chaos is nochtans een zekere reformatorische
eenheid nog altijd aanwezig: de grote reformatorische „ontdekkingen" omtrent
„rechtvaardiging door het geloof alleen", „de genade alleen", „de Schrift
alleen", zijn aan allen gemeen. Luther is wel voor allen de grote profeet, ook
voor de Duitse Calvinisten en de R.K. Kerk is de gemeenschappelijke vijand, al
staat het Lutheranisme ons wat nader dan het Calvinisme.
Deze contourlijnen van het Duitse „Evangelische Christendom" doen U wellicht verwonderd vragen, waar we de impressie van het zoveel zonniger geestelijk
klimaat vandaan halen.
Die putten wij vooral uit het godsdienstig leven, dat wij hier waarnemen en
waarover wij horen.
Het Lutheranisme blijkt wel springlevend. Dit geldt vooral voor Zuid-Duitsland. Het uiterste noorden is daarentegen practisch bijna ontkerstend. De Lutherse theologie bloeide het laatste decennium krachtig op en wel in orthodoxe
richting (het liberale protestantisme heeft aan vrijwel alle universiteiten afgedaan) . Het godsdienstig leven is bij de kerkgetrouwen intens (natuurlijk is er
ook bij deze volkskerk een zeer brede rand van onverschilligen, te breder, omdat
het verschijnsel van de buitenkerkelijkheid in Duitsland relatief nog zeldzaam
is) . Voor alles uit zich die intensiteit in een opleving der liturgie. Vele dominees
wensen een soort breviergebed. Het nu door al de E.K.D.-kerken aanvaarde
liturgische gebedenboek, stelt hen in staat in het Duits -- in hoofdzaak naar
Rooms model — hun „Stundengebet" te verrichten.
Steeds meer wordt aangedrongen op veelvuldige Avondmaalsdiensten, minstens één maal per week. Men bedenke, dat de Duitse Lutheranen waarachtig
geloven in de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus tijdens het Avondmaal
in het brood en men zal begrijpen welk oprecht verlangen naar vereniging met
Christus uit de aandrang tot veelvuldiger Avondmaalsdienst spreekt. Ook is er
een vrij sterke stroming die de „Privat-beichte" weer in ere wil herstellen (het
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oude Lutheranisme kende die ook), al blijft het sacramenteel karakter van de
biecht ook hardnekkig ontkend. Het kloosterleven krijgt binnen de Lutherse
Kerken weer opvallende aandacht, zij het nog van weinigen. Naast de Lutherse
„Marien-Schwestern" van Darmstad, ontstonden de Lutherse „Franziskanische
Briider und Schwester" van Noord-Beieren: beide stichtingen kennen de geloften
van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, eerst tijdelijk, later voor geheel het
leven af te leggen.
Laat ons intussen het accent op het ons zo sterk interesserende „catholiseren"
van sommige Lutheranen niet te zwaar leggen. Dit geldt slechts een kleine
minderheid. Veel algemener is echter de nieuwe reformatorische bewustwording.
Het is een vernieuwing der orthodoxie, die weer doet teruggrijpen op Luther.
Men is weer bewuster Lutheraan en als zodanig zelfbewuster. Men weet, dat er
nogal enige overgangen zijn naar de Katholieke Kerk, ook van Lutherse dominees. Van Lutherse zijde antwoordt men fier: „Wij vrezen de ontmoeting niet.
De overgang in omgekeerde richting, ook van priesters, is minstens even sterk" !
Dit schijnt wel waar te zijn.
De oecumenische belangstelling is zeer groot, de persoonlijke overgangen
worden in hun betekenis gebagatelliseerd (ook van katholieke zijde). Men verlangt naar de eenheid aller christenen en men beseft, dat dit vooral in Duitsland
betekent, dat men de R.K. Kerk niet mag loslaten en negeren. Hoe stroef dit
contact en gesprek soms ook nog verloopt, de Lutherse kerken in Duitsland zijn
in elk geval springlevend en dus in beweging, en dit schijnt ons bij de stuwing
door de H. Geest naar eenheid een zeer hoopvol teken.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL
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meest spectaculair evenement van September was het bezoek aan Moskou van
de Duitse Bondskanselier Adenauer (9 September) . Voorafgegaan door een
rijdende ambassade van 130 deskundigen landde de bijna 80-jarige op een vliegveld bij
Moskou, waar hij volgens het protocol met de voorgeschreven hoffelijkheid door
Boulganin en de zijnen ontvangen werd. Hem wachtten zware dagen: felle discussies,
afgewisseld door uitbundige feestgelagen, zoals de Russen, althans hun leiders, ze van
oudsher kennen. Adenauer wist deze moeilijkheden fris te doorstaan, maar Boulganin
moest enkele dagen naar bed om weer bij te komen. De Bondskanselier kwam, om in
de eerste plaats de in vrijheidstelling en de terugkeer der meer dan 100.000 Duitsers in
de Sovjet-Unie te verkrijgen. Een menselijk doel. Bij zijn tegenpartij stond een politiek
doel voorop: de „normalisering" der diplomatieke betrekkingen nl. het oprichten van
een gezantschap te Bonn. Volgens Adenauer hield een normalisatie der verhoudingen
uiteraard in de vrijlating der Duitsers. Hierover ontstond een heftige woordenwisseling.
De kanselier merkte op, dat Hitler met zijn trawanten niet met het hele Duitse volk
vereenzelvigd mochten worden. Hij gaf toe, dat Hitler's troepen in Rusland ernstige
misdaden bedreven hadden, maar dat ook de Sovjet-troepen zich in Duitsland „in zekere opzichten" hadden misdragen. Kroesjtsjef wond zich over deze uitlating geweldig
op. Deze verklaring van de Bondskanselier is een belediging voor het rode leger. „Wij
hebben de grenzen niet overschreden; wij hebben de oorlog niet aangevangen". Hij
vergat echter het Duits-Russisch verdrag van Ribbentrop-Molotof (1939). waardoor
de wereldoorlog aangemoedigd, zo niet uitgelokt werd. Adenauer wist zich te beheersen. Hij beperkte zich tot de verwijzing naar de eerbewijzen, die Hitler vóór de oorlog
van het buitenland waren ten deel gevallen en corrigeerde de geïncrimineerde woorden tot „er zijn verschrikkelijke dingen" gebeurd. Wat de krijgsgevangenen betrof, had
Boulganin vlug uitgerekend, dat er slechts 9626 geïnterneerden als oorlogsmisdadigers
vastgehouden werden, van de vermiste burgelijke Duitsers was hem niets bekend.
Volgens Duitse gegevens moeten er, afgezien van de 9626 oorlogsmisdadigers nog
90.000 „spoorloze" oud-soldaten en nog ruim 100.000 civiele vermiste burgers in
Rusland rondzwerven of in kampen gevangen zitten. Besprekingen tussen de ministers
van buitenlandse zaken, von Brentano en Molotof raakten op een dood punt. Adenauer
wilde reeds zijn koffers pakken, toen op een grootse receptie op het Kremlin in een
langdurig onderhoud met Boulganin het plotseling tot een accoord kwam. Uit medelijden met de gevangenen bracht hij het offer van herstel der diplomatieke betrekkingen, de kwade gevolgen er van in de koop nemend. Afgesproken werd, dat de oorlogsmisdadigers spoedig amnestie zouden krijgen of, in Duitsland teruggekeerd, volgens de
federale wetten van de Duitse Bond te recht zouden staan. In officiële brieven heeft de
kanselier het Kremlin meegedeeld, dat hij, in overeenstemming met de andere westerse
grote mogendheden een blijvende Russische bezetting van de Oder-Neisse-linie niet
erkende, en dat de Duitse grenzen pas bij een internationaal vredesverdrag kunnen
bepaald worden, zodat de status quo -- de splitsing van Duitsland in tweeën --- geen
blijvend karakter mag dragen. Deze reserves werden door „Tass" weersproken.
In een persconferentie heeft Adenauer uiteengezet, waarom hij gezwicht is. Een
afwijzing van het herstel der diplomatieke betrekkingen zou als een belediging van de
Sovjet-Unie zijn opgevat. „Wij kunnen deze betrekkingen benutten om de vreedzame
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ontwikkeling te dienen. Het onvermijdelijke zal nu in de goede richting moeten worden
gestuwd". Enige dagen later waarschuwde Adenauer het westen niet te veel vertrouwen te schenken aan de Russische vriendelijkheden. Het waren niet zozeer de woorden
van Kroesjtsjef: „Iedereen, die onze glimlach opvat als een terugtrekken van de politiek van Marx en Lenin begaat een fout'', als wel de zeer vriendelijke houding, die
Moskou tegenover Oost-Duitsland, vlak na het vertrek van de Bondskanselier toonde.
Grotewohl, naar Moskou ontboden, mocht er opnieuw vernemen en thans door verdrag
bevestigd zien, dat de „Volksdemocratische Republiek" van Oost-Duitsland eigen
souvereiniteit bezat, met behoud nochtans van Russische bezetting.
Adenauer begreep, dat deze tactiek er op uit was een blijvende splitsing van Duitsland te handhaven. Met deze satellietstaat kon hij geen contact opnemen en zeker niet
de hereniging van Duitsland op voet van gelijkheid bespreken. Dat had hij reeds in
Moskou afgewezen. Op de op 27 October te houden conferentie der ministers der vier
grote mogendheden moesten de volken van het westen zich door vriendelijke gestes
niet laten misleiden en niet verder toegeven aan de Russische drang naar éen veiligheidspact zonder dat de Russen in een Duitse eenheid naar westelijke maatstaf toestemmen. „De Russische vriendelijke gestes zijn niet anders dan een nieuwe fase van
de koude oorlog".
Ook de Bondsdag en de Bondsraad waren het eens met Adenauer's overwegingen
en keurden unaniem zijn beleid in Moskou goed. Dulles verklaarde openlijk, dat het
verdeeld blijven van Duitsland een „zonde tegen de natuur" zou zijn, en de twee
andere westelijke grote mogendheden lieten weten, dat de souvereiniteit van OostDuitsland, zoals zij reeds in 1954 bepaald hadden, niet zou worden erkend.
Eenzelfde argwaan is geoorloofd omtrent de royaliteit jegens Finland. De president
Paassikivi, vergezeld door zijn premier Kekkonen, ontving te Moskou de belofte van
de vervroegde teruggave van de militaire basis Porkkala bij Helsinski. Men sprak
daarbij de hoop uit, dat andere mogendheden (bedoeld waren de V. Staten) dit goede
voorbeeld zouden volgen en eveneens haar vooruitgeschoven bases zouden opgeven.
Er werd echter verzwegen, dat in een komende atoomoorlog de Finse basis volkomen
waardeloos is.
Behalve in Tunesië is de onrust in Algerië en Marokko nog steeds gaande. In
Tunesië heeft de premier Tahar Ben Annar zijn taak na de ondertekening van het
verdrag met Frankrijk als voltooid beschouwd. Bij dit verdrag deed Frankrijk de
volgende concessies: het Arabisch is de enige officiële taal, Fransen tot leden van de
gemeenteraden gekozen, moeten door de Bey bevestigd worden, na 20 jaar wordt de
rechtspraak overgenomen door Tunesische rechtbanken, na 2 jaar komt de leiding der
politie in handen van de Tunesische regering en Franse en Tunesische scholen worden
als evenwaardig beschouwd.
Algerië tracht de Franse regering te kalmeren door de troepenmacht aanzienlijk te
vermeerderen en een voor de Algerijnen rechtvaardiger grondverdeling ter hand te
nemen. Omdat de haard van onrust bij de Algerijnen in Frankrijk ligt, zijn daar razzia's
en huiszoekingen gehouden, die weinig resultaat hebben opgeleverd. Maar de Algerijnen wensen van Frankrijk gedesintegreerd te worden en een eigen staat te vormen.
De kwestie-Marokko bleef ingewikkeld. De plannen van Grandval, inmiddels voor
de conservatieve krokodillen geworpen en vervangen als resident-generaal door Boyer
de la Tour, oud-resident van Tunis, waren goeddeels door de minister-president Faure,
overgenomen: Joussef zou van Madagascar naar Frankrijk komen, Arafa zou zich, min
of meer vrijwillig, terugtrekken en een Troonraad zou voorlopig de regering voeren.
Naast een delegatie van zijn aanhangers uit de Istiqlal ontving Joussef de bejaarde
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generaal Catroux. Hij was bereid „de nodige verzoenende gebaren te maken'', aanvaardde het Franse voorstel geen pogingen te doen in Marokko terug te keren en
richtte een proclamatie tot de Marokkanen, hen aansporend tot kalmte en onthouding
van terroristische daden. Veiligheidshalve had de Franse regering met 150.000 de
legermacht in Marokko uitgebreid, bestaande uit troepen van de Nato, die in Europa
door ongeoefende recruten werden vervangen, niet ten genoegen van de bondgenoten
en onder protest van de Sovjet met de bewering, dat de Nato hiermee haar doel
voorbijschoot. Op Boyer de la Tour rustte de taak sultan Arafa tot afstand te bewegen.
Maar deze, opgehitst door Franse kolonisten en speculerend op de onenigheid in het
Franse kabinet en in de Franse Kamer, liet zich (voorlopig) door de resident niet
ompraten. Waar nog bij kwam, dat de Spaanse regering bezwaren maakte tegen zijn
migratie naar Tanger. Zo bleef ook de benoeming van een „Troonraad" hangende en
werd de streefdatum (12 September) , die Faure zich gesteld had, overschreden. Aldus
dreigde het gevaar, dat het kabinet-Faure tegenover de Assemblée, die in de aanvang
van October weer bijeenkwam, zich niet staande zou kunnen houden.
Spoediger dan men kon bevroeden is de dictatuur van president Peron aan haar
einde gekomen. Hij had de opstand van 16 Juni neergeslagen en toonde zich „grootmoedig" door aan de oppositie het gebruik van de radio toe te staan. Deze maakte er
gebruik van om rond te roepen, dat zij zich niet neerlegde bij de minimale concessie,
doch volledige gelijkgerechtigdheid eiste. De door Peron afgeschafte kerkelijke feestdag van 0. L. V. ten Hemelopneming vierden de katholieken met de gebruikelijke
luister. Onder voorwendsel een nieuwe samenzwering ontdekt te hebben, verrichtte de
politie een golf van arrestaties van officieren van leger en vloot en zelfs van leerlingen
van Jezuïeten-colleges. De Jezuieten werden, volgens een oud recept van de Spaanse
minister Aranda uit de 18de eeuw, beschuldigd wapens in hun colleges verborgen te
hebben. Het Argentijns episcopaat verdacht Peron met plannen rond te lopen om het
katholicisme te vervangen door een zg. „autentiek christendom".
Peron schijnt het hem dreigende gevaar aangevoeld te hebben. Op 30 Augustus
voerde hij de al te doorzichtige comedie op. Reeds eerder was hij als voorzitter van de
C.G.T. (de vakbonden) afgetreden. Op bovenvermelde datum verklaarde hij het land
niet te hebben kunnen pacificeren en daarom als president van het land te willen
aftreden. Onmiddellijk trad het zorgvuldig voorbereide protest der arbeiders in werking. Onder leiding van de secretaris der 6 millioen leden tellende C.G.T., Hugo
di Pietro, vormden zich spreekkoren, die Peron, staande op het balkon van het regeringspaleis, bezwoeren zijn voornemen te laten varen. Tot tranen ontroerd bezweek de
president voor deze gehechtheid en vervolgde, dat de in het verleden getoonde „verdraagzaamheid" hem thans het recht gaf tot een gewelddadig optreden. „Iedere
Argentijn mag ordeverstoorders zo maar doden". De staat van beleg werd afgekondigd. Wat de godsdienst betreft: deze zou beschermd worden, maar ook diegenen, die
geen godsdienst aanhangen. Ruim veertien dagen later (16 September) kwamen er
verwarde berichten door, dat leger, vloot en luchtmacht, ditmaal met als centrum de
stad Cordoba, in formele opstand verkeerden. Zij was beter georganiseerd dan die
van 16 Juni.
De C.G.T., die voor Peron door het vuur zou gaan, heeft geen vinger uitgestoken
om hem te behouden. Zij gaf de arbeiders opdracht om aan het werk te blijven en zich
van staking te onthouden. Peron trok de consequentie. Hijzelf en al zijn ministers
traden af en droegen het gezag over aan een „Junta", die met de rebellen onderhandelingen aanknoopte. Zij werden het spoedig eens. De „Junta" van Cordoba, bestaande
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uit de generaal Lonardi, Lagos en de schout-bij-nacht Rojas namen het bewind over,
en Lonardi werd president van Argentinië. Hij ontbond het zeer eenzijdig Peronistisch
samengesteld parlement, waarin de oppositie der radicalen slechts over 12 zetels
beschikte en liet de politieke gevangenen vrij om ze te vervangen door de politieke
gevangenen van de verslagen partij. Uit menselijke gevoelsoverwegingen zagen de
overwinnaars af van hun eis tot uitlevering van Peron, mits zijn bijeengegaarde
schatten achterbleven.
Bij zijn triumfale intocht in Buenos Aires beloofde Lonardi aan de verzamelde
menigte handhaving van de vakbonden, herstel van de democratische grondrechten,
godsdienstvrijheid voor alle gezindten, herstel van het concordaat met het Vaticaan,
op economisch gebied een einde van de inflatie en beperking van de overheidsuitgaven
tot het noodzakelijke. De nieuwe staatschef, erfgenaam van een chaos, zal al zijn
administratieve en diplomatieke gaven nodig hebben om zijn taak tot een goed einde
te brengen.
Van de vele nog onopgeloste kwesties is die van Cyprus op een conferentie der
belanghebbende mogendheden te Londen behandeld. Voorlopig zonder resultaat. Sinds
1878 heeft Engeland er het recht van bezetting en verklaarde in 1925 het eiland tot
kroonkolonie. Want Turkije, die de eeuwenoude bezitter was, had de wereldoorlog
verloren. Na de tweede wereldoorlog streefden de Griekse Cyprioten, onder leiding
van de orthodoxe aartsbisschop Macarius naar aansluiting (enosis) bij Griekenland,
omdat de meerderheid (80%) Grieks is en de rest uit een minderheid van 20% Turken
bestaat. Ankara staat op het standpunt, dat het eiland, zo er wijziging komt, aan de
Turken, als vroegere bezitters, moet terugvallen en niet bij Griekenland gevoegd kan
worden, waartoe het nooit behoord heeft. De Britse regering van haar kant denkt niet
aan opgeven van het eiland. Handhaving der Britse souvereiniteit over Cyprus is van
vitaal belang voor haar defensie-plichten in het midden-oosten. Het bezit van enkele
bases is daartoe niet voldoende. De onverzoenlijke standpunten werden toegelicht door
MacMillan, Stefanopoulos en Zorin. De conferentie werd geschorst, omdat „alleen
overeenstemming was bereikt over het feit, dat geen overeenstemming was bereikt".
Het Britse voorstel: een gekozen volksvertegenwoordiging, alle ministeries, behalve
defensie en buitenlandse zaken, in handen van Cyprioten, waarvan de Turkse minderheid niet uitgesloten zal zijn en een commissie van 3 om een grondwet samen te stellen
is ter overweging aan de twee andere regeringen ter hand gesteld. Nog voordat de
betrokken regeringen de tijd hadden gehad tot overweging, braken in Instamboel en
Smyrna anti-Griekse relletjes uit. Te Istamboel werden 54 gebouwen, waaronder 19
Grieks-orthodoxe kerken in brand gestoken. Te laat kondigde de Turkse regering de
staat van beleg af en haar betuiging van leedwezen over het voorgevallene was voor
de Grieken onbevredigend. Zo kwam er een scheur in het Balkan-verdrag tussen
Griekenland, Turkije en Joego-Slavië en wat nog erger was, het Griekse kabinet ging
de theoretische mogelijkheid van uittreding uit de Nato bestuderen! Een behandeling
door de V.N. werd afgewezen, omdat zulks „de hartstochten maar onnodig zou
oproepen".
NEDERLAND
In het laatste jaar van een aflopende periode mag men van een op aftreden staand
kabinet niet te hoge verwachtingen koesteren. De Troonrede van H.M. op 20 September bevatte dan ook meer een overzicht van het verleden dan beloften voor de
toekomst. En zelfs deze plannen zullen binnen de bepaalde termijn niet alle de eindstreep halen. Genoemd worden de stichting van een interparlementair Benelux-orgaan,
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internationale overeenkomsten op atoomgebied zullen gesloten worden, woningbouw
zal de hoogste prioriteit genieten ten koste van de bouwactiviteit op elk ander gebied
De grondwet zal worden aangepast aan de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk.
Een ontwerp Delta-wet zal spoedig worden ingediend, alsmede wetsontwerpen betreffende het technisch hoger onderwijs en een monumentenwet. Ten opzichte van dc
prijzen wordt gestreefd naar stabilisatie en zo mogelijk vermindering, en inzake loonvorming worden de adviezen van de S.E.R. afgewacht. Niettegenstaande de welvaart,
dank zij de hoogconjunctuur, stijgende is, maande de minister van financiën tot behoedzaamheid wegens de waarschijnlijke tijdelijkheid van dit verschijnsel.
Dat de vrouwen in de politiek meer dan vroeger in de melk te brokkelen hebben,
bewees de aanneming van de motie-Tendeloo (46-34 stemmen), waarbij de regering
verzocht wordt de algemene regel, dat een ambtenares ontslag krijgt, wanneer zij in
het huwelijk treedt, op te heffen. Minister Beel trachtte de aanneming dezer motie te
voorkomen door bezwaren te opperen, die onder rumoer van de Kamer als van geen
betekenis ter zijde werden geschoven. Nadat de katholieke afgevaardigde mej. de Vink
de motie verduidelijkt had, met de toevoeging „behoudens bij het blijken van misstanden", stemden ook vijf katholieke Kamerleden vóór, waarmee zij een heilig huisje van
de vroegere R.K. Staatspartij sloopten.
Bij de behandeling van de wet op het Kleuteronderwijs kwam pater Stokman in
zoverre op deze motie terug, dat hij een amendement indiende, waarbij aan de gemeenteraden en aan de besturen van de bijzondere kleuterscholen de bevoegdheid wordt
verleend een leidster, in geval van huwelijk, te ontslaan. Over dit amendement staakten de stemmen (4343), zodat het begin October opnieuw voorkwam en verworpen
werd. Het amendement-Stokman was niet het enige. Er waren er meer dan 30, waarvan sommige aanvaard, andere verworpen werden, met het gevolg dat het geheel
onoverzichtelijk was geworden. De toegang tot de kleuterschool is gesteld op vier jaar
tegen betaling van 12 gulden per jaar.
17 September, enkele dagen vóór zijn 70ste verjaardag, overleed plotseling kardinaal
de Jong. Hij, die in zijn eenvoud gehoopt had zijn leven in de studie der geschiedenis
te mogen slijten, is door de oorlogsgebeurtenissen uitgegroeid tot een nationale figuur,
een hoofdpersoon in de annalen van ons vaderland. Zijn onverzettelijkheid tegen de
overweldiger kwam voort uit zijn geweten, zijn plichtsbesef, dat, wat ook de gevolgen
zouden zijn, hem de juiste weg wees.
Zijn vurigst verlangen: de eenheid der katholieken op politiek gebied mocht hij niet
verwezenlijkt zien. De leden van de „Werkgemeenschap" bleven halsstarrig. Maar na
twee jaar van moeizaam onderhandelen (23 September) kwam een accoord tot stand
tussen de K.V.P. en de K.N.P. waarbij de laatste partij zich zou ontbinden, erkennend,
dat binnen een politieke partij generlei plaats is voor georganiseerde groepsopvatting.
Zij onderschreef het beginsel- en werkprogram (1956) van de K.V.P. Binnen het
kader van de programs der partij en rekening houdend met de fractie-eenheid omwille
van het politieke beleid bestaat er vrijheid van inzicht, van openbare meningsuiting en
van stemmen. Twee figuren, die vertrouwen genieten in de huidige K.N.P.-kring zullen
bij de eerstvolgende verkiezingen op de lijsten der K.V.P. worden verkozen. Tot zo
lang blijft de K.N.P.-fractie in de Tweede Kamer zelfstandig bestaan.
Voor de heer Welter en zijn volgelingen is het Mandement niet vergeefs geschreven.
K. J. D.

1-10-'55
BELGIË

Het begon er in de maand September naar uit te zien, dat de hoogconjunctuur, die
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zoveel tot het betrekkelijk succes van de regering Van Acker heeft bijgedragen, ook de
kiemen van de ondergang dezer regering in zich bergt. Het is inderdaad aan de
hoogconjunctuur te danken, dat het aantal werklozen tot een minimum is gedaald, en
dat de socialistische uitgavenpolitiek tot nog toe tot geen financieel fiasco voerde. Het
is ook daaraan te danken, dat het financiële wapen van het comité voor vrijheid en
democratie ofschoon met al te veel bescheidenheid aangewend ondoeltreffend
bleef. De belastingontvangsten, in hun recordcijfers nog verstevigd door de diverse
belastingverhogingen van deze regering, hebben alle ernstige begrotings- en zelfs
thesaurie-zorgen uit de wereld geholpen. En wanneer de nieuwe begroting op een lager
peil dan in 1955 en in evenwicht wordt aangekondigd, mag men zich zelfs afvragen
of, economisch gezien, de regering niet beter het voorbeeld van de begroting-in-boni
uit de tijd van de Korea-boom zou navolgen. Dit is dan de lichtzijde van de conjunctuur.
Maar de medaille heeft een keerzijde. In de welvaart van zulk een conjunctuur eisen
de arbeiders — en terecht hun deel op. En de tendens van die eisen is, algemeen te
zijn. Weliswaar vermeldden de accoorden van 13 en 30 Juli inzake verhoogd minimumloon en geleidelijke invoering der 5-dagen-week uitdrukkelijk dat de vooruitgang per
sector en volgens de mogelijkheden in die sector verwezenlijkt diende te worden. Maar
het A.B.V.V., dat zijn nederlaag van einde juli moest goed maken, scheen bewust die
punten uit het oog te verliezen, toen het opnieuw de leiding nam in de sociale strijd.
Die veralgemening van de draagwijdte der eisen kon echter onmogelijk door de
patroons van ettelijke sectoren aanvaard worden. Dit was het geval niet alleen in
minder welvarende takken, als voornamelijk de textiel en bepaalde takken van de
scheikundige nijverheid, waar de prijzen thans reeds nauwelijks „konkurrenzfahig" zijn,
maar ook in sleutelsectoren, waar een prijsverhoging eer weerslag op de gehele
industrie zou hebben. Waar deze economisch onverdachte argumenten bij de syndicaten niet steeds voldoende erkenning vonden, kon de sociale spanning niet uitblijven
met, op politiek plan, een spanning tussen het A.B.V.V. en naast de liberalen ook wel
de socialisten in de regering, maar tevens een spanning tussen de katholieke werkgevers en het A.C.V., die het christelijke eenheidsfront niet ten goede kwam. Deze
moeilijkheden leidden tot harde woorden en zelfs tot de indiening van een stakingsaanzegging vanwege het A.B.V.V. in tal van chemische nijverheden (staking in de
stikstofsector), de metaalnijverheid en de kolennijverheid. Parallel hiermee verliep de
spanning omwille van de prijzenpolitiek, waar het A.B.V.V. een memorandum publiceerde dat allesbehalve mals was voor de regering, en een ingrijpen vroeg in de
distributie- en de landbouwsector.
Tegen het einde van de maand leek de regering er in te slagen, de meer politieke
vleugel van het A.B.V.V. weer in het spoor te brengen, door onderhandelingen en
beloften inzake prijzenpolitiek, en politieke argumenten wat minimumloon en arbeidsduur betreft, toen bij het verschijnen van het besluit Troclet over de ziekte- en
invaliditeitsverzekering dd 22 September, een nieuwe en misschien nog gevaarlijker
storm opstak. Van socialistisch-doctrinair standpunt uit is dit verstaatsend besluit
logisch. De mutualiteiten worden betaalorganismen, de staat richt een uitgebreid
controle-apparaat op, dokters en ziekenhuizen worden, na de apothekers, afhankelijk
van de verzekering, helaas ook van haar betaalmogelijkheden, ook de patiënt betaalt
voor de gezondheidszorgen nog alleen bij de verzekering zelf. Daarbij komt de erkenning van ziekenhuizen door de verzekering op grond van discretionnair toe te passen
criteria: de principes van Collard thans ook op gezondheidsgebied! Met uitzondering
van de socialistische mutualiteiten — en dan nog --- is het verzet algemeen; de andere

POLITIEK OVERZICHT

181

mutualiteiten houden aan hun zelfstandigheid vast; de artsen bedanken ervoor, financieel afhankelijk te worden van een deficitaire verzekering; de christelijke gemeenschap aanvaardt geen beschikkingen die ten nadele van het vrij initiatief kunnen
uitvallen; de liberalen weten, dat het zelfmoord zou betekenen, een dergelijk socialiseringsbesluit te dekken: een hunner bladen eiste reeds het hoofd van Troclet en de
liberale ministers zullen rekenschap mogen afleggen. Kortom, dit is zeker één van de
ernstigste bedreigingen die de coalitie tot nog toe gekend heeft.
Op het schoolfront blijft het uiterst kalm. De herneming van het schooljaar bracht
én voor het openbaar en voor het vrij onderwijs een aangroei van het aantal leerlingen. Voor de katholieke scholen zijn nog geen volledige cijfers beschikbaar, maar
practisch staat thans reeds vast, dat ze als morele overwinnaars uit de strijd komen.
Ook het militair vraagstuk heeft weer stof doen opwaaien en wel door een communiqué van het nationaal comité van de C.V.P., waarin gewezen werd op de gewijzigde
omstandigheden, zowel internationaal-politiek als militair-technisch gezien, en aan de
regering gevraagd werd, met deze elementen rekening te houden bij de nodige reorganisatie van het leger. Ook een eventuele vermindering van de dienstplicht kwam
daarbij ter sprake. Door deze vraagstukken aan te vatten, zou België het voorbeeld
volgen van de grootmogendheden en voldoen aan een eis tot modernisering die door
militaire technici over geheel de wereld gesteld wordt. Het opwerpen van dit probleem
gaf tot verschillende reacties aanleiding, waarvan onthouden dienen de getuigenissen
over de rampspoedige toestand o.m. van het luchtwapen, en de eis tot invoering van
de 12-maanden diensttijd, die door de socialistische jonge wachten op hun congres
geuit werd.
In het vooruitzicht der wereldtentoonstelling 1958 kwam de planning der openbare
werken in het centrum der belangstelling te staan. Minister van Audenhove maakte
een gedetailleerd programma bekend, terwijl het A.C.V. op zijn congres van 23-25
September sensatie wekte met de bekendmaking van een programma tot uitbouw van
de economische infrastructuur, dat over 10 jaar 150 milliard zou kosten. In dat
programma, waarvoor financieringsmogelijkheden concreet worden aangegeven, wordt
terdege rekening gehouden met de Vlaamse noden. Aspecten van de Vlaamse beweging werden verder behandeld op de 37e sociale week te Leuven, waar oud-minister
van den Daele de federalistische stellingen aan een critisch onderzoek onderwierp,
alsmede op de studiedagen van de L. de Raetstichting, gewijd aan regionaal-economische politiek. Eveneens langs de kant der Vlaamse belangen werd het ingrijpen van de
pers i.v.m. de benoeming van 's Konings kabinetschef gemotiveerd — na de afwijzing
van de heren Weemaes en Clerdent werd dan verrassend interimaris Lefebure in het
ambt bevestigd --- dit zijnde een van de belangrijkste perspolemieken van de maand,
samen met die over de overname van de kranten „Le Matin" en „La Nation Beige"
.door een financiële groep. Vooral de koerswijziging van de Nation, die een officieus
blad van de C.V.P. geworden was, trok de aandacht.
De derde belangrijke polemiek was die over de instelling van een onderkoningschap
in Belgisch Kongo. Men had deze mogelijkheid geopperd klaarblijkelijk in een „kolonistische" geest, dus met het doel een grotere autonomie aan Kongo, men leze de
blanken in Kongo, te verlenen. Over deze suggestie, hoe onrealistisch ook, werd druk
gedebatteerd, omdat ze terecht beschouwd werd als een vertolking van de genuanceerde sympathie die door de Kongolese blanken gekoesterd wordt voor de gedachte
van de Belgisch-Kongolese gemeenschap, en de neiging, om zich als een Afrikaanse
heersersklasse te beschouwen. De gevaren van Kenia zijn klaarblijkelijk nog niet geheel
L. Deraedt
uit onze overzeese gebiedsdelen gebannen.

Forum
Xe Internationaal Congres der Historische Wetenschappen
Rome 4-11 September 1955
Het vijfjaarlijks internationaal historisch
congres dat in 1950 plaats had te Parijs,
werd dit jaar gehouden te Rome. De opkomst was ongemeen groot: tegenover een
paar honderd deelnemers vóór de laatste
wereldoorlog en 1350 te Parijs waren er
ditmaal 2021 ingeschreven. De vergaderingen werden gehouden in de ruime zalen
van het Palazzo dei Congressi (E.U.R.)
ongeveer 7 km buiten Rome.
De Italiaanse Republiek had een subsidie van 80 millioen lire (6.400.000 Fr. of
f 500.000) toegestaan. Zo ontvingen de
deelnemers voor de 3.000 lire (240 Fr,
f 18) inschrijvingsgeld reeds 7 boekdelen
bevattende de morgenrapporten en de
résumés van de mededelingen 's namiddags. Hierop zal nog een achtste boekdeel
volgen met het verslag van het congres.
Op Zondag 4 September werd het Congres geopend in de grote feestzaal (airconditioned en 800 prettige leren zetels
met koptelefoon!) Opvallend was, dat zowel de Italiaanse Minister van Onderwijs,
een socialist, als Prof. Ferrabino, de voorzitter van het congres, een katholiek, de
nadruk legden op de vrijheid van onderzoek voor de historicus. Wellicht wilden
deze twee Italianen iets goed maken van
het verdraaien der geschiedkundige waarheid door het fascisme, en waarschijnlijk
was het tevens een stille vingerwijzing
aan het adres van de Russen, over wie
wij verder zullen spreken.
's Morgens waren er telkens 5 of 6
secties die drie uren wijdden aan het bespreken van de rapporten. Specialisten
hadden sinds lang over een bepaalde ruim
opgevatte historische kwestie een verslag
opgesteld, en alle congressisten hadden
twee maanden vóór het openen van het
congres deze gedrukte rapporten ontvangen. Zo kon dadelijk begonnen worden
met de discussie, waarbij vele sprekers
met een goed bestudeerde tekst voor de
dag kwamen. De opstellers van het rapport kregen dan de gelegenheid op de ge-

maakte bemerkingen te antwoorden.
's Namiddags waren er in elk der zes
secties 3 of 4 mededelingen van 20 á 30
minuten elk, waarop dan een discussie
volgde. De samenvattingen van deze
spreekbeurten waren gedrukt in het boekdeel VII dat aan de congressisten bij de
opening van het congres werd uitgereikt.
Deze mededelingen sloten doorgaans aan
bij het morgenthema en hadden tot doel
bepaalde vondsten of nieuwe beschouwingen aan het internationaal publiek bekend te maken.
Welke waren nu de meest behandelde
onderwerpen. Voor kerkgeschiedenis —
een sectie die in 1950 te Parijs vergeten
was -- werd gesproken over de religieuze
stromingen en ketterijen in de Middeleeuwen, over de kruistochten, over de
opvattingen betreffende de Kerk in de 16e
en 17e eeuw en over het religieus liberalisme in de 19e eeuw. Alle inleiders, katholieke zowel als niet-katholieke, namen
een uitgesproken historisch standpunt in
en lieten het dogmatische buiten beschouwing, m.a.w. zij gingen na welke de feitelijke toestanden en opvattingen waren.
Ook was bij protestanten en katholieken
een duidelijke oecumenische geest merkbaar. Het ware te wensen dat op het volgend congres dit onderwerp van het oecumenisme, historisch gezien, behandeld zou
worden.
Hierbij aansluitend moeten wij vermelden dat er op het Vaticaan een speciale
en druk bezochte zitting is gehouden om
te onderzoeken hoe het Geheim Vaticaans
Archief beter bruikbaar kan worden gemaakt. Sinds de openstelling ervan onder
Leo XIII, vijf en zeventig jaar geleden,
hebben talrijke nationale instituten, elk
volgens een eigen plan, delen van het
Vaticaans Archief onderzocht en documenten gepubliceerd. Het wordt tijd deze
onderzoekingen te coordineren. Daarenboven zal nu onder leiding van Prof. Bat-
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telli een kartotheek worden aangelegd om
het zoeken naar bepaalde documenten te
vergemakkelijken.
De sociale kwesties hebben zeer de aandacht getrokken (de lijfeigenschap in de
Middeleeuwen, de burgerij van 1700 tot
1850, de verhouding van de geschiedenis
en de sociale wetenschappen, de sociale
problemen in de 19e eeuw, de invloed van
het liberalisme enz.) ; verder de economische problemen (het latifundium in het
Romeinse rijk, de Europese economie aan
het einde der Middeleeuwen, landbouw,
handel en nijverheid in de 17e en 18e
eeuw, enz.) ; tenslotte ook typisch politieke historische kwesties (het probleem
der Griekse nationaliteit, Keizerrijk en
naties in de Middeleeuwen, de absolute
monarchie, de tweede wereldoorlog, de
representatieve vergaderingen, enz.). Bepaalde rapporten behandelden uitdrukkelijk andere continenten (de chronologie
van het Oude Nabije Oosten, de hoofdthema's der Amerikaanse geschiedenis, de
Spaanse kolonisatie, de invloed van de
moderne Westerse wetenschap op Japan
en China, de moderne geschiedenis der
Arabische volkeren, enz.) . Tenslotte waren er vier merkwaardige rapporten over
de voornaamste boeken die sinds 1945
verschenen over de Oudheid, de Middeleeuwen, de nieuwe en de nieuwste tijd.
Bij de discussies kwam het helaas zelden tot een echt debat. De opponenten
gaven hun mening waarop de rapporteur
al dan niet antwoordde. Men scheen vaak
parallelle wegen te bewandelen, en de toehoorder moest tenslotte maar zelf oordelen
wie het aan het rechte eind had.
Een hoogtepunt van het congres was de
plechtige audiëntie bij Zijne Heiligheid op
Woensdag 7 September, te 6 uur in de
namiddag. Pius XII was speciaal hiervoor
uit Castel Gandolfo naar Rome overgekomen. In een rede die meer dan een half
uur duurde sprak Zijne Heiligheid de
bijna 2000 congressisten, voor het merendeel niet-katholieken, toe. Hij begon met
te verklaren dat het historicisme, dat alles
als evolutie en beweging opvat, niet te
verenigen is met de Katholieke Kerk, die
op vaststaande waarheden gebouwd staat.
Dan vroeg hij de historici met nadruk om
de Kerk als een historisch feit te beschou-
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wen, en haar Stichter als een historische
persoonlijkheid, Wiens verrijzenis historisch bewezen is. Daarna behandelde hij
de verhoudingen van Kerk en Staat in de
loop der eeuwen, en al is de nauwe samenwerking tussen Kerk en Staat een
ideaal, toch zijn er historische omstandigheden, zoals b.v. in de Verenigde Staten
van Amerika, waarin de Kerk zich uitstekend aan een scheiding van Kerk en Staat
heeft aangepast. Naar aanleiding hiervan
zei de Paus en dit moet vele niet-katholieken aangenaam hebben verrast —
dat bepaalde opvattingen van Bonifatius
VIII tijdgebonden waren en nu niet meer
gelden. Tenslotte wees de H. Vader erop
dat de katholieke Kerk aan geen enkele
cultuur gebonden is, maar met elke cultuur wil samenwerken. Hij kondigde ook
aan dat weldra een nieuwe afdeling van
het Geheim Vaticaans Archief zal worden
opengesteld. Naar wij persoonlijk uit de
beste bron vernamen zal,zodra het technisch mogelijk is, de hele documentatie
over het pontificaat van Pius IX (18461878) toegankelijk zijn.
De sensatie van het Congres is de komst
van de Russen geweest. Acht maanden
geleden vernam het Organiserend Comité
dat Sovjet-Rusland aan het Congres
wenste deel te nemen. Daarop traden ook
Polen en andere satellietstaten toe. Zo
waren er 24 Sovjet-historici ingeschreven,
12 Polen, 6 Tsjechen, 5 Hongaren, 4 Roemenen en 1 Bulgaar. Op 2021 ingeschrevenen is dit niet heel veel, maar toch was
hun actie bijna overal merkbaar.
Reeds vóór het congres begon hadden
ze verkregen dat ze in het Comité zouden
vertegenwoordigd zijn en dat het Russisch
als zesde taal van het congres werd aanvaard. Ook vroegen ze dat het volgend
Congres in Moscou zou worden gehouden, maar dit was reeds toegezegd aan
Stockholm; in principe is echter aanvaard,
dat het congres van 1965 in Moscou zal
plaats hebben.
Naar aanleiding van het congres was
een grote tentoonstelling van historische
boeken, uit de laatste vijf jaar vooral, georganiseerd. Tot ergernis van velen, legden de Sovjets beslag op 25 van de 150
stands!
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Het grootste evenement werd echter de
discussie van het rapport over de Russische historiografie, opgemaakt door de
directeur van het Sovjetisch historisch
instituut A. Sidorov. In de propvolle zaal
is meer dan drie uur lang een echte veldslag geleverd. Een uitgeweken Oekrainer
verklaarde vinnig: Stalin stelde de regels
op hoe men geschiedenis moet schrijven;
geschiedenis is voor de Sovjets propaganda. Een Joego-Slaviër merkte op, dat de
Russische historici die over de Slavische
volkeren schrijven, de historische boeken
der Slaven ignoreren; een Zweed kon niet
begrijpen hoe zij de geschiedenis der Balten schrijven als ze twee der voornaamste
Baltische studiën niet vermelden. Een
Zwitser zei: in geen enkel Russisch boek
heb ik kunnen vinden dat er bij het verdrag van 23 Augustus 1939 tussen Stalin
en Hitler een geheim protocol was over
het verdelen der invloedsferen in OostEuropa, iets wat in het Westen algemeen
bekend is en zonder hetwelk men niets
begrijpt van hetgeen later gebeurde. Maar
het meest onverbiddelijk was een tweede
Joegoslavische historicus toen hij in een
diagnose aantoonde: Wat Sidorov als
marxistisch aangeeft, is in tegenspraak
met het marxisme. Ondertussen kwamen
twee Oost-Duitsers verklaren, het volledig met Sidorov eens te zijn. Er hing
electriciteit in de lucht.
Toevallig had ik een stoel kunnen be-

machtigen vlak achter de Russische delegatie. Mijn buurman, een professor uit
Wenen fluisterde mij toe: kijk eens naar
hun team-work! En waarachtig, Mevr.
Pankratova, die aan het hoofd van de
Sovjet-delegatie stond en trouwens lid is
van het Opperste Sovjet-praesidium,
schreef af en toe na een interventie enige
regels op een blad papier, liet het lezen
aan de Sovjet-historici links en rechts, die
soms iets verbeterden, en dan moest de
estafette ,het naar Sidorov brengen, die
vooraan achter de voorzitterstafel zat:
meteen wist de hooggeleerde professor
Sidorov wat hij te antwoorden had!
Nog een laatste beschouwing: hoe stond
het met de Belgische en Nederlandse vertegenwoordiging op het congres? Er waren 62 Belgische en 56 Nederlandse historici ingeschreven, waarvan verscheidene
echter niet aanwezig waren. Drie Belgische geleerden en één Nederlander hebben medegewerkt aan een rapport, terwijl
acht Belgische en twee Nederlandse historici een communicatie of mededeling
hebben gegeven. Vermelden wij tevens
dat P. Leopold Willaert S.J. president is
van de internationale commissie voor
kerkgeschiedenis. Alleen voor de tentoonstelling moeten wij op een grote leemte
wijzen: er was geen Belgische stand en de
Nederlandse exposeerde slechts twee boeken.
Prof. Dr M. Dierickx S.J.

Meeuwen sterven in de Haven
Het zal de grote verdienste blijven van
dit Antwerps driemanschap, Kuypers,
Michiels, Verhavert, de Belgische film op
een internationaal plan gebracht te hebben. Staan wij op het gebied van de documentaire vooraan -- het woord van Flaherty is beroemd gebleven: de Belgische
documentaire is de beste van de wereld rop het terrein van de speelfilm heeft ons
volk nog niets gepresteerd dat buiten de
grenzen kan vertoond worden. De lijst
van wat hier enige naam heeft is vlug
opgemaakt: de melodramatische Damiaan. film, het hybridisch Banket der Smokkelaars en de folkloristische Roof van Hop
Marjanneke.
Meeuwen sterven in de Haven is geen

meesterwerk. Daartoe mist het, ondanks
zijn verzorgde techniek en de zuiverheid
van zijn filmtaal, de volheid van inhoud
en de aanwezigheid van het gebeuren.
Maar op het Festival te Venetië, waarvoor het jammer genoeg te laat klaar
kwam, zou het zeker de vuurproef hebben
doorstaan. Om redenen die wij verder zullen aangeven zou de eerste indruk wellicht gunstiger zijn geweest bij een internationaal publiek, dan bij ons.
De idee is om haar eenvoud en levensechtheid uitstekend aan de eigen aard van
het filmmedium aangepast. In de Antwerpse haven doolt een zwerver rond op
zoek naar een schip dat hem naar de heimat wil terugbrengen. In een vlaag van
waanzin doodde hij zijn ontrouwe echtge-
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note. Hij heeft geen naam, geen geld,
geen papieren .... en zonder papieren,
geld en naam is de wereld van de mensen
voor de zwerver gesloten: voor het uitgeputte lichaam geen plekje in het scheepsruim; voor de uitgehongerde maag zelfs
geen zakje friet. Dit onbegrip vanwege
de zo goed georganiseerde maatschappij
weegt op de verstotene wellicht nog
zwaarder dan zijn verleden. En toch is het
menselijk bestaan niet zo donker dat de
liefde er niet schijnen kan. De genegenheid van de schippersvrouw, het medelijden van een cafémeisje en de onschuldige
aanhankelijkheid van de zes-jarige Gigi
brengen licht en goedheid in dit leven.
Jammer maar dat juist die goedheid de
zwerver in de handen van de politie zal
brengen. Terwijl het schip, dat hem eindelijk naar huis zou voeren, de Schelde
afvaart, sterft hij eenzaam, omsingeld en
neergeschoten, in de haven . ... voortlevend in de herinnering van een schippersvrouw, een cafémeisje en een kind, Gigi.
Innerlijke leegheid, waaruit bij tussenpozen de stille melodie van een inlevend
liefdevol begrijpen opstijgt, is de inspiratie
van dit script. De opbouw van de film
beantwoordt volledig aan deze innerlijke
beweging. De trage camera, een paar malen door een zeer sterke lyrische passage
onderbroken, geeft voor dit zwerversthema het juiste psychologisch ritme aan. De
fotografie is vooral in donkere tonaliteiten
gehouden. De straatopnamen in hun matglimmend licht verraden, in sfeer en cadrage, de invloed van de Engelse cameraman. De kwaliteit van beeld en ritme
geeft aldus aan de film een uiterst vloeiende beweging, die met de muziek, waar
de slaginstrumenten domineren, in sterk
contrast staat. De jazzarrangementen,
vooral de partituur van het slagwerk in
het laatste deel, de achtervolgingsscène,
vinden wij uitstekend. Zij geven in dit
havenmilieu de nodige tonus aan het werk.
Het kader waarin het drama plaats
grijpt is eveneens op indrukwekkende manier verfilmd. Antwerpen werd zelden zo
mooi door een cameralens gezien, maar
Antwerpen speelt niet mee. En hier ligt
reeds het eerste grote bezwaar dat wij
tegen dit werk moeten maken. Het documentair gedeelte, de helft van de film,
12
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staat naast de eigenlijke inhoud. Er gebeurt niets in die straten, die dokken, die
schepen, die flatgebouwen, die grote
markt, die haven. Antwerpen is niet bekeken met het oog van de zwerver of de
blik van het onschuldige kind. Men denke
even aan Roman Holiday. De idylle van
de prinses met de journalist is ook, is
vooral, de idylle van de stad Rome met
de twee gelukkige mensenkinderen. Daarom is het Rome van de Amerikaanse cineast anders dan het Rome van Rosselini's
Opene Stad. Het Antwerpen van Meeuwen sterven in de haven is slechts het
Antwerpen van de Belgische documentaristen school.
De reden van dit falen moeten wij zoeken in het onvermogen van de cineasten
om de rijke idee, waarover zij nochtans
beschikten, dramatisch uit te werken. De
hoofdgedachten van het scenario worden
in de beelden slechts even aangezet. Geen
enkele levenssituatie is uitgediept. Dit onvermogen, meer nog dan de al te lange
documentaristische intermezzo's, wekken
bij de toeschouwer een gevoel van onvoldaanheid. De technische en artistieke bekwaamheid is groter dan de kennis van
het mensenhart.
Er is nog een laatste schaduwzijde.
Deze valt echter meer op de filmische
verwezenlijking dan op de inhoud: de taal.
Het spel, vooral van de hoofdacteur en
van de schippersvrouw, Julien Schoenaerts
en Tine Balder, maar ook van alle spelers,
is zuiver. Natuurlijkheid en alledaagse
echtheid. Onze film is het theater ontgroeid. Doch het gesproken woord klinkt
vals, vooral bij Tone Brulin, Paul 's Jongers en Alice De Graef. Met het oog zien
wij echte film, maar het oor brengt ons
steeds in de K.N.S. Eenmaal klinkt de
taal echt: wanneer de zwerver een zak
friet vraagt .... in het Antwerps. Veel
commentaar hoeven wij hierbij niet te geven. De critiek treft immers meer het hele
Vlaamse volk dan de uitstekende spelersgroep van deze grote film. Zolang wij
geen gesproken beschaafde taal bezitten
zullen onze filmen, het moge voor een
buitenlander paradoxaal klinken, alles bij
een dubbing winnen. Dit is dan ook de
reden waarom wij menen dat dit Vlaams
werk te Venetië bij een Nederlands-on-
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kundig publiek nog een groter en dan
enigszins onverdiend r succes dan hier te
lande zou hebben geoogst.
Meeuwen sterven in de haven kent twee
hoogtepunten: het feest van de bevrijding,
en de slotscène: de achtervolging in de
haven met de dood van de zwerver. Dit
laatste gedeelte is misschien iets te lang,
maar hier zijn de cineasten er in geslaagd
de verschillende lijnen van het gebeuren
in een geheel te verwerken. Het bevrijdingsfeest echter is zonder meer een poëem van zuivere film, waardig om in een

anthologie opgenomen te worden. Alles
samen, twintig minuten filmkunst, maar
zonder één gesproken woord! Misschien
is dit een aanwijzing dat ons Vlaams
scheppend genie niet dramatisch maar in
wezen lyrisch is. Wij wisten dit reeds
voor de andere kunsten. Dat dit ook voor
de film waar zou zijn, konden wij na het
Lam Gods van Cauvin, Leopold I van De
Keukeleire en de Strandidylle van Storck,
wellicht vermoeden.

A. L. Vandenbunder S.J.

Het mense lijke in de abstracte kunst
„Naar mijn mening zal het evenwel enigen of velen verwonderen dat
zoveel vlijt en moeite besteed wordt aan deze zaak, die misschien, of wel
zeker, te onbelangrijk geacht zou kunnen warden door een of ander".
C. Van Mander, Het Schilderboek 1604.
Zoals men spontaan de kraag van zijn
jas opslaat bij de eerste druppels, zo verzet men zich instinctief tegen de abstracte
kunst. Nu weet men bij de eerste druppels
dat er een bui volgt. Wat er in de abstracte kunst schuilt weten de meesten onder
ons echter niet. Meestal hebben wij geen
abstracte werken gezien. Wij kennen het
verschijnsel alleen door een critiek in de
kranten of een los nummer van een kunsttijdschrift. Een dergelijke toevallige kennismaking kan slechts tot begripsverwarring voeren. Onwillekeurig klampt men
zich vast aan het traditionele en vraagt
niet eens of de „bedreigde" begrippen wel
absoluut zijn. Jammer genoeg is de begripsverwarring in de milieu's van de abstracte kunst zelf zo groot dat de kunst er
als het ware aan ten onder gaat. Slechts
de ontmoeting met een authentiek abstract
werk dwingt ons ertoe zijn betekenis te
achterhalen. Het abstracte kunstwerk
vraagt niet alleen naar een eigen esthetica.
Het doet ons tevens onze opvattingen
herzien over de oude kunst en over haar
esthetische normen.
Tot nog toe beperkte zich iedere discussie over abstracte kunst tot het tegen
over elkaar stellen van vooroordelen,
waarvoor men ijverig zijn argumenten
vergaarde. Een karakteristiek voorbeeld

van een dergelijke, vruchteloze discussie
is het nummer van „Le Point" dat als titel
draagt Art réaliste, Art abstrait 1 ). Twee
essay's, L'intelligence des f ormes van
Francis Jourdain en Défense de l'art abstrait van Léon Degand, zijn in deze
prachtig uitgegeven brochure zonder meer
naast elkander geplaatst. Dat Fr. Jourdain
het opneemt voor de figuratieve kunst
vernemen wij pas in het tweede deel van
zijn zeer geestig gesteld artikel. Tegen
alle verwachting in hadden de argumenten uit het eerste deel ons tot het besluit
gebracht dat een antinomie tussen figuratief en abstract niet bestaat. Meer nog.
De inleidende beschouwing, waarin het
wezen van de kunst wordt benaderd langs
de dans, is onmiskenbaar een pleidooi
voor het niet-figuratieve. Doch plots laat
de auteur alle argumenten voor wat zij
zijn en valt heftig uit tegen de abstracte
kunst. Alleen zijn geestigheid redt hem
van grofheid. Het veel kortere stuk van
L. Degand is even knap. Hij stelt voorop
dat de abstracte kunst het pleit heeft gewonnen. Daarom wil Degand geen eigenlijke verdediging aanvoeren, doch slechts
de verwarring rond de abstracte kunst uit
de weg ruimen. Terecht betoogt hij dat
het figuratieve niet mag uitgespeeld worden tegen het abstracte, daar beide een

1) Le Point, revue attistique et littéraie, nr XLIX Art réaliste, Art abstrait .... -- SouillacMulhouse 1954, 48 pp., geïll.
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waar esthetisch genot schenken. De talloze mogelijkheden van het figuratieve
zijn ook nu verre van uitgeput. Dit is
echter geen reden om een nieuwe opvatting, die beantwoordt aan de creatieve
geest van onze tijd, af te wijzen. Doch
Degand blijft bij deze affirmaties en ziet
af van verdere verantwoording.
In „Le Point" komt het tot geen echte
gedachtenwisseling. Alles blijft op polemisch niveau. Charles-Pierre Bru daarentegen heeft zich er boven kunnen stellen
in zijn boek Esthétique de l'abstraction.
Essai sur le problème accuel de la peinture 2 ). De auteur noemt het een essay. In
feite is het een rigoureuze studie, met onverminderde nauwgezetheid tot het einde
doorgevoerd. De densiteit van dit werk
maakt een résumé onmogelijk. Slechts de
thema's kunnen wij even onderstrepen.
Zowel in een figuratief als in een abstract
schilderij is het picturale een wezenlijk
element. Het picturale is onderscheiden
van het decoratieve door de zelfstandige
organisatie van de schilderkundige elementen op het vlak. Binnen dit picturale
onderscheidt zich dan het figuratieve van
het abstracte. In een figuratief werk
wordt een voorwerp afgebeeld als behorende of kunnende behoren tot een wereld
buiten het schilderij. In een abstract
tableau daarentegen verwijzen het geheel
en alle elementen afzonderlijk slechts naar
zichzelf. Zij vormen een „auto-figuration'.
Deze „auto-figuration - nu is de logische
uitkomst van de ontwikkeling der Westerse schilderkunst. Tot aan de Renaissance was de enige bekommernis van de
schilder het afbeelden van een gegeven
werkelijkheid. Het picturale was slechts
middel daartoe. Op de uiterste grens van
het afbeelden — laat ons aan Raffael
denken r slaat de verhouding om. Het
middel wordt doel. Het afbeelden is nog
slechts een aanleiding voor het picturale.
In omgekeerde richting dus zal de nieuwe
ontwikkeling gaan naar het zuiver picturale, d.w.z. de abstracte kunst.
Wanneer de auteur ons zover heeft gebracht kan hij de critiek van de „abstractie" aanvatten. Experimenteel-psycholo-

187

gisch ontleedt hij de vormelijkheid van het
abstracte schilderij. Tussen de waargenomen vorm en de vorm van de waarneming
bestaat er een antinomie. Op deze antinomie is de tegenstelling tussen het figuratieve en het abstracte gefundeerd. De in
de natuur waargenomen vormen vallen
niet samen met de absolute vormen die in
de waarneming gegeven zijn. De zuivere
schilderkunst nu, het picturale, kan alleen
deze absolute vormen bezielen. In een
figuratief werk zullen zij in botsing komen met de van buitenaf opgedrongen
vormen. Het besluit ligt voor de hand. De
enig mogelijke „schilderkunst" is de abstracte. Hier echter neemt de redenering
een wonderbare wending. Deze echte
schilderkunst is arm en eentonig. Zij onttrekt zich daarenboven aan haar taak de
getechniseerde wereld te vermenselijken.
De abstracte kunst immers kan niets anders dan louter toevallig een harmonisch
vormenspel ontdekken. Zij heeft geen
enkel verband met de objectieve wereld.
Bij het maken van een schilderij kent de
abstracte schilder noch vertrekpunt noch
doel. Zo moet men terug naar het figuratieve werk waar deze beide klaar uitgesproken zijn. De nieuwe opgave van de
schilderkunst zal erin bestaan het zuiver
picturaal-abstracte te verrijken door het
figuratieve verband met de dingen.
Zo objectief als dit in enkele regels
mogelijk is hebben wij getracht de gedachtengang van dit rijke essay weer te
geven. Meteen zijn ook zwakke plekken
blootgelegd.
Wij willen hier alleen wijzen op een
initiale fout. Het essay is een schitterende
logische constructie, die pertinent naast de
werkelijkheid redeneert. Gedachte en werkelijkheid vinden nergens een raakpunt.
De diepere oorzaak van dit falen ligt in
het gemis aan een fenomenologische benadering van de subtiele werkelijkheid die
het kunstwerk is. Door dit fenomenologisch onderzoek zou de auteur er wellicht
toe gekomen zijn de knappe constructie
op meer dan louter uitwendige karakteristieken te baseren. Het zou hem gedreven
hebben tot een echte, algemene esthetica,

2) Charles-Piere Bru, Esthétique de l'abstraction. — Coll. Nouvelle Recherche, Presses Universitaires de France, Ed. Privat, Pa ri js 1955, 336 pp., 768 Fr. Fr.
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waarin de logische onderscheiden de eenheid terug vinden, die de auteur met zijn
beperkte middelen niet kon herstellen. Na
een e rnstige fenomenologische analyse,
menen wij, zou hij zijn bepaald zwakke
conclusie niet kunnen handhaven. In dit
besluit immers wil hij de tegenstelling
tussen figuratief en abstract overbruggen
door een derde mogelijkheid waarbij de
abstracte schilderkunst in haar zuiverheid
de concrete inhoud van het figuratieve
zou opnemen.
Langs een heel andere weg komt ook
Robert Lapoujade in Les mécanismes de
fascination 3 ) tot een zelfde besluit, een
besluit dat deze jonge schilder in zijn
werken poogt te realiseren. De schrijver
beschikt hier dus over een direct verband
met het scheppingsproces. In zijn boek
voelt men nog de warmte van het leven
na. Hij is het met de heer Bru eens dat de
figuratieve schilderkunst voorbijgestreefd
is en dat de abstractie niet aangepast is
aan haar taak. Ook hij '-- wat hij zelf niet
toegeven wil r brengt in de abstracte
kunst het afbeeldende element terug. De
abstracte kunst is tenslotte niet veel anders meer dan een verdoken suggestie van
het figuratieve, dat voor haar verboden
terrein is.
Het is zeker merkwaardig dat beide
auteurs zoeken naar een concrete omschrijving van de picturale inhoud in een
abstract werk. Daarbij knopen zij aan bij
het figuratieve. Toch wil Bru zowel als

Lapoujade dit figuratief element tegen
elke prijs uitschakelen. Het is goed te begrijpen dat een dergelijke houding wordt
aangehaald als een argument tegen de
abstracte kunst en zelfs als een bevestiging van de achteruitgang ervan die algemeen wordt erkend. Toch bewijst deze
echte of vermeende achteruitgang in het
geheel niets, noch tegen de abstracte kunst
van gisteren, noch tegen die van morgen.
Wij menen echter dat het teruggrijpen
naar het figuratieve bij deze twee auteurs
die de abstracte kunst willen verdedigen r te verklaren is door een zoeken
naar de mogelijkheid van concrete menselijke inhoud in de abstracte kunst. Hun
falen ligt o.i. alleen in het gebrek aan
methode en in een verkeerde interpretatie
van de feiten. Ook het meest abstracte
werk moet uitgaan van een concrete gegevenheid. Het is de uitdrukking van wat
deze gegevenheid bij de kunstenaar heeft
losgeslagen. Doch de abstracte schilder
grijpt bij het vertolken van een ontroering niet terug naar de concrete gegevenheid waaruit deze ontroering ontstaan is.
De richting van beide auteurs kan echter
wel als een bewijs gelden voor hetgeen
wij vroeger schreven over de abstracte
kunst als uitzonderingsverschijnsel 4 ) . Ondertussen willen wij aan de scheppende
geest van deze tijd geen grenzen stellen,
maar openstaan voor alle vormen ook
de meest ongewone — van de schoonheid.
G. Bekaert S.J.

3) Robert Lapoujade, Les mécanismes de fascination. — Préf. J. Hyppolite. Coll. Pierres Vives,
Ed. Du Seuil, Parijs 1955, 127 pp., geïll.
4) Streven, jrg. VII, dl II, nr 7, April 1954, pp. 11-22.

Boekbespreking
GODSDIENST
Paul ALTGIER, Jésus, pierre de scandale.
--- Plon, Parijs, 1955, 200 pp., Fr.
F 400.
Bedoeld als polemisch pamflet, wil der
ze verzameling „snapshots" uit Jesus'le
ven de moderne mens wakker schudden
dank zij het harde en onconventionele
van Zijn optreden. Al klinkt de toon te
provocerend, het eeuwig-ergerende in de
Heils-boodschap wordt terecht beklemtoond en bezorgt de lezer een inleiding
tot een gewetensonderzoek over het onchristelijk farizaeïsme van vele christenen.
De onnauwkeurige exegese van enkele
bijbel-teksten werkt storend, en de alge
mene toon verraadt een overdreven belangstelling voor de menselijke efficaciteit van het Verlossingsgebeuren.
J. Kerkhofs
Johannes HAAS, P. Leo Dehon. Sein
soziales Wirken, sein Siihnen. —
Herder-Verlag, Freiburg, 1955, 226
pp., geb. DM. 7,50.
Dit korte maar in zijn klassieke eenvoud boeiend leven van de stichter der
Priesters van het H. Hart, vriend van
Léon Harmel, reveleert een vrij onbekend
aspect uit de geschiedenis van de christelijke sociale actie. In de H. Hart-devotie vond deze begaafde priester kracht en
licht om pastoraal-oplossingen te vinden
voor de problemen die zijn ontkerstend
land en het verlies der arbeidersklasse in
de hele wereld aan de Kerk stellen. De
stijl is sober gehouden en ontdaan van
al het zoeterig-devotionele dat de 19de
eeuw zo gaarne vereenzelvigde met de
J. Kerkhofs
verering van Jesus' Hart.
Ch. MOELLER, Mentalité moderne et
évangélisation. r Editions de Lumen Vitae, Brussel, 1955, 306 pp.,
F 96.
Een reeks artikelen, voorheen verschenen in „Lumen Vitae", worden hier gebundeld en aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de sociologie van de Kerk
en de dogmatiek van God en Christus.
Het geheel is bedoeld als een actuele
„summa" tot nut van al wie bedrijvig
is in de hedendaagse evangelisatie. Rond

de vier leidmotieven van God, Christus.
Maria en Kerk, wordt telkens een brug
geslagen van de moderne geestesstromingen naar het antwoord van de Openbaring. Het is een eerste poging om de inzichten, verworven door godsdienst-psychologie en- sociologie met een pastoraal, gebouwd op Bijbel en Liturgie, in
contact te brengen. Ook de gedachtenwereld van protestanten en orthodoxen
wordt sereen naar zijn werkelijke waarde
beoordeeld en in verband daarmee worden tekorten en ontwikkelingsmogelijkheden in de katholieke katechese gereleveerd. Het boek is een werkelijke verrijking. Geen zielzorger noch godsdienstleraar mag het ongelezen laten, want ver
van alle katholiek activisme en van alle
blinde aanpassingsdrift wijst het de weg
naar de enig juiste reactie op de ontstellende religieuze leegte in het Westen:
verdiept geloofsinzicht uitbloeiend in een
persoonlijk getuigen te midden van de
reële wereld.
J. Kerkhofs
Dr H. DORRESTEIJN S.C.J. Biecht en
Boete. J. J. Romen € Zonen,
Roermond-Maaseik, 1955, 174 pp.,
f 5.70.
Uitgaande van het beeld van de Goede Herder, dat overigens heel dit boekje
beheerst, zet Pater Dorresteijn de katholieke leer over het Sacrament der Biecht
uiteen, zoals ze vervat ligt in de H.
Schrift, Traditie en leer der theologen.
Het is waar lijk niet zo gemakkelijk de
theologische problemen rond het Sacrament der Biecht in eenvoudige taal weer
te geven; maar schr. verstaat deze kunst
uitstekend, het beste bewijs dat hij de
theologie van de Biecht (ook de meer
recente inzichten) persoonlijk verwerkt
heeft. In gewone taal en aan de hand
van treffende vergelijkingen weet hij
moeilijke vraagstukken duidelijk te maken, nooit tenkoste van de juistheid der
leer. In pastoraal opzicht getuigt het
boekje van een gezond en evenwichtig
oordeel. Als serieuze geestelijke lezing zIi
het daarom van harte aanbevolen: het zal
er zeker toe bijdragen om de zg. devotiebiecht weer in ere te herstellen.
Dr A. van Kol
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Bij de uitgeverij N.V. Gooi en Sticht te
Hilversum verschenen in 1955 als
delen van de reeks Ecclesia docens.
Pauselijke documenten voor onze
tijd.
Vehementer nos. Encycliek van de H.
Pius X van 11 Febr. 1906 over de scheiding van Kerk en Staat in Frankrijk. Met
andere daarop betrekking hebbende documenten uit de jaren 1904-1907. Vertaald door F. A. J. van Nimwegen CssR
82 blz. — In een voorwoord wordt een
historisch overzicht gegeven van de strijd
tegen de Kerk in Frankrijk aan het begin
dezer eeuw.
Communium rerum. Encycliek van de
H. Pius X van 21 April 1909 bij het
achtste eeuwfeest van de zalige dood
van de H. Anselmus. Vertaald door F.
A. J. van Nimwegen C. ss. R. 60 blz. -Het voorwoord geeft enige aantekeningen over St.-Anselmus en over de omstandigheden waaronder deze encycliek
tot stand kwam. Zij wijst vnl. op de gevaren van het modernisme en op de
plichten der bisschoppen.
Nell' accogliere. Toespraak van Paus
Pius XII van 2 Juni 1945 tot de kardinalen over het nationaal-socialisme. Vertaald door Drs. R. van Kempen C. ss. R.
66 blz. — In dit deeltje worden vier documenten weergegeven die het einde van
de tweede wereldoorlog en het begin van
de heropbouw kenmerken: een terugblik
op de strijd der kerk in Duitsland en het
leed in Dachau, een onderrichting tot de
vastenpredikers van Rome over de godsdienstige onwetendheid en de sacramenten, een toespraak vnl gewijd aan de
Italiaanse eenheidsvakbeweging, en de
brief van 12 Mei 1945 aan Kard. de
Jong naar aanleiding van de bevrijding
van Nederland.
Questa grande. Toespraak van Paus
Pius XII van 21 October 1945 over de
plichten van de vrouw in het maatschappelijke en politieke leven van tegenwoordig. En andere documenten Juli-December 1945. Vertaald door Drs. R. van
Kempen C. ss. R. 74 blz. --- Wij juichen
vooral de publicatie toe van de eerste
toespraak, en ook van een voorafgaande
van 15 Aug. 1945, over hezelfde onderwerp. De Paus wijst de vrouw op twee
plichten van vandaag: enerzijds haar
plaats te bezetten in het openbare leven,
en anderzijds ook dáár vrouw te blijven,
arbeidend vnl. voor het gezin. In de toespraak Questa grande wordt bovendien
nog een uiterst waardevol woord gezegd
over de roeping van de door omstandig-

heden ongehuwd gebleven vrouw. Dit
deeltje bevat verder een toespraak van
Pius XII tot de leden der Rota, o.a. over
het verschil in de oorsprong van het kerkelijk en burgerlijk gezag, en een tot een
afvaardiging van joodse vluchtelingen.
Ad caeli Reginam. Encycliek van Paus
Pius XII van 11 October 1954 over de
koninklijke waardigheid van de H.
Maagd Maria en over de instelling van
het feest van Maria Koningin. Vertaald
door Drs. R. van Kempen C. ss. R. 52
blz.
Register Ecclesia Docens onder leiding
van P. Dr Egfried Stokman O.F.M. 1.
Algemeen overzicht 1878-1954. Dit bevat een zaakregister en een opsomming
van de gepubliceerde documenten der
P. Sch.
verschillende pausen.
Dr G: BRILLENBURG WURTH, Chris-

telijke Zielszorg in het licht der moderne psychologie. — J. H. Kok

N.V. Kampen, 1955, 332 pp., f 9.75.
De Gereformeerde hoogleraar, op
wiens naam reeds heel wat publicaties
staan, heeft thans zijn vroegere boek
„Practische Zielszorg" (1939) grondig
omgewerkt en uitgebreid. De schr. heeft
zich goed op de hoogte gesteld van de
moderne psychologie en psychiatrie, al
erkent hij eerlijk geen vakman te zijn op
dit gebied. Wat meer is, hij toont zich
een diepgelovig man, die zich niet in de
war laat brengen door overdreven pretenties van de moderne wetenschap, en
die tegelijkertijd in hartelijke liefde mee
weet te leven met de noden van de hedendaagse mens, die hij door en door
kent. Het gehele boek staat in het licht
van een geloofsopvatting, die niet de onze is, maar vanuit zijn opvatting (dit
moet eerlijk erkend) weet de schr. een
rustig en evenwichtig oordeel te geven
over de vele problemen die hij ter sprake
brengt. Schr. is geen man van uitersten,
eerder geneigd tot compromis-oplossingen. Zijn stijl is prettig, meer vertellend
dan betogend. Het is hier niet de plaats
om uitvoerig op dit werk in te gaan.
Wel moet ons van het hart, dat Schr.
het katholieke standpunt bijna nooit geheel juist weergeeft. Het hoofdst. over
„De zielszorg in het Rooms-Katholicisme" geeft een scheef beeld van de werkelijkheid; en ook op verschillende andere plaatsen, waar de schr. de katholieke
opvatting ter sprake brengt (waarom eigenlijk?), geeft hij blijk hiervan niet goed
en zeker veel minder op de hoogte te zijn
dan van de moderne psychologie.
Dr A. v. Kol
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THEOLOGIE
Louis BOUYER, Le quatrième évangile
Las(Bible et Vie Chrétienne) .
terman, Doornik; Editions de Maredsous, 1955, 240 pp., F. 75.
Dit commentaar op het vierde Evangelie heeft op de meeste St. Jan-studies,
die deze twintig laatste jaren verschenen
zijn, dit voor dat het ondanks de degelijke
vakkennis van de auteur, toch voor de
ontwikkelde leek toegankelijk blijft. Het
inzicht dat hier verschaft wordt wil vooral het geestelijk leven voeden. De specialist echter zal ook graag dit werkje
ter hand nemen. Hij krijgt hier op heel
wat punten een inzicht dat alleen een
bekeerling uit het protestantisme zou kunnen bijbrengen. In verband hiermede verwijzen wij naar de bladzijden die handelen over de praedestinatie (pp. 162, 214).
De studie leest zeer vlot en de structuur
van het Evangelie wodt zeer helder uiteengezet.

A. L. Vandenbunder
Théodore FILTHAUT, La théologie des
mystères. Exposé de la controverse,
trad. francaise. Desclée € Cie,
Doornik, 1954, XX-106 pp.
Twee professoren aan de universiteit
van Rijsel bezorgen ons hier de vertaling
van Die Kontroverse ober die Mysterienlehre. Dit werk van Dr. Filthaut, reeds
in 1948 verschenen, is nog steeds onontbeerlijk in de studie van de moderne
mistheologie. Met Dom 0. Casel kwam
er inderdaad in de Katholieke Kerk een
nieuwe stroming rondom de verklaring
van de eigen aard van het sakrament in
het algemeen en van het heilig misoffer
in het bijzonder. De uiteenzetting van deze leer, de polemiek hierover en de verdere verduidelijkingen of correcties worden in dit boek zeer helder uiteengezet.
Er wordt geen kritiek gegeven. Alleen de
sobere analyse van de verschillende theologische posities.
A. L. Vandenbunder
H. van den BUSSCHE, Jesus' woorden
aan het afscheidsmaal (Coll. Woord
en Beleving). --- Lannoo, Tielt-Den
Haag, 1955, 190 pp., ing. 68 fr, geb.
92 fr.
In het commentaar op enkele hoofdstukken heeft de exegeet de ke rn van
het gehele St. Jansevangelie weten weer
te geven. Het succes dat dit werkje in
enkele maanden kende is ten volle verdiend. De auteur is wellicht onze beste

Johanneskenner en zijn technische studies, over verscheidene vakbladen verspreid, zijn hier in een eenvoudige en
vloeiende taal voor de gelovige leken
toegankelijk gesteld. Ook de vertaling
van de gewijde tekst r reeds een hele
bijbelverklaring op zichzelf is zeer
goed verzorgd: helder, natuurlijk, direkt
en in de aard van ons taalgenie. Wanneer Petrus in onze klassieke vertalingen
tot de Heer zegt: „Gij zult mij de voeten
niet wassen in eeuwigheid", spreekt hij
nog altijd aramees. Bij H. van den Bussche klinkt het ons veel vertrouwder:
„nooit van mijn leven zult gij mij de voeten wassen". -- Jammer ontsieren enkele
uitdrukkingen deze zo geslaagde Johannesstudie. Druk en presentatie zijn een
succes.

A. L. Vandenbunder
Mgr Joseph HOLZNER, Autour de saint
Paul. Son message, hier-aujourd'hui,
vert. P. E. Keller. — Edit. Alsatia,
Parijs; Edit. Universitaires, Brussel,
1954, 288 pp., F 119.
Enkele maanden voor zijn dood, in
1947, heeft de schrijver van de overbekende biografie van Paulus een aantal
artikelen en conferenties, die hij gedurende zijn laatste levensjaren aan zijn lievelingsfiguur had gewijd, herzien en gebundeld onder de titel Rings u rn Paulus.
Het werk bevat beschouwingen van biografische, apologetische, kerkhistorische
en pastorele aard, die alle min of meer
beheerst worden door één leidende gedachte: de betekenis die Paulus heeft gehad in de wording van de Westerse
christelijke cultuur, en de eis voor deze
cultuur om zich op de Paulinische beginselen te bezinnen, indien zij thans nog een
kans wil maken. De waarde van deze
bladzijden is ongelijk: te veel onderwerpen werden aangeraakt om alle even degelijk en verantwoord te worden behandeld; de interpretatie van sommige
schriftteksten (b.v. de onbekende God uit
Hand. 17) is betwistbaar; de contactpunten tussen Paulus en de antieke cultuurwereld lijken wel eens gezocht; de rhetorische of profetische toon van enkele
passages ware beter wat getemperd geweest. Toch is het een indrukwekkend en
zeer verrijkend boek, om de machtige
evocatie van Paulus' persoonlijkheid, en
om de proeve van theologische geschiedschrijving die het biedt: schrijver heeft
het aangedurfd achter de historisch waarneembare feiten de wegen na te gaan
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waarlangs de genade de mensheid heeft
bereikt en omgevormd. Hier en daar zijn
er kennelijk fouten in de vertaling ingeslopen.
L. Geysels
Dr W. AALDERS, Martin Buber, Erven
J. Bijleveld, Utrecht 1955, 58 pp.,
f 2.90.
Dit is een deeltje van de serie „Verkenningen" onder redactie van dr. W.
Aalders, dr. H. v. d. Linde, dr. E. v. d.
Schoot, welke beoogt „de theologische
geslotenheid en starre zelfvoldaanheid
van een Kerk-in-ruste" open te breken.
Daartoe is deze eerste uitgave over de
profetische figuur van Buber, de vertegenwoordiger van het oost-europees
chassidisme uitermate geschikt. De eenvoudige heldere uiteenzetting omtrent
Bubers zending wordt niet „abstract" gegeven, maar concreet: wat heeft deze
gelovige Jood ons christenen te zeggen.
Daardoor wordt ook een katholieke lezer

gedwongen zich opnieuw te bezinnen
over de verhouding van het Oude en
Nieuwe Israel, vooral als hij bemerkt,
dat Bubers kritiek op het individulistische
christendom nog niet het christendom als
zodanig treft.
J. H. Nota
J. GODRON, Climat moral des professions judiciaires, Le Monde et la
Foi, coll. dirigée par J. de Fabrègues
Desclée 6 Cie, Doornik, 1954,
142 pp.,
Op sobere wijze weet de schrijver zakelijk deontologische beschouwingen te
geven over het zo druk besproken plichtsbesef van magistraten en advokaten. Het
werkje zal vele lezers boeien. Ook niet
ingewijden zullen dichter bij de realiteit
gebracht worden en de lange ervaring
die hier wordt meegedeeld weten te waarderen. Aan jonge juristen bijzonder aanbevolen.
j. Beyer

CULTUURLEVEN EN LITERATUUR
wijst dat de moderne beeldhouwkunst bij
Le CORBUSIER, architecte du bonheur.
ons de aandacht wekt. Het beste als in(Forces Vives 5-6) . r Les Presses
d'Ile de France Parijs, 1955, geill.
leiding op deze beeldhouwkunst is tot
nog toe het essay E. Trier. De auteur
In een pamfletaire strijd, die wij gehoudt zich hoofdzakelijk bij de karaktewoon zijn van Le Corbusier zelf, worden
risering van de afzonderlijke persoonlijkhier de voornaamste werken van deze
heden maar weet er toch boven uit te
architect voorgesteld: de fabriek te St
komen om deze in een algemene evolutie
Dié, de wooncomplexen te Marseille en
te betrekken. In een essay van deze omte Nantes-Rezé, de kapel te Ronchamps,
y ang kan van een exhaustieve studie
het klooster te La Tourette, de nieuwe
geen sprake zijn. Toch blijven er geen
hoofdstad Chandigarh. Daarbij sluiten
grote leemten aan te wijzen. Als aanvulenkele uittreksels aan uit „Le poeme de
ling bij dit onderwerp vermelden wij het
l'angle droit" en de nota's voor een connummer van „Das Kunstwerk", gewijd
ferentie: „L'Urbanisme est une clef".
aan de moderne beeldhouwkunst. E.
Een interessante, maar slordige uitgave.
Trier wijst hierin weer op de evolutie
G. Bekaert
van de Franse en U.Apollonio schets de
Ed. TRIER, Moderne Plastik, von Auontwikkeling van Italiaanse plastiek van
guste Rodin bis Marino Marini. —
de XXe eeuw. Prachtig zijn de foto's.
Verlag Gebr. Mann, Berlin, 1955,
G. Bekaert
103 pp., 96 p1., 25x19 cm., geb. D.
Peter METZ, Abstrakte Kunst und KirM. 16.
che, ,-- Glock und Lutz, Nurnberg,
Das Kunstwerk, — 1/IX, 1955-56, Agis
3 j. 55 pp., gekart.
Verlag, Krefeld.
De bezoekers van Sonsbeek of MidBeter dan de titel laat de bijgevoegde
delheim die uitkijken naar een bevatteverklaring ervan de werkelijke inhoud
lijke studie over de moderne beeldhouw- van deze voordracht uitschijnen: „Eine
kunst kunnen wij zonder voorbehoud het
Studie ober die Kunst in der Heilsgewerk van Trier aanraden. Verbaasd is schichte". De auteur gaat uit van een
men bij het doorbladeren van de Middel
bepaling van de Kerk als het deel van
Stedelijk museum van Am--heimnt
de mensheid waarmede God rechtstreeks
sterdam. Het nieuwe plan van het Knólgeschiedenis maakt, de geschiedenis als
ler-Muller-museum, om evenals Antwerde groei van het Rijk Gods. De levende
pen een permanent openluchtmuseum
mens maakt de inhoud en het eerste obvoor beeldhouwkunst in te richten, be- ject uit van deze geschiedenis. De kunst
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is slechts „Material", dat in de handen
van de levende, zich voortdurend ontwikkelende mensheid een steeds andere,
betrekkelijke waarde zal vertegenwoordigen. In een aaneenschakeling van diepzinige gedachten en voorbarige conclusies bepaalt P. Metz dan de verhouding
van Kerk en kunst in de opeenvolgende
stijlperioden. Aan het einde komt ook de
abstracte kunst ter sprake. Metz meent
ze niet te kunnen aanvaarden noch als
een liturgische noch als een kerkelijke
kunst, alhoewel ze behoort tot de groei
van de kerk die sedert de nieuwe tijden
van de wereld bezit heeft genomen. Zijn
argumenten, die o.i. niet volledig opgaan,
zijn te zeer verweven in de logische uitbouw van dit originele opstel om ze in
enkele woorden te kunnen samenvatten
en bespreken.
G. Bekaert
Alfred KAMPHAUSEN, Die Kirchen
Schleswig-Holsteins. --- Verlag Hildegard Bernaerts, Schleswig, 1955,
72 pp., 140 blz. platen, geb.
Schleswig ligt verloren tussen Duitsland en Denemarken, en betrekkelijk onbekend. Het is nochthans vroeger een
belangrijk centrum geweest van beschaving, en gedurende heel zijn geschiedenis hebben talloze invloeden, soms van
zeer ver, elkaar gekruist in zijn wijdse
vlakten, zijn beboste heuvels en meren,
zijn stille „Fáhren" of fjorden. Dit blijkt
eens te meer in deze geschiedenis van de
kerkbouw, die reikt van ongeveer 830 tot
op deze dag bij de moderne kerken van
het vernielde Kiel. Primitieve landskerken, stoere burchten aan de zee, die doen
denken aan Lissewege, byzantijns-romaanse basilieken geïnspireerd door SintServaas te Maastricht, bakstenen gothiek,
waarvoor bij ons Hoogstraten de kroon
spant, kan men er vinden. Dit alles blijkt
uit een verantwoorde en brede historische inleiding en zeer verzorgde platen,
waarmee wij de uitgeefster niet genoeg
P. Fransen
kunnen gelukwensen.
Drs Roger PULINCKX, Broeder Maximinus. --- Uitgeverij „De Vroente",
Heidetrouw, Kasterlee, 1955, 23 pp.,
40 repr. 28,5x22 cm., ing. F 100.
De schilder-kloosterling Br. Maximinus is meer bekend in de Vlaamse letterkunde dan in de Vlaamse schilderkunst. Zijn illustraties bij het werk van
Vlaamse auteurs en in letterkundige tijdschriften hebben daartoe bijgedragen. In
zijn schilderkunstig werk, hoewel niet on-
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verdienstelijk, heeft deze leerling van G.
Desmet zich nooit kunnen ontplooien. En
toch is het pas verschenen album alleen
aan de schilderijen gewijd. Gaandeweg
bevrijdt zich de schilder in Br Maximinus
en wij krijgen de indruk dat hij in sommige van zijn laatste werken de hoogte
van zijn vroegere houtsneden heeft teruggevonden.
G. Bekaert
Le Point. Revue artistique et littéraire:
nr 33: H. Laurens; 34-35: L'art roman du Roussillon; 36: Desnoyer,
Walch, Tal-Coat, Pignon, Gruber,
Fougeron; 50:Marcel Gromaire.

r

Souillac (Lot), 1955, 48-80-48 en 48
pp., 39-72-56-43 en 23 ill. héliogr.,
6 Klpl., Jaarabonn. Fr. F 1800.
Met 'n trage regelmaat zet „Le Point"
zijn reeks schitterend uitgegeven monografieën voort. Wij willen hier op enkele
deeltjes, gewijd aan de plastische kunst,
de aandacht vestigen.
Henri Laurens is na Sonsbeek en Middeiheim geen onbekende meer. Een betrekkelijk groot aantal van zijn wondere
beelden zijn uit het Middellandse zeeklimaat, waar zij thuis horen, onze zon komen zoeken. Bijna al deze, bij ons tentoongestelde, werken vindt men terug in
de brochure van „Le Point". Daarbij is
het een bijzonder kenmerk van de foto's
die hier worden gepubliceerd dat zij auteur en werk confronteren in oorspron
kelijke portretstudies.
Zoals de opstellen over Laurens, zou
men ook de nota's bij het werk van Desnoyer, Walch, Tal-Coat, Pignon, Gruber, Fougeron, minder brillant, maar
meer verantwoord wensen. Al deze schilders behoren tot de Franse school, die
men expressionistisch zou kunnen en wil
noemen, in tegenstelling tot de abstracte.
Gromaire, over wie het laatste nummer van „Le Point" handelt, is de voorvechter van deze expressionistische richting, hoewel hij in zijn laatste werk, op
een voor zijn theorie gevaarlijke wijze,
de grenzen tussen abstract en expressionistisch vervaagt. Moeilijk kunnen wij
instemmen met de hoge waardering voor
het werk van Gromaire dat aan deze
brochure ten grondslag ligt. We geven
echter gaarne toe dat ook deze bladzijden prachtige en onmisbare documenten
bevatten voor de geschiedenis van de
moderne kunst, waarvan Gromaire toch
een voorname ve rt egenwoordiger blijft.
Al de hoedanigheden van deze brochures
brillante (en ook gedegen)
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tekst met een zeer oorspronkelijke fotodocumentatie bezit het nummer over
de Romaanse kunst van de Roussillon,
deze streek tussen twee beschavingen in
het Zuid-Westen van Frankrijk, waar
de oorsprong en de uitbloei van de Romaanse beeldhouwkunst schitterende getuigenissen heeft nagelaten.
G. Bekaert
Winfried WENDLAND, Die Kunst der
Kirche,
Lutherisches Verlagshaus,
Berlin-Grunewald, 84 pp., 144 pl.
DM. 16.
Baukunst und Werkforen.
Heft 5,
1954.
W. Wendland is een architect van de
Lutherse kerk, die zich bezint over de
problemen die zijn taak hem stelt. Deze
zijn zeker niet minder groot dan de problemen van het katholieke renouveau in
de kerkelijke bouwkunst. Eerst en vooral
mist de Protestant de sacramentele tegenwoordigheid van Christus als geestelijk
centrum dat het kerkgebouw bepaalt.
Daarbij komt zeker ook --- al wil de auteur dit niet toegeven het gebrek aan
een eigen traditie. Zelfs in de jongste
tijd — de documentatie van het boek
toont dit aan zijn er weinig architecten die er toe komen een specifieke protestante cultusruimte te realiseren. Toch
verdienen de losse aantekeningen van
W. Wendland ook buiten het Lutherse
kerkverband te worden overwogen. Geen
bepaalde oplossingen stellen ze voor,
maar ze brengen tot een juist inzicht in
de taak van de moderne kerkenbouwer,
„die in de gelovige gemeenschap zijn
plaats heeft, zoals de cathechist of de
zuster". Hierbij willen wij nog terugkomen op een bijzonder nummer van Baukunst und Werkform dat aan de Protestantse kerkbouw in Duitsland is gewijd.
Dit nummer bespreekt mooiere verwezenlijkingen dan we vinden in het boek van
Wendland.
G.

Bekaert

Ernst BUSCHOR, Bilderwelt griechischer Tiipfer (Piper-Bucherei). —
R. Piper & Co Verlag, München,
1954, 63 pp., 62 afb., DM. 2,50.
Een der beste kenners van de Griekse
ceramiek, E. Buschor, heeft onlangs in de
Piper-Bucherei een kleine synthese laten
verschijnen van de ontwikkeling der
Griekse ceramiek tussen de achtste en
vijfde eeuw voor Christus. Deze synthese bestaat uit platen, door een kort commentaar verduidelijkt.

In de Griekse ceramiek over het algemeen, maar vooral in deze keuze, worden wij voortdurend herinnerd aan taferelen uit de comediewereld en de vrije
zeden die er door Dionysios en zijn gezellen werden gehuldigd.
G. Bekaert
Boontje's Reservaat 2. --- N. V. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1955, 84
pp., f 1,90.
„Het is ... uit een overvloed van copij, dat mijn uitgever zich verplicht zag
dit tijdschrift te stichten, en langs daar
tenminste wat van die overvloed te laten wegstromen". Dat is niets nieuws
dus. Louis-Paul Boon heeft zijn eigen
„reservaat": daar kan vrij en wild in
rondlopen wat anders verloren zou gaan.
In no. 2 van dit eenmanstijdschrift y inden we een lang reisverhaal: een reportage van een lift naar Engeland, voorafgegaan van enkele curieuze notities en
gevolgd door enkele nog curieuzer „documenten".
Rasschrijver en moralist, die alle gevestigde literaire en morele normen verfoeit maar hartstochtelijk wil opkomen
voor zijn eigen kunstenaarschap en zijn
eigen moraal, kan Boon, ondanks al zijn
„verkeerde" inzichten, bijna niet anders
dan boeien, zelfs in zo losse aantekeningen als hier geboden worden.
Paul van Meer
Klassieke bib liotheek, Dr Jan van GELDER, Ovidius. Dl X Spaarnestad,
Haarlem, 1955, 287 pp., f 6.90.
In het „Woord vooraf" wordt medegedeeld, hoe deze Bloemlezing in Nieuwe
Vertaling werd samengesteld, dat er
eigenlijk vijf bijdragen zijn, n.l. van Dr
Jan van Gelder, Dra A. F. Ruitenberg
de Wit, Dr J. Meihuizen met een fragment uit zijn „De kunst der vrijage'', Dr
J. W. Kemper S.J. en Vondel.
Dr van Gelder gaat diep in op het
probleem van Ovidius' „ongewenstheid"
in de ogen van Augustus. De oorzaak
was niet „aanstoot aan die passages uit
de Techniek der Vrijage, die in een
schooluitgave worden geschrapt, maar
het versmaden van alles, waarvoor een
grote leider zwoegt". Hiermede wordt
inderdaad de verklaring gegeven: ze sloten elkaar uit. Ovidius is ook naar mijn
mening verbannen omdat zijn houding
uitdagend was. Zijn Techniek der Vrijage was een misstap. Dr van Gelder gaat
naast Augustus staan wanneer hij alleen
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op grond van dit werk Ovidius een lichtzinnige moraal toeschrijft. De Gedaanteverwisselingen verhalen van hogere
normen en het scheppen van „een droomwereld die zo reeël blijkt te zijn dat roem
in de schoot van de schepper ervan valt"
kan Ovidius sympathiek maken in onze
ogen, die ook nieuwe leiders en nieuwe
ordes zagen.
De vertaling van Dr van Gelder is
zeer boeiend en klinkt als een nieuwe
tekst. Hij is de begaafde „vrije vertaler".
Bij de Metamorphosen ligt dit anders;
zij zijn goed vertaald, mits men het Latijn ergens voelt naklinken, wat bij wei-
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nig kopers van deze serie het geval zal
zijn.
Dr J. W. Kemper S.J., de inmiddels
overleden medewerker, leverde als bijdrage een vertaling in hexameters en
brengt ons daarmee dichter bij het Latijn
van Ovidius dan Vondel die, terecht in
een aanhangsel toegevoegd, de aandacht
te zeer naar zichzelf trekt.
Bij informatie bleek mij, dat de illusstatics stammen uit een 18e eeuwse uitgave. Ze hebben het nadeel wat erg romantisch te zijn, op een manier die we
in deze eeuw niet graag associeren met
de Klassieken.
Drs R. Rutgers

PSYCHOLOGIE E N PAEDAGOGIE
moet noemen. Het spreekt vanzelf, dat
Joseph NUTTIN, Psychanalyse et conception spiritualiste de l'homme (Stu- dit boek, waarin zowel openhartig als
eerbiedig van de liefde gesproken wordt,
dia Psychologica). Standaardalle aanbeveling verdient.
Boekhandel, Antwerpen, 1955, 367
Dr N. Perquin
pp., ing. F 150, geb. F 190.
Psychopathie
en
Dr
A.
A.
A.
TERUWE,
Dit werk van Prof. Nuttin werd reeds
Neurose ten gerieve van zielzorgers.
zeer lovend in ons tijdschrift besproken
Uitg.: J. J. Romen El Zonen, Roer(cfr. STREVEN, III, April 1950, pp.
mond, 1955, 151 pp., f 7.75
306-308 en VII, Januari 1954 p. 398) .
In deze tweede franse uitgave zijn heel
Als een aanvulling op de „Pastoraalwat passages ingelast. De meeste verpsychiatrie" van H. Bless en teneinde te
duidelijken de mechanismen door Freud
voorzien in de behoefte van zielzorgers
ontdekt; enkele beantwoorden opwerpinaan een orienterend werkje over de psygen die aan de auteur werden gemaakt of
chise afwijkingen, waarmede zij in hun
geven een scherpe formulering van zijn
priesterlijke arbeid het meest te maken
eigen standpunt; de belangrijkste (pp.
hebben, schreef Dr Terruwe dit boek
165-178) handelt over de psychoanalyse
over psychopathieën en neurosen, over
en de morele problemen. Toch vinden
de aard en de verschijningsvorm van dewe het jammer dat de auteur niet de moze ziekten en over de pastorale leiding
gelijkheid heeft gezien om een nog gron- in deze gevallen.
diger omwerking van zijn boek te reaDe auteur is er zeker in geslaagd haar
liseren: ook nu nog blijft de constructie
bedoelingen te realiseren op een wijze,
vrij los zodat men niet met een echte
die voor priesters weinig te wensen over
synthese te doen heeft maar veeleer met
laat, gebruik makend van een terminolozeer interessante brokstukken. R. Hostie
gie, die voor onderlegden in de thomistische psychologie bekend mag worden
Fons JANSEN, Liefde, Op zoek naar een
verondersteld.
christelijke geestesverhouding in verEenvoudigheidshalve neemt zij aan,
kering en huwelijk, Paul Brand, Busdat men bij de neurose, wat de aanleg
sum, 1955, 198 pp., f
betreft, met gave naturen te doen heeft,
terwijl de psychopathie een constitutioMen kan moeilijk betwijfelen, dat wij
neel bepaalde ziekte van het gevoelslemet dit boek van Fons Jansen een héél
ven is. Niet iedereen zal deze schej pe
eind verder gekomen zijn op de weg naar
scheiding onderschrijven. Het ware weleen meer positieve kijk op verkering en
licht ook juister geweest iets uitvoeriger
huwelijk. Het merkwaardige is, dat men
dan in de voetnoot (blz. 100) te gewadit boek als voor zich bestemd aanvoelt,
gen van de vloeiende overgang van psyook als is men noch in de situatie van de
chopatie naar neurose en omgekeerd, en
verkering noch in die van het huwelijk.
enkele woorden te wijden aan het begrip
Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat
ontwikkelingspsychopathie (v. d.Waals).
de schrijver zijn voorstelling van de beMogelijk echter, dat deze critische optekenis der verkerings- en huwelijksliefde
zo sterk, zó levendig en zó overtuigend
merking de pretentie van het boek te
1'uiten gaat.
J. J. C. Marlet, arts
doordringt van dat, wat men dé liefde
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Br. Berthilo LOGGER, Leer Uw kinderen spreken. II spraakgebrekken..-R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1955,
80 pp., f
In de Opvoedkundige .Brochurenreeks
is het tweede deel verschenen van de
ervaren logopaedist broeder Bertholdi,
met dezelfde mérites als het eerste. Schrijver bezit de beste kennis die men op dit
gebied kan hebben, nl. de practijk van
vele jaren, en als hij die combineert met
bestudering van de literatuur, kan men
een goed gefundeerd geheel verwachten.
Onderwijzers, leraren, opvoeders en ouders komen in aanraking met het spraakgebrekkige kind, welk gebrek uit slechthorendheid of doofheid kan voortkomen,
of kan bestaan in stotteren, stamelen of
broddelen. Bepaalde spraakgebreken kunnen bovendien veroorzaakt worden door
misvormingen en afwijkingen in het
spraak-aanzetstuk keel plus mond. Al
die afwijkingen worden hier gekenmerkt,
beschreven en aan voorbeelden verduidelijkt. De richting der therapie wordt aangegeven, en de nadruk gelegd op het
gevaar van prutsen of wachten met speciale behandeling. Het tekent de vakman,
dat schrijver ook de grenzen van zijn
vak kent en waarschuwt voor onverantwoord dilettantisme.
ROMANS EN
Marnix GIJSEN, De oudste zoon. —
Stols, 's-Gravenhage; Centraal Boekhuis, Amsterdam, 1955, 183 pp., ing.
f 6,30, geb. f 7,90.
Ik geloof niet dat dit verhaal zeer de
aandacht zou trekken indien het niet van
Marnix Gijsen was. Het wil er bij ons
niet in dat Gijsen er goed aan doet, zijn
verhalen in zo'n snel tempo op elkaar te
laten volgen. Noch zichzelf noch de Iiteratuur bewijst hij er een dienst mee:
zichzelf niet, omdat hij vastraakt in zijn
procédé, de literatuur niet, omdat hij
nooit meer de (relatieve) hoogtepunten
bereikt van „Joachim in Babylon- en
„Klaaglied om Agnes" en zijn pen alleen
maar vaardig schijnt als er weer eens
echte inspiratie komt.
De literatuur-historici zullen veelvuldige informatie en een scherp vernuft nodig hebben om in Gijsens naoorlogse
productie „het vele kaf der verbeelding"
te scheiden van „het koren" van zijn beleving, terwijl het hun wel niet zo moeilijk zal vallen, het „maakwerk" (zoals
dit boek toch grotendeels blijft) te onderscheiden van het waarlijk creatieve.
Paul van Meer

Dit boek is een onmisbare eerste handleiding voor ieder die hoe dan ook ex
officio met het spraakgebrekkige kind in
aanraking komt.
B. Tervoort
Br. Pius SMEELEN, Culturele en maatschappelijke vorming. Opvoedkundige Brochurenreeks No 174, R.K.
Jongensweeshuis, Tilburg, 1955, 79
PP . ,

f

Handleiding voor een serie fundamentele lessen in het vak „kennis van het
culturele en maatschappelijke leven", dat
voorkomt in het nieuwe program van de
Kweekschool. Om versplintering van de
leerstof te voorkomen wordt hier een
grondslag gelegd van wijsgerige beginselen omtrent cultuur en gemeenschap.
Naast te behandelen leerstof worden vragen opgegeven, waarin de leerlingen de
stof verder kunnen uitwerken. Over de
gevolgde wijsgerige inzichten valt zeker
te discussiëren, maar belangrijker is hier
de vraag, of de onvermijdelijke vereenvoudiging, die deze keus van leerstof
eist, niet ongewenste simplismen meebrengt. Voor hen, die dit vak moeten
doceren, is het een boekje een nuttig
hulpmiddel tot bezinning op hun methode
J.M. Kijm
VERHALEN
Alan PATON, Tranen over Johannesburg, 5e druk vert. B. Majorick. -Elsevier, Brussel, 1955, 294 pp., geb.
F 80 (in reeks: F 65) .
Toen dit werk, dat de dramatischespanning tussen blank en zwart in ZuidAfrika tot onderwerp heeft, in 1949 voor
het eerst in Nederlandse vertaling verscheen, was Alan Paton bij ons naganoeg een onbekende. Th an s geniet hij,
door de verfilming van dit verhaal en
door zijn ander werk, ook bij het Nederlands-lezend publiek een verdiende faam.
Bij de bespreking van de eerste uitgave
schreef EM. Janssen: „Het is zowel literair als moreel een christelijk hoogstaand werk: het op eigen ervaring steunend getuigenis van een oprecht vroom
en ontwikkeld man". (Streven 1949-50.
p. 328). Graag zal men het nu confronteren b.v. met Walschap's „Oproer in
Congo".
Paul van Meer
Etienne De GREEFF, Le juge Maury.
Roman. — Editions du Seuil, Parijs.
1955, 315 pp., Fr. F 690.
Prof. Dr. Et. de Greef weet wat ,schrijven is. Hij kan vertellen, en zijn rijk:*
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psychologische ervaring bewijst hem hierbij goede diensten, al wordt het soms wel
wat psychologisch maakwerk. Deze roman behoort meer tot het soort dat Gr.
Greene „Entertainment" noemt: een klassieke driehoeksverhouding, waarin een
kinderloos, jong, mooi en speels vrouwtje tenslotte haar eigen man weer ontdekt en de ware zin van liefde en leven.
Zij wordt hierin geholpen door verwikkelingen, die regelrecht komen uit een
politieroman: een geval van valsemunterij en een van moordpoging uit paranoïsche wraakzucht. Tegen dit verhaal kan
men wellicht inbrengen dat heel wat aan
het gelukkig toeval wordt overgelaten.
Maar de Schrijver kan tegenwoordig
moeilijk nog iets uitgeven, waarin zijn
eigen religieuze problemen en opvattingen niet in worden betuigd. In ons land
zijn wij nu eenmaal gewoon geraakt aan
een zeker chronisch anticlericaal ressentiment bij sommige intellectuelen. Dat is
het ergste niet: S. blijft eerder discreet.
Maar hij wil ook bij gelegenheid het probleem van geloof en ongeloof aansnijden, en hierin lijkt hij ons waarlijk ingemuurd in zijn eigen psychologie. Men
krijgt bepaaldelijk de indruk, dat het geloof voor een deel een kwestie is van
hormonen — wij drukken het wat scherp
uit; S. is meer genuanceerd — en voor
een deel de enige weg om aan het leven
een zin toe te kennen. Men ziet niet goed,
wat God zelf daar nog mee te maken
heeft. Het is alles zo besloten en hopeloos kringend rond de kleine mens met
zijn benepen driften, zijn laagheid en eindeloze verveling hier op aarde, die God
dan wel aanvaarden wil omdat al het
overige nog hopelozer lijkt. Het lijkt wel
een „pari de Pascal", maar vanuit een
niet erg religieus standpunt.
P. Fransen
Roger LEMELIN, Peter de grootmoedige. Vert. van H. van Budel (standaard-Romans). ---• N. V. Standaard
Boekhandel, Antwerpen, Amsterdam,
1955, 263 pp., ing Fr. 65, geb. Fr.
85, f 6.50 en f 8.90.
Peter is een arme doch begaafde jonge
man in het katholieke Québec. Op de
dag van de prijsuitdeling van zijn laatste
jaar klein seminarie verliest hij plotseling zijn roeping. Door allerlei verwikkelingen heen, waarin whisky en vuistslagen, communisme en een meisje hun
rol spelen, vindt hij deze uiteindelijk terug. Het verhaal heeft wat van de triller,
de sociale roman, de passionele, en de
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tegenwoordig zo begeerde priester-roman.
Zonder twijfel onderhoudend geschreven,
en daarbij vlot vertaald. De psychologie
is echter te simpel. Het leven ontwikkelt
zich in een bruuske zig-zag-lijn. S. heeft
geen oog voor de wezenlijke groei van
de menselijke ziel in de vrijheid, ook onder de genade. Zo komt het dat „De
Grootmoedige", zoals S. hem zien wil,
meer weg heeft van een „pathologische".
Wij staan steeds voor dezelfde typische
bijziendheid van de moderne auteur: het
intense maar stille en diepe geweld van
de genade wordt verplaatst op het vlak
van het gemoed, waar het dan stormen
moet verwekken, die meer van psychotische aard zijn dan van echt religieuze.
Het blijft een sympathiek boek.
P. van Doornik
L. P. HARTLEY, Postilion d'Amour. A.
W. Sijthoff Uitg. Mij, Leiden, 1955,
272 pp., f 7.90.
De Engelse schrijver Hartley verraste
het vorig jaar het lezende publiek met
„The Go-between", dat thans in Nederlandse vertaling als „Postilion d'Amour"
uitkomt. Hij heeft daarvoor de ik-vorm
gekozen en doet het voorkomen alsof hij
een episode uit zijn jongens- en kostschooljaren verhaalt. Hij werd in de vacantie door een medescholier te logeren
gevraagd en dit verblijf op een groot
buitengoed vormt de inhoud van de roman, die met treffende psychologisch inzicht en invoelen geschreven is.
De dochter des huizes gebruikt de onwetende scholier als Postilion d'Amour.
wat tot typische jongensconflicten leidt.
De auteur weet zijn figuren merkwaardig scherp te karakterizeren en het geheel
overtuigend voor te stellen en dit alles
door het oog en het hart van een twaalfjarige knaap, die tenslotte in zijn onschuld zijn mond voorbijpraat en de heimelijke relatie op ontstellende wijze aan
J. v. Heugten
het licht brengt.
Ernest K. GANN. Tussen twee dromen.
.-- Thijmfonds, Den Haag, 1955, 256
pp., f 6.25.
Een boek dat wel aftrek zal vinden,
daar de ene spannende episode volgt op
de andere. Ontsnapping uit gevangenschap in Marokko: vliegen in Venezuela
en een rijke en mooie vrouw; whisky-,
smokkelaar en gevangenis; vliegen in
rood-Spanje en de dood van zijn vriend;
ten slotte vergaan met vliegtuig in de
Oceaan. Daartussen liggen de „rustiger"
episoden van verblijf bij zijn vrouw --- en
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dit alles met een dun sausje van Godsgeloof veraangenaamd. Sterk van constructie is het boek niet; de vriend Stubby verschijnt telkens te rechter tijd en
dan begint wederom een „zwerftocht".
Een „karakter" is de hoofdfiguur nu niet
bepaald. Maar alle ingrediënten om 'n
lezer(-es) te boeien zijn aanwezig en de
vertaling is goed.
Joh. Heesterbeek
Regenboogserie: D. van RIETVELDE,
Helena Cambier; r J. M. ELSING,
De rode dageraad; --- J. du PARC,
Wat nu Marilou? .-• Lo-JOHANSSON, Rya-Rya. — P. Vink, Antwerpen, 1955, 256-315-270 en 445
pp., geb. in reeks F 65.
Van de uitgeverij Vink ontvingen we
weer mooi gebonden romans van de Regenboogserie.
Helena Cambier is de sterke vrouw,
die samen met haar even sterke moeder,
in deze stoere roman de hoofdrol speelt.
Niets of niemand ontziet zij in haar strijd
tegen armoede en haar zucht naar rijkdom. Ze bereikt haar doel, maar dan
ook ten koste van alle geluk. Flinke karakteruitbeelding.
De tweede roman, van de Kongoschrijver bij uitnemendheid, behandelt de
meest tragische en bloedige periode uit
de geschiedenis van Centraal-Afrika: die
van de mensonterende slavenhandel. De
avonturen van het negerhoofd Bondo
houden de lezer tot het einde toe in een
ononderbroken spanning.
Wat nu Marilou? is het tweede boek
over de lievelingsfiguur van de betreurde
schr.; een derde was voorzien om trilogie
te vormen. Verschillende bekende figuren
uit het eerste herleven ook in dit deel,
waarin het gaat om een van de meest
bewogen aspecten welke de nasleep van

de tweede oorlog met zich heeft meegebracht.
Rya-Rya is de hoofdfiguur van een
roman, behorende tot de typisch skandinavische, realistische literatuur, die het
leven schetst van de boerenarbeiders op
het Zweedse platteland. Een geslaagde
beschrijving van de natuurschoonheid en
van de zeden en gewoonten der plattelandsbevolking wordt in deze mooie roman verwerkt.
Vermelden we nog dat dit alles lectuur
is voor grote mensen.
J. Liebens
Hofboekerij: J. H. VENKEN, Om het
schippershuis; r-- R. FEINER, Kristallen geluk; l-- G. SIMENON, De
vriendin van mevrouw Maigret. —
Heideland, Hasselt-Heemstede, 1955,
210-234 en 222 pp., F 105 (in reeks
F 60) .
Drie nieuwe boeken van de „Hofboekerij - . Het eerste is een nogal realistisch
opgevatte roman waarin het „liefdesprobleem der hedendaagse jeugd wordt behandeld. Het gebeuren speelt zich af in
de harde tijd der hulpverlening aan geallieerde piloten in de laatste oorlog.
Kristallen geluk is een pleidooi tegen
de gevaarlijke practijken van handlezen
en waarzeggerij. Deze roman schildert
het tragisch relaas van de jonge Celia.
die zich tengevolge van een verkeerde
liefde krampachtig vastgrijpt aan de
voorspellingen van een zogenaamde helderziende.
Het laatste boek is een detectiveverhaal van de bekende schrijver G. Simenon, waarin de vrouw van commissaris
Maigret een pluimpje krijgt voor de ontknoping van een moeilijk geval. Als toemaat nog een kort verhaal dat niet voor
J. Liebens
jonge lezers geschikt is.

VARIA
Wereldspiegel
der
H. J. J. WACHTERS,
in zijn verhaal citaten en anecdotes in, die
20ste Eeuw Deel III. --- Ad. M. C.
eentonigheid voorkomen.
Stok, Z.-Holl. Uitg. Mij den Haag,
Italië krijgt een grote beurt. Aan de
1955, 946 pp., per deel f 25.—.
Nederlandse 50 jaar der 20ste eeuw beDit derde deel van de „Wereldspiegel",
steedt de schrijver meer dan 300 bladzijwaarin alfabetisch de landen: Irak, Italië,
den, waarin niet alleen aan de politieke
Japan, Jougo-Slavië, Jordanië, Korea,
kant der gebeurtenissen aandacht wordt
geschonken, maar ook aan de problemen,
Letland, Libyë, Litauen, Luxemburg, Medie in ander vlak liggen. Zelfs overxico, Nederland behandeld worden, is
schrijdt hij de getrokken grenzen in zijn
een waardig vervolg op de twee voorgoedgeefsheid door de nog niet opgeloste
afgaande delen. Met dezelfde accuratesse
problemen, als radio en televisie, de Frieen uitvoerigheid wordt ook in dit deel
se beweging, de noodgebieden en de
de geschiedenis getekend der boven veremigratie in zijn gezichtsveld te betrekmelde landen. De schrijver weet onderhoudend te vertellen en vlecht somwijlen
ken. In dit deel komt de heer Wachters
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terug op de Jan van Hooff-kwestie. Na
kennisneming van inlichtingen van andere zijde heeft hij zijn afwijzende houding omtrent het redden van de Waalbrug door Jan van Hooff gemitigeerd en
zich aangesloten bij het oordeel der cornmissie ad hoc, dat deze jonge held „met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" de redder is geweest. Dat de auteur zo uitvoerig in wat hij noemt „amende honorable" is ingegaan is een bewijs
voor zijn gewetensvolle objectiviteit.
Tenslotte is een woord van hulde niet
misplaatst voor de bewonderenswaardige
ijver van de schrijver en voor het door
hem bereikt resultaat. Het zal een voldoening voor schrijver en lezers zijn, als
de opzet van dit grootse werk geheel is
uitgevoerd.
K. J. Derks

„Europa op het eerste Gezicht". Het
Spectrum, Utrecht, 1955, 255 pp.
f 9.50.
Dit boekje van 250 bldz. rijk geillustreerd met oorspronkelijke foto's, behoort
tot de populaire uitgaven van „De Zonnewijzer". Tien niet onbekende medewerkers, waaronder Hélène Nolthenius en
Fred. Thomas, stonden een bijdrage af
voor de samenstelling van dit „Europa".
Allen geven zij op prettige en vlotte toon
de indrukken weer van hetgeen hen op
hun reizen het meest heeft getroffen. Op
het eerste gezicht: „Dat wil zeggen: dat
zij niet van plan waren diepgaande, wetenschappelijke verhandelingen te schrijven over de bezochte landen van Europa,
maar vooral het kenmerkende en het bizondere der verscheidene cultuur-landen,
zich openbarend in locale gewoonten en
tradities, te noteren. Een schetsboek over
ons werelddeel. De inleider geeft toe, dat
hier een aantal bladen onbeschreven zijn
gebleven, hetzij, omdat de tekenaars ontbraken, hetzij dat het onmogelijk was een
bepaald land te bezoeken. De begeleidende flap is uitbundiger: „Dit boek is een
kaartje (spoorkaartje) voor heel Europa,
uw eigen werelddeel en uw vaderland",
hoewel over het vaderland in alle talen
gezwegen wordt. Nog wel een vaderland,
dat op het gebied van cultuur en treffende gewoonten, culinaire niet uitgezonderd, een eigen plaats in Europa inneemt.
K. J. Derks
Dr J. MULLER, Die Kirche und die Einigung Europas, Dokumentierte Darlegung, West-Ost-Verlag GMBH.,
Saarbriicken, 1955, 239 pp., D.M. 20.
J. Muller, president van het „Bureau
internationaal de la Paix'', voormalig do-
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cent in het volkerenrecht aan de academie van het haagse vredespaleis, wil met
dit werk vrnl. een documentatie geven
van de acties der Kerk voor de vrede
van Europa in het verloop der geschiedenis. Hij dringt aan op de noodzaak
van een instantie, die boven de volkeren
staat als scheidsrechter in geschillen en
wijst op het werk der pausen in dit opzicht. Juist de pauselijke souvereiniteit is
hiervoor naar zijn mening juridisch van
groot belang. Tegelijk vermeldt M. ook
de invloed der protestantse kerken op de
wereldvrede en het werk van andere
groeperingen. Het pleidooi voor de neutraliteit van Zwitserland en meer nog de
uitvoerige uiteenzetting omtrent een
„transhelvetisch" kanaal in het belang
van Europa doen wat vreemd aan in
verband met de titel. In het algemeen is
dit prachtig uitgegeven boek niet voldoende synthetisch samengesteld.
J. H. Nota
André SIEGFRIED, Aspects du XXe
siècle. — Hachette, Parijs, 1955, 224
pp., Fr. F 375.
De bekende académicien publiceert
hier zes conferenties, gehouden in 1954
en verschenen in het tijdschrift „Les Annales". De oorspronkelijke tekst werd
herzien en aangevuld met drie nieuwe
hoofdstukken, zodat het geheel een reeks
geslaagde variaties vormt om het éne
grondthema van de totale wijziging, die
de machine en de industriële productie
in onze beschaving meebrengen. Overal,
van administratieve techniek en publiciteit tot toerisme en keukenrecepten, bereikt deze revolutie éénzelfde resultaat:
het overschakelen van de individuele inspanning naar een collectieve bedrijvigheid, waarin standarisering en democratie samen het oude wereldbeeld van de
renaissance snel doen verdwijnen. De
vlot geschreven beschouwingen stemmen
wel tot nadenken, maar zijn toch te licht
gehouden om een begin van oplossing te
bieden.
J. Kerkhofs
Maria ROSSEELS, Kunst van Schaduwen en Dromen, r N.V. StandaardBoekhandel, 1954, 80 pp., ingen.
F. 25.
Dit werkje is blijkbaar de neerslag van
een filmcursus die de bekende vlaamse
filmjournaliste in een der vele cineforums
heeft gegeven. Zo niet, dan kan dit
boekje toch een uitstekende leidraad zijn
voor al wie inzicht en liefde voor de zevende kunst aan anderen wil bijbrengen.
De stijl is zeer direkt en onderhoudend.
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Misschien zijn hier en daar wat te veel
opsommingen van titels en namen, die bij
een eerste grondig kontakt eerder storend dan verhelderend werken. Maar
daarnaast hebben wij het korte knappe
hoofdstukje over „De speelfilm in de lage landen" dat ons tot nadenken aanzet,
en de enkele bladzijden over De Heiligheld is niet fotogeniek die gelukkig veel
positiever zijn dan de titel zou laten verA. L. Vandenbunder
moeden.
Dr J. M. L. PETERS en A. A. E. van
DRIEL, De film in beeld. — J.
Muuses Purmerend-mcmliv 80 pp.
geill.,
Dr. J. M. L. PETERS, Visueel onderwijs
--- J. Muusses Purmerend ,-- 52 pp.
Aan allen die op aangename wijze en
in korte tijd een duidelijk en technisch
verantwoord inzicht in de film wensen te
krijgen, raden wij ten zeerste deze twee
studies van de nederlandse filmoloog aan.
De film in beeld is een album, een verzameling van fotogrammen, die de verschillende elementen en de opeenvolgende fases van de film in al zijn genres beeldend
voorstellen. Deze studie geeft ons ook
de nederlandse vaktermen zodat de filmcritici heel wat aan deze publicatie zullen
hebben. Visueel onderwijs is voor het
onderwijzend personeel geschreven. De
Heer Peters, in zijn functie van Directeur
der Nederlandse Onderwijs-Film, is hiervoor de aangewezen persoon. Wij kunnen niet genoeg alle opvoeders aanraden
die enkele hoofdstukjes te lezen en te bemediteren. Vooral de bladzijden die de
auteur wijdt aan denkend zien bevelen wij
bijzonder aan.
A. L. Vandenbunder

W. ROMIJN, Welvaart en gezondheid.
Uitgegeven ter gelegenheid van het
zestigjarig bestaan van het Algemeen ziekenfonds Ziekenzorg te Amsterdam in 1955, 301 pp.
Na de positieve correlatie tussen welvaart en volksgezondheid te hebben aangetoond en de internationale aspecten
van deze verhouding te hebben besproken, schildert de auteur de economische
en hygiënische verhoudingen in WestEuropa, speciaal in Nederland, de invloed
van de industriële revolutie op de levensomstandigheden en de gezondheidssituatie van de arbeidersbevolking, en de verbeteringen van het gezondheidspeil in
Nederland gedurende de laatste 5 decennia. Lijkt dit breed opgezette werk aanvankelijk wat droog en theoretisch, de

historische draad boeit de belangstellende lezer steeds meer, terwijl het gematigd
socialistische allure van de betoogtrant
nergens hinderlijk wordt.
Dit boek, dat zeker meer pretendeert
en ook betekent dan een herdenkingsuitgave, is uitermate lezenswaard voor economen, medici en voor allen, die bij de
gezondheidszorg betrokken zijn.
J. J. C. Marlet arts
Humberto Forero LAVERDE: Cancer
de la glandula manvaria. Tesis para
optar al titulo de doctor en medicina
y cirurgia. — Bogota, 1953.
Dit proefschrift aan de Pontificia Universidad Catolica Javeriana (Columbia)
handelt over de borstkanker en is in het
Spaans geschreven. Daar Uw recensent
deze taal niet beheerst, nam hij zijn toevlucht tot iemand, die het Spaans wel
machtig is. Uit de vertaalde passages en
conclusies bleek, dat deze dissertatie
systematisch is opgebouwd, maar dat in
de problematiek van de kwaadaardige
aandoeningen van de mammae geen
nieuw licht werd gebracht. Het illustratieve materiaal is van goede kwaliteit.
J. J. C. Marlet, arts
PRISMA-WOORDENBOEKEN. Uitg.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,

f 1,25.
De bekende serie „Prisma-boeken"
heeft al heel wat interessants gebracht.
En voor een lage prijs. Dit kan volmondig
worden toegegeven. Maar wat de uitgeverij Het Spectrum nu in die serie publiceert, de Prisma-woordenboeken, zal
menigeen het hoofd doen schudden. De
eerste vier delen, Nederlands, Nederlands-Engels, Engels-Nederlands, FransNederlands, zijn nu verschenen; de resterende vier delen zullen uitkomen bij het
begin van het nieuwe schooljaar. De gebruikers zullen in ieder geval over goede
ogen of over een goede bril moeten beschikken. En hoelang zullen de deeltjes
het voor schoolgebruik uithouden? Deze
woordenboeken zijn goedkoop, dat is
zeker; f 1,25 per deeltje is werkelijk geen
prijs. Maar of ,,de democratisering van
het onderwijs in al zijn geledingen" met
dergelijke uitgaven werkelijk gediend is,
blijft een vraag ter beantwoording overgelaten aan de „leerkrachten" (sic!) van
het V.H.M.O. De uitdrukking „qui trop
embrasse, mal étreint" schoot in mijn gedachte. Ik heb ze gezocht en gevonden in
het deeltje Frans-Nederlands, met de vertaling: „men moet niet te veel hooi op zijn
A. Wessels
vork nemen".
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wordt geleverd door Lutkic & Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam.

Dr W. J. DE HAAN
Neuroloog-Psychiater, Docent aan het Paedologisch Instituut te Nijmegen

moöERne zielkunOE
en het EvanGeUe
15,5 x 23,5 -- 324 pp
Ing. Fr. 90 - fl 6.90 -- Geb. Fr. 120 - fl 8.90

„Wat wil je nu kennen?" vraagt Augustinus in zijn ,Alleenspraken', en zijn antwoord is „Niets anders dan God en de
mensenziel". Deze doelstelling van Augustinus is ook het leitmotiv in het werk van dr W. J. de Haan en komt tot uiting in
de titel Moderne Zielkunde en het Evangelie. Hij wijst erop dat
laboratoriumproeven weliswaar van belang zijn om sommige
eigenschappen van de mensenziel te leren kennen, maar dat het
noodzakelijk is de totale mens in de beschouwingen op te nemen
en na te gaan hoe de zielseigenschappen in de totale persoonlijkheid gesitueerd zijn.
Het doel van dit werk is te wijzen op de grote betekenis, die de
moderne zielkunde heeft voor de kennis en de beleving van het
Evangelie, maar ook op de onvergelijkelijke grote waarde, die
de openbaring van Christus, het Evangelie, heeft voor de kennis en de vorming van de mensenziel.
De schrijver brengt duidelijk fundamentele psychologische en
psychiatrische inzichten naar voren, maar geeft ook op heldere
wijze uiteenzettingen over theologische overtuigingen en religieuze belevenissen. Het boek bestaat uit drie onderdelen die
tot titel hebben:
Over de mensenziel
Over het Evangelie
Over de vorming der ziel
De zin van het leven en de richtlijnen voor de zielsvorming zijn
vraagstukken, die telkens aan de orde komen in dit werk en op
psychologisch verantwoorde wijze worden behandeld in overeenstemming met het Evangelie.
Uitgeversmij.
Desclée de Brouwer & Cie
Bestelbureau's
België: Houtkaai 22, Brugge Nederland: Prins Hendriklaan 6, Bussum
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Feest van her Licht
door PROF. DR R. LEYS

,,Licht zal vandaag over ons stralen".
Uit de Kerstliturgie.

W

IJ beelden ons moeilijk een christendom in zonder Kerstfeest. En
toch is het feest van Christus' geboorte pas laat ontstaan: men
vindt er geen vermelding van vóór het midden der IVe eeuw. De aandacht der vroege christenheid ging immers vooral naar Christus' verlossend offer, naar zijn dood en verrijzenis, waarvan de viering der Eucharistie de levende herinnering was. Hoe is men ertoe gekomen de geboorte van de Heer te vieren? Men weet het niet zeker. Alleen weet men dat
het feest te Rome ontstond en daar op 25 December werd gesteld, dag
der zonnewende, dag van het herrijzend licht. Daar waren wellicht
goede redenen voor — we komen er naderhand op terug ^- om juist te
Rome die dag te kiezen voor het Kerstfeest. In het Oosten b.v. kende
men ook, in de IVe eeuw, een feest van Christus' geboorte maar dan op
6 Januari: het was de Epiphanie, de „blijde intrede", naar dat hellenistisch woord luidt, van God bij de mensen, de „openbaring" van God
aan de mensen door zijn verschijnen als mens onder hen. Er ontstond
wisselwerking tussen het westers en het oosters feest waarvan het resultaat, globaal genomen, geweest is dat het Oosten het westers Natale
Domini van 25 December overnam onder de schone naam van T heophania d.i. Godsopenbaring. Het bleef zijn eigen Epiphanie bewaren
maar wijdde dit feest nu niet langer aan de openbaring van Jesus'
„geboorte", wél aan die van zijn goddelijk Zoonschap welke plaats
greep toen Hij op dertigjarige leeftijd gedoopt werd. Vandaar dat
naderhand 6 Januari als grote doopdag gold in het Oosten en dat nu
nog op die dag in de orthodoxie een plechtige zege wordt geschonken
aan stromen en rivieren. Vandaar ook dat in de liturgie van deze feestdag het mirakel van Cana werd opgenomen als symbool van de omvorming die het water ondergaat in het sacrament en als nieuwe „openbaring" van Jesus door zijn eerste wonder. De drie Koningen die tegenwoordig op het feest in het midden der belangstelling staan, schijnen
pas later te zijn toegevoegd: een „openbaring" alweer, de eerste aan de
heidenen. Het Westen van zijn kant nam de oosterse Epiphanie over in
haar nieuwe betekenis: hetgeen onze eigen liturgie verklaart met haar
wondere koppeling van Koningen, Doopsel en Cana.
13 Streven - Jrg. IX. Deel I. Nr 3 December 1955

202

BEEST VAN HET LICHT

Ofschoon laat ingesteld evenaarde Kerstmis weldra te Rome de twee
hoogtepunten van de toenmalige eredienst: Pasen en Pinksteren. Op
deze beide feesten werd tweemaal een plechtige heilige mis opgedragen:
één 's nachts in de Basiliek van Lateranen die de voorafgaande doop
plechtigheid afsloot, en één overdag die gewijd was aan het te vieren
mysterie en opgedragen werd in de S. Pieter of in de tegenwoordige
Santa Maria Maggiore. Er was geen reden om met de Kerstnacht een
nieuwe doopplechtigheid te verbinden, maar om het uur te herdenken
waarop de hemel zich naar de aarde had neergebogen en de engelen
hadden gezongen van „Ere aan God in den hoge en vrede op aarde aan
zijn uitverkorenen" voerde men een nachtelijke mis in die we vermeld
vinden vanaf de Ve eeuw. Ze werd opgedragen in de Basilica Liberiana,
herbouwd na het Concilie van Ephese ter ere van de Moeder Gods:
Santa Maria Maggiore. Het is de mis die liturgische boeken uit tijden
die nog naar een natuurlijk rhythme werden ingedeeld, poëtisch noemen
ad galli cantum d.i. bij het kraaien van de haan. Evenals op Pasen en op
Pinksteren werd nog een tweede mis gecelebreerd overdag, in die, en
wel in de S. Pieter. Tussen die twee missen in werd naderhand nog een
derde ingelast, 's morgens vroeg, mane prima, maar die eerst zonder
enige betrekking was met het Kerstgebeuren. Het was een mis ter ere
van de H. Anastasia, een martelares uit Sirmium die te Constantinopel
zeer werd vereerd. Haar feest viel juist op 25 December en háár was
het kerkje gewijd dat aan de voet van de Palatijn staat, uitziend naar
Tiber en Aventijn. Voor de talrijke byzantijnse beambten van de regeringsdiensten, de ministeries en de legerstaf die op de Palatijn waren
gevestigd, lieten de pausen een soort parenthese toe in de Kerstviering
en celebreerden zelf een mis ter ere van de heilige in de vroege morgen.
Buiten Rome waar er geen byzantijnse kolonie bestond en geen Anastasia-kerk, werd die derde mis ook overgenomen maar gewijd aan 's Heren geboorte. Dat zijn de historische redenen waarom er drie missen
worden opgedragen in onze Kerstliturgie. S. Thomas heeft er andere bij
gevonden die wel niet echt maar toch schoon zijn: de eerste mis moet de
eeuwige geboorte van het Woord uit de Vader herdenken, de tweede
zijn tijdelijke en geestelijke geboorte in de harten der gelovigen, de
derde zijn tijdelijke en vleselijke geboorte in Bethlehem. Dat alles omtrent de viering van het Kerstfeest in de oudheid staat goed gefundeerd
vast. Voor de eigenlijke oorsprong van het feest en de bepaling van de
viering op 25 December, dag der zonnewende, zijn we voornamelijk op
hypothesen aangewezen.
De meest waarschijnlijke ziet in Kerstmis een christelijke tegenhanger
van het heidense feest van Sol Invictus, de onverwinlijke Zon. De jonge
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Kerk wist zeer goed dat het niet voldoende was tegen het heidendom te
preken maar dat ze haar bekeerlingen een nieuw godsdienstig milieu,
een nieuwe communiteit, een nieuwe liturgie moest schenken waarbij
deze geen heimwee zouden voelen naar wat ze hadden verlaten. In de
derde eeuw nu had de verering van de Zonnegod een enorme uitbreiding gevonden samen met de Mithra- en de Keizercultus. De keizer liet
zich trouwens doorgaan voor een emanatie van de Deus Invictus. In
274 richt Aurelianus de Zonnetempel van het Marsveld op en verheft
de zonnecultus tot staatsgodsdienst. Weldra zal er bij de neoplatonici
een hele solaire theologie opbloeien. En midden in de Ve eeuw moet.
paus Leo de Grote zijn christenen nog waarsch4wen de zon niet te aanbidden alvorens de S. Pieter binnen te gaan: „ .... converso corpore ad
nascentem se sole reflectant et curvatis cervicibus in honorem se splendidi orbis inclinant" — „ .... ze keren zich naar de opgaande zon en.
buigen het hoofd voor haar lichtende schijf". Het is zeer aannemelijk.
gelijk de ouden, Hieronymus b.v., reeds hebben vermoed, dat de Kerk
het heidense feest van Sol Invictus heeft willen exorciseren door op die
dag het geboortefeest te plaatsen van Hem die de Schrift Sol Justitiae
noemt, „Zon van gerechtigheid", en op wie ze het Psalmwoord toepast
„Hij heeft de zon tot zijn woonplaats gemaakt en stralend als een bruidegom treedt hij uit zijn kamer te voorschijn".
Men mene niet dat dit alles misschien wel interessante maar tenslotte
nogal nutteloze curiosa zijn. Die gegevens werpen op de Kerstliturgie
heel wat licht. En vooreerst op het „licht" zelf dat zo overvloedig uit de
drie missen straalt en deze een pracht verleent die alleen door het Paasof f icie en zijn Exultet wordt overtroffen. Niet de zon, gelijk haar vereerders meenden de zon is maar de schaduw van God, zei Michel
Angelo — maar Christus is het licht waar de wereld van leeft: „met
nieuwe klaarheid schittert uw licht ons tegen" (Prefatie), „God, die
deze heilige nacht hebt willen verlichten met de straling van het ware
licht ...." (Collecte van de eerste mis), „In de heerlijkheid van het
heiligdom heb ik U vóór de morgenster verwekt" (Communie van de
eerste mis), „Licht zal vandaag over ons stralen" (Introitus van de
tweede mis), „ .... wijl het nieuwe licht van uw mens geworden Woord
ons tegenstroomt ...." (Collecte van de tweede mis) .
De oude christenen zelf waren uiterst gevoelig voor dat symbolisme
tussen zonnewende en geboorte van Christus, tussen het nieuwe licht
van de zon en de nieuwe openbaring van God in de menswording. Een
zeer oud anoniem werk, De Pascha Computus, roept met jubel uit: „O
welk een wondere en goddelijke voorzieningheid van de Heer dat op
diezelfde dag waarop de zon werd geschapen, Christus zou worden
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geboren". Zo zegt ook Maximus van Turijn, een kerkvader uit de Ve
eeuw: „Met het rijzen van de Redder wordt niet alleen het heil der
mensen maar het licht zelf van de zon vernieuwd"; en Petrus Chrysologus, tijdgenoot van de vorige, bewijst eens te meer hoezeer hij zijn naam
van „gulden woord" verdient, met het schoon gezegde: „Wanneer de
stralen der zon door de nevels breken gaat ons oog beven, hoe zou de
straling van God zelf het oog van onze ziel niet verbijsteren?" —
,, .... Solis radii cum erumpunt visus hebetatur humanus: radiante Deo
quomodo non totus animorum sauciatur aspectus?"
De Kerstnacht is gans verlicht „radiante Deo''. En die radiatie van
God is geen uitwendige glorie, noch het getuigens van een schepsel hoe
heilig ook, niet eens van Joannes de Doper: ze komt uit Gods eigen
schoot, ze is het Woord dat Hij spreekt tot Zichzelf: „In den beginne
was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God",
en dat Hij nu tot de wereld richt: „Vele malen en op velerlei wijzen
heeft God tot de Vaders gesproken door de Profeten, nu heeft Hij ons
toegesproken op het einde der tijden, door zijn eigen Zoon". Hier moeten wij wijzen op een opmerking van Dom Botte — aan wiens mooie
studie Les Origines de la Noël et de l'Epiphanie dit artikel zeer veel
verschuldigd is — dat Kerstmis in het Westen en Epiphanie in het
Oosten tot stand kwamen in de IVe eeuw, de eeuw der grote trinitarische en der beginnende christologische controversen. Ze hadden wel
niet een polemisch doel, maar ongetwijfeld moesten ze bij het christelijk
volk het rechte geloof doen doordringen van de Concilies van Nicaea,
Ephese, Chalkedoon. Zonder in de détails af te dalen van de historische
groei der Kerstliturgie kan men er zeer duidelijk de weerglans in onderscheiden van die drie grote lichtpunten en men ontkomt niet aan de
indruk dat er een sterke verwantschap bestaat tussen de oraties der drie
missen en de stijl van Leo de Grote, de paus van Chalkedoon, in zijn
Sermones en zijn Tomus ad Flavianum. Om de woorden van Dom Botte
over te nemen, het Kerstfeest moest een herdenken zijn „pas seulement
du fait de l'Incarnation mais du mystère et du dogme de l'Incarnation.
Le but de la fête et du cycle de Noël n'était pas un moyen de commémorer dans le détail tous les faits de la vie cachée de Jesus, mais de faire
connaitre, comprendre autant qu'il se peut, et vivre le mystère du Verbe
fait chair" (Op. laud. p. 86) . In dat licht moeten we Kerstmis zien willen we het kerkelijk, gelovig, religieus vieren en niet enkel folkloristisch
en sentimenteel. De glans van Nicaea waar na de zware ariaanse crisis
de volkomen gelijkheid werd geproclameerd van de Zoon met de Vader,
vervult heel de derde mis, de oudste, met als epistel en evangelie de
twee wellicht meest majestueuze teksten van de hele Schrift: de aanhef
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van de Brief aan de Hebreeën: „ .... Tot wie ooit van de engelen heeft
Hij gesproken: Gij zijt mijn Zoon, ik heb U heden verwekt ...." en die
van het S. Jansevangelie: „In den beginne was het Woord ....". De
invloed van Ephese komt minder naar voren in de teksten dan in de
keuze van de statio: de Basiliek na het Concilie herbouwd ter ere van de
Godsmoeder, de Theotokos. Vanaf het begin werd er de nachtmis opgedragen en vanaf de 12e eeuw ook de derde mis, die van de dag. Chal
kedoon dat de ontwikkeling van Ephese doortrok en bekroonde met de
formulering van het christologisch dogma: twee naturen in één persoon,
schijnt de secreta te hebben ingegeven van de eerste twee missen: „dat
wij, door deel te nemen aan deze allerheiligste geheimen, met Hem
gelijkvormig mogen worden in wie onze natuur met U is verenigd",
vooral de tweede met haar gedrongen, onvertaalbare formule die inslaat
als een bliksem: „ut sicut homo genitus idem refulsit et Deus, sic nobis
haec terrena substantia con f erat quod divinum est" .-- „gelijk één zelfde
wezen als mens geboren tevens als God verschijnt, zo moge ons deze
aardse offergaven verlenen wat goddelijk is". Luther, die toch bijwijlen
een barbaar was, heeft eens uitgeroepen: „Christus heeft twee naturen:
wat kan het me schelen als ik maar weet dat Hij mijn Redder is!" Leo
de Grote heeft daar lang te voren op geantwoord: „Was Hij geen ware
God, Hij kon mij niet helpen, was Hij geen echte mens, Hij kon mij niet
voorgaan". Zeker, het zou een armzalige weelde zijn te speculeren over
natuur en persoon in Christus als dat geen enkele betrekking zou hebben op onze redding en op ons geluk; maar het katholieke dogma van
Chalkedoon geeft juist als laatste voorwaarde om op Christus te kunnen
hopen, dat Hij is God en mens, „qui homo genitus idem refulsit et
Deus". De theologia of beschouwing van het goddelijk wezen, zoals de
term bij de Grieken technisch luidt, blijft dan overal in de liturgie verbonden met de oikonomia of beschouwing van Gods welwillende heilsbeschikking tegenover de mensen. Twee gedrongen teksten, de epistels
van de eerste en van de tweede mis, ontleend op korte afstand van
elkaar aan dezelfde Brief aan Titus, ontvouwen voor ons oog heel het
werk der goddelijke „philanthropie", der goddelijke „chrèstotès" of
milde genegenheid, der „charis sótèrios tou theou" of verlossende genade van God, waarbij we moeten denken aan al de gracieuse beminnelijkheid die voor een Griek in het woordje charis besloten lag. God kwam
zichzelf als losprijs geven voor ons, ons bevrijden van alle boosheid, ons
verenigen tot één enkel volk, herboren uit zijn Geest, gewijd aan al wat
goed is, levend in de hoopvolle verwachting op zijn tweede komst en op
een eeuwig erfdeel. God werd mens, naar de geliefde formule der Grieken, en de mens werd god. Het is die genade der „vergoddelijking"
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welke vier oraties afsmeken, waaronder de Postcommunio van de eerste
mis uitblinkt: „Dat de Redder der wereld, gelijk Hij ons eenmaal uit
God liet herboren worden, ons eveneens de gave der onsterfelijkheid
moge verlenen".
Men staat verwonderd over de uitzonderlijke dogmatische geladenheid welke in de doorgaans korte teksten van deze drie missen gelegen
is. Ze fonkelen werkelijk van de kostbaarste juwelen der Triniteitsleer,
der Christologie, der Soteriologie. Men staat verwonderd ook over de
steeds gelukkige expressie, over de volgehouden majesteit van een allerhoogste poëzie, die beide wel moeten verloren gaan ook in de best verzorgde vertaling. Het is het werk geweest van een gelovige, schouwende, dogmatische, creatieve, ook strijdende tijd en de recente liturgische
scheppingen kunnen het niet meer evenaren.
Maar het Kerstfeest heeft in het Westen nog een ander, humaner
aspect: hier is nog de kribbe en het „kindeke Jesus". Ofschoon het
antieke christendom ook wel een gevoelige genegenheid voor de Godmens heeft gekend, toch is men pas laat zich gaan vertederen, gelijk
men dat nu doet, op grote schaal. Die menselijke tederheid tegenover
Ons Heer, die zo weelderig en zo schoon is opengebloeid in de Middeleeuwen, heeft, gelijk wellicht elk historisch gebeuren, een dubbel aspect:
ze kan vooruitgang betekenen en ook regressie. Vooruitgang en het
is de verdiende roem van S. Franciscus die menselijkheid te hebben geintegreerd in de Kerstviering — in zover men daardoor beter gaat
beseffen de ernst van Gods liefde in de barre werkelijkheid van Jesus'
menselijke natuur. Hij wien in de mis wordt toegezongen „Van U is de
hemel en van U de aarde: uw werk is het aardvlak en al wat het bevat",
heeft voor ons de roerende onbeholpenheid gekend van alle borelings
kens, zoals hij ook zou kennen „de pijnlijke wetten van worden en
groei" en de onverbiddellijke hardheid soms van ieder bestaan. Rondom
zijn wieg evenals om die van alle kinderen heeft diezelfde atmosfeer
gezweefd van simpel menselijk geluk, dat buren en vrienden komen delen. „In den beginne was het Woord" en „ .... ze legden hem neer in
de kribbe". Als de vroom vertederde beschouwing ons voert tot voor die
spanning van het geloof, is ze goed. Door het zichtbare tot het onzichtbare, door de vroomheid tot het theologale, door het gevoelige, dat trouwens soms zo weerbarstig blijft, tot het geloof in God, de hoop op God,
de liefde tot God, die ons nooit worden ontzegt. Maar een regressie zou
het betekenen als ons gebed, dat toch altijd een staan moet zijn in de
onzichtbare en heilige tegenwoordigheid Gods, een prettig-vroom tijdverdrijf werd in een Sarma-kribbetje.
Vroeg men mij naar een practisch besluit van deze beschouwingen ik
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zou het halen, in volle pracht, uit de Collecte van de tweede mis: „Geef,
wij bidden U, almachtige God, dat nu het nieuwe licht van uw mens
geworden Woord ons tegenstroomt, in onze daden moge stralen wat
door het geloof schittert in onze geest '. Van de zeer verscheiden stralen
welke het prisma van ons gelovig verstand refracteert, wil ik er twee
onderlijnen. De eerste is dat, indien God zelf ons bestaan op zich heeft
genomen, heel dat bestaan ook een goddelijke zin heeft gekregen.
Niets is er nog nutteloos in of profaan. Scheikunde studeren en op de
tram wachten: zelfs dat wordt goddelijk omdat God elke menselijke
activiteit en niet minder elke menselijke passiviteit is komen heiligen.
Zodat het simpel en moedig aanvaarden van mijn menselijke taak met al
wat ze natuurnoodzakelijk meebrengt aan arbeid, aan traagheid der
voorbereidingen, aan welslagen en mislukken, aan straling en aan soms
pijnlijke beperking, dat alles, sinds God het op zich nam, als een sacrament wordt waarin ik Hem ontmoet, dat alles zin krijgt om zijn broederlijke tegenwoordigheid in onze wereld: Emmanuel, God-met-ons.
De tweede straal die „door het geloof schittert in onze geest" en
waarop ik wil wijzen, vinden we het mooist weerkaatst in een zin van
S. jan: „Geliefden, indien God ons zo heeft bemind, dan moeten wij ook
elkander beminnen". Elkander beminnen met die uiterste heldhaftigheid
van wie zijn leven geeft voor zijn vrienden, eventueel misschien, maar
ondertussen en zeker met iets van die ,,humanitas et benignitas", van
die menselijkheid en beminnelijkheid, van die „gratia salvatoris nostri",
die gratie van onze Redder en Heer, welke het Kerstgebeuren op aarde
is komen brengen. Daaraan zal de wereld het best erkennen dat God
met ons is ,,want de liefde is uit God".

25 jaren Hopkins-critiek
door DR W. PETERS S.J.

T N 1868 treedt Gerard Manley Hopkins, een bekeerling van Newman,
in de Sociëteit van Jesus. Hij is dan drie en twintig. Hij heeft wat
poëzie geschreven, maar deze verbrandt hij en hij besluit niet meer te
dichten omdat dit aan zijn roeping vreemd is. Zeven jaren later, wanneer hij aan het begin staat van zijn theologische studies, breekt hij
opeens weer in zingen los, maar het lied klinkt zó geheel anders dan het
Engeland van Koningin Victoria gewend is, dat de redacteur van The
Month, het maandschrift onder leiding der Engelse Jesuïeten, opname
van het gedicht weigert. Hopkins maakt zo nu en dan nog eens een
sonnet of een gelegenheidsgedicht (-je), maar doet geen enkele poging
om iets gepubliceerd te krijgen. Hij stuurt zijn verzen ter beoordeling
naar zijn niet-katholieke vriend, Robert Bridges, de latere hofdichter.
Hij is enige jaren werkzaam als kapelaan in enkele grote steden, maar
blijkt niet op te kunnen tegen de menselijke degradatie die hem daar
omringt. Zijn laatste jaren brengt hij, uitmuntend classicus als hij is,
door aan University College in Dublin. Hier sterft hij in het twaalfde
jaar van zijn priesterschap, bijna vijf en veertig jaar oud.
Bridges bewaarde Hopkins' gedichten alles bijeen nauwelijks vijftig, waarvan een veertigtal sonnetten — met grote zorg, misschien wel
met te grote zorg. Twintig jaren na Hopkins' dood weigerde hij zijn medewerking ze uit te geven, waartoe Joseph Keating, een medebroeder
van Hopkins die hem nog goed had gekend, het initiatief nam. Eerst in
1918 ging Bridges over tot publicatie. Het geschiedde met bange voorgevoelens van een totale mislukking. Om de risico's tot een minimum te
beperken werd de gehele oplaag slechts 750 exemplaren, en plaatste
Bridges als inleiding een waarschuwend woord, waarin hij in zekere zin
clementie pleitte voor Hopkins' duisterheid en eigenaardigheden, en
tevens duidelijk liet merken slechts weinig sympathie te kunnen opbrengen voor diens godsdienstige opvattingen.
Het duurde twaalf jaren voor deze zeer bescheiden oplaag zijn weg
naar de lezers had gevonden. Dit getuigt van niet meer dan matige
belangstelling, en van serieuze critiek is in deze twintiger jaren dan ook
weinig sprake. Het boekje werd vermeld, maar de belangstelling ging
meer uit naar de onverwachte aankomst van een Victoriaans dichter
dan naar hetgeen deze late reiziger te vertellen had.
Nu vijf en twintig jaren geleden verscheen er een tweede uitgave van
Hopkins' gedichten. Deze werd verzorgd door Charles Williams. Dit
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was op zich reeds een zekere aanbeveling omdat zowel als dichter en als
evenwichtig criticus Williams een goede naam had. In hetzelfde jaar
verscheen een zeer summiere levensschets met enkele toegevoegde
hoofdstukjes over Hopkins' poëtische techniek. Dan gaat het wonder
gebeuren. Plotseling breekt het geweldige onweer los. Het is misschien
wel het duidelijkste beeld dat we gebruiken kunnen. De plensregen doet
ons denken aan de stroom artikelen en opstelletjes die op de literaire
wereld neerkomen, daartussen door flitsen de banbliksems die meedogenloos zo goed als alle dichters voor of na Hopkins neerslaan (Shakespeare ontsnapt! ), terwijl de verwoede Hopkins-aanbidders wel zoveel
lawaai maken dat dit evenmin gemist kan worden als het rollen van de
geweldige donder. Het waren de jongere, voor het merendeel linksgeoriënteerde dichters als Auden, Spender, MacNeice, C. Day-Lewis,
Empson (nu allen heel wat bezadigder geworden, en wijzer ook) en
opkomende critici als Read en Leavis, die zich met enthousiasme op
Hopkins wierpen. Met opdringerig rumoer werd de versmade, opnieuw
ontdekte dichter voor de voetlichten gesleept. Het was echter niet het
jezuïetenleven of priesterleven dat hen in Hopkins trok. Het was precies het tegenovergestelde: zij zien in deze jezuïet-priester een afschuwelijk gekwelde mens. Dichter bij de gratie Gods, werd de stakkerd
door een onbarmhartige godsdienst en de gehele persoonlijkheid dodende discipline tot geestelijke opsluiting veroordeeld die veel wreeder was
dan welke kerkerstraf ook. Hier was een mens die in zijn hart communist was ( Hopkins kon het onrecht de arbeiders in de gote steden aangedaan niet verdragen en liet dit ook horen), maar terecht gekomen in
een geraffineerd systeem dat hem in zijn klauwen vasthield. Hier was
een geboren revolutionair, die in zijn jeugd een domheid beging door
katholiek en jezuïet te worden, en die de kans niet kreeg om deze dommigheid ongedaan te maken en hieronder zuchtte en leed als geen ander.
Wat deze jongeren in Hopkins aanspreekt is de gekwelde mens, de
mens van zoveel verdriet en lijden, die zelfs zijn God verwijten deed.
why must all I endeavour in disappointment end?
Hopkins werd hun martelaar-patroon. En zij interpreteerden zijn poëzie
geheel vanuit deze benadering en beschouwing van zijn persoon. Dat
Hopkins zo gedrongen schrijft is uiting van zijn verdrongen en verwrongen persoonlijkheid. Het iconoclasme bij het hanteren van de taal,
waarbij lidwoorden, voegwoorden, betrekkelijke voornaamwoorden enz.
het moeten ontgelden, is slechts de reflectie van een iconoclastische
geest en al spoedig daarna is het onder invloed van Freudiaanse psychologie een logische compensatie voor de onmacht om op geestelijk
terrein de zaken kort en klein te slaan. Het radicaal breken met de
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geaccepteerde poëtische stijl en dictie verraadt de revolutionair die het
oude met één veeg wegvaagt; de moeizaam gaande strofen en de onrhythmische rhythmen wijzen op de mens die snakt naar vernieuwing.
Men begrijpt welke desastreuze beperkingen dit soort critiek van
meet af aan met zich meetorste. Op de eerste plaats toch ging zo goed
als alle aandacht uit naar het nieuwe in maat en zegging. De inhoud
zelf laat deze jongeren daarbij betrekkelijk koud, want het is juist het
fascinerende van het stotende rhythme dat hen niet los laat, en het
neerkomen van ieder woord met de ten top opgevoerde geladenheid van
betekenis dat hen wild enthousiast maakt. Het aanbeeld en de moker:
dat is Hopkins voor hen, en hoe meer er geslagen wordt door onverwachte rhythmen, door assonantie en alliteratie, door gewaagde rijmen,
enz. hoe liever het hun is. Dergelijk moker-effect is dan op a priorigronden slechts een uiting van de gekwelde mens, een dichter die door
zijn katholiek-, priester- en jezuïet warden zich jammerlijk in een hel
plaatste. Op deze wijze is een juiste interpretatie van Hopkins' techniek
ondenkbaar. Het wordt louter hineininterpretieren.
Op de tweede plaats werden in deze jaren hele groepen van gedichten
eenvoudig buiten beschouwing gelaten. Hopkins opende zijn loopbaan
met The Wreck of the Deutschland, waarin hij inderdaad spreekt van
heel veel eigen leed, en hij besluit zijn carrière met sonnetten waarvoor
zijn vriend Dixon het epitheton terrible plaatste. Het is onafscheidelijk
gebleken, en deze laatste sonnetten zijn ook verschrikkelijk van inhoud.
De vraag is echter welke de bron is van het verschrikkelijk leed dat
hem deze grandioos mooie gedichten deed schrijven. Maar Hopkins
schreef ook sublieme natuurgedichtjes, als regel iets minder moeilijk,
iets melodieuzer ook, en zeker blijer van inhoud. Dit kwam hiervandaan
dat voor deze priester-dichter van ongetwijfeld contemplatieve aard,
nature was charged with the grandeur of God.
Niets ontging Hopkins in zijn beschouwing en bestudering van de
natuur, of het nu is een havik in vlucht, een sterrennacht, of schoven in
de zomer. En uit alles springt herhaaldelijk de vonk, die een flits is van
Gods eigen schoonheid. Dit drijft de dichter tot het loven en prijzen
van de Schepper in alle dingen. Maar deze diepschouwende en nog
dieper voelende mens is het dan een bitter verdriet dat deze schoonheid
ongezien voorbijgaat: the beholder is wanting. Of nog erger, al deze
schoonheid Gods is door de mens
seared with trade; bleared, smeared with toil;
and wears man's smudge and shares man's smell.
Dan treurt hij over de mens zo gebonden aan het vlees, zo geoccupeerd
met deze wereld
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and none reck of world after.
In zijn visie draagt hierom ook de aarde zulk een droeve uitdrukking en
dan kan hij het niet helpen te bidden
complete thy creature, 0 where it fails,
being mighty a master, being a father and fond.
Het behoeft geen betoog dat deze Hopkins de jongeren uit de dertiger
jaren niets zeide, dat deze Hopkins hen niet van pas kwam, en bijgevolg
werden deze natuurgedichten op zij geschoven en genegeerd. Ook uit
dezen hoofde kan er dus alleen sprake zijn van eenzijdige critiek.
Op de derde plaats mogen we niet vergeten dat er slechts weinig
materiaal gepubliceerd was over Hopkins zelf. Eerst in 1935 verschijnt
de correspondentie van Hopkins met Bridges en Dixon, drie jaren later
gevolgd door een verzameling andere brieven, nadat in 1937 een selectie
gepubliceerd was van Hopkins' andere geschriften. Geen van deze
uitgaven werd door een katholiek verzorgd. We moeten toegeven dat de
Hopkins-critiek dus aanvankelijk wel zeer gehandicapt werd doordat
zoveel illustratief materiaal niet dan met veel moeite geraadpleegd kon
worden. Toch achten we de twijfel gewettigd of gedegen kennis van
dergelijk materiaal van veel invloed zou zijn geweest op de eerste critiek.
Men was immers te zeer geneigd om, hoe dan ook, Hopkins te spannen
voor het wagentje van eigen ietwat rood getinte opvattingen en ambities
dan dat een objectieve beoordeling van Hopkins als mens en als dichter
aan de hand van het verschafte materiaal veel verschil zou hebben
gemaakt.
Deze eerste periode van Hopkins-critiek samenvattend, houden wij
dat de critiek zich bijna exclusief concentreerde op de techniek. Het
vreemde en gewaagde dat gehoord werd in het rhythme, in de afgekapte
dictie en het overmatig uitbuiten van de mogelijkheden van assonantie
worden als de grote verdienste beschouwd. De dichter zelf is een gekwelde mens, en de kwelling wordt op rekening geschoven van godsdienst en de orde waartoe hij behoorde: vandaar de onplezierige toon
van anti-papisme en anti-jezuïtisme, die tot zelfs in meer officiële publicaties gehoord werd. Het gebrek aan kennis van het priester- en jezuïetenleven van Hopkins is ontstellend. Ten slotte is de belangstelling
voor de dichter heel evident een mode-gril. Men paradeert met hem,
omdat men zich achterlijk weet indien men niet over hem mee kan
praten en hem geen plaats inruimt onder de allergrootsten.
Deze periode is voorbij, en voor goed voorbij. De goede zijde van
deze critiek is dat Hopkins aan de belangstelling van de gehele literaire
wereld werd opgedrongen: men moest serieus kennis van hem gaan
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nemen. Van veel positieve waarde is de critiek uit deze jaren niet. Zij
heeft een ongunstige invloed gehad op latere critiek in zoverre de mythe
van de gekwelde mens erg taai blijkt te zijn. Het thema van het lijden,
door deze critici zo op de voorgrond geplaatst, domineert tot op de dag
van vandaag in dergelijke mate, dat zeer bevoegde literatoren er als van
geobsedeerd zijn en het overal de kop zien opsteken.
Naarmate de wetenschappelijke uitgaven van Hopkins' overige geschriften verschenen, maken onbesuisd enthousiasme en wilde verering
plaats voor ernstiger bestudering van zijn leven, zijn gedachtenwereld,
zijn achtergrond enz. Hopkins zelf had geschreven dat het doel van alle
poëzie inscape is, een door hem zelf gemaakt woord, en hiermede was
duidelijk bewezen dat eerst een grondige studie van inscape en het
daarmede verwante instress, en hiermede in direct verband, van Hopkins' eigen opvattingen over literatuur en literaire critiek, een verantwoorde interpretatie van zijn poëzie mogelijk maakte. Het begin van dit
werk zien wij reeds voor de oorlog, toen Gardner zijn eerste deel over
Hopkins' poëzie publiceerde. De oorlog legde veel arbeid stil, en pas in
1944 verscheen zijn tweede deel. De eruditie die aan deze twee delen
ten grondslag ligt imponeert. Onze indruk is echter dat Gardner net iets
te veel hooi op zijn vork heeft genomen door het gehele gebied van de
Hopkins-studie te willen bestrijken, waardoor hij hoofd- en bijzaken
niet meer scherp weet af te bakenen. Voorts vaart hij iets te veel mee
met de nieuwe psychologische verklaring der poëzie, waardoor de persoon van Hopkins in zijn studie niet tot zijn recht komt, en een conglomoraat wordt van complexen, verlangens, ambities, talenten en neigingen. Het blijft niettemin een waardevol werk. De grootste verdienste is
zonder twijfel dat hij erin geslaagd is het zo uitbundig begroette nieuwe
in Hopkins tot juiste proporties te reduceren en het daardoor ook meer
verstaanbaar te maken.
Tijdens de oorlog verschijnt ook een boek over de verhouding van
dichter en priester, door de Amerikaan Pick geschreven. Ofschoon
geenszins bevredigend, ruimt dit opstel voor goed het sprookje op dat
de dichter vermoord werd door de priester. Na de oorlog blijkt dat de
belangstelling voor Hopkins geenszins van voorbijgaande aard is geweest, en terugkomend op een reeds gebruikt beeld, mogen we zeggen
dat het onweer met de bliksem en de rollende donder wel voorbij is,
maar dat het toch nog steeds flink regent. De stroom van artikelen
houdt niet op; naast Shakespeare komt niemand zo geregeld ter sprake
in de correspondentie kolommen van the Times Literary Supplement als
Hopkins. Ook wetenschappelijke studies verschijnen regelmatig en dit
vanuit alle hoeken van de aarde: Italië, Japan, Mexico, Nieuw Zeeland,
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Duitsland, Holland, en natuurlijk Amerika en Canada. Alle gevonden
manuscripten zijn gecatalogiseerd, een volledige bibliographie is verschenen, zodat we mogen zeggen dat het wetenschappelijk apparaat
momenteel af is.
Bezien we de critiek van deze tweede periode, dan valt allereerst op
de geheel andere geest waarin geschreven wordt. Zoals gezegd heeft de
aanbidding plaats gemaakt voor gedegen studie van alle bronnen met
als vrucht een veel meer objectieve appreciatie. Dat het dichtwerk nieuw
en vreemd is en duister, is geen motief voor waardering. Critici proberen nu dit nieuwe en duistere af te wegen vanuit de mens, vanuit de
gehele mens die Hopkins is. De dichter blijkt dan geenszins zulk een
vernieuwer te zijn als men aanvankelijk meende; het is veel meer dat hij
aanwezige, maar in de loop der eeuwen uit het oog verloren en verwaarloosde, mogelijkheden van expressie door en in de taal her-ontdekt
heeft en op de meest gelukkige wijze heeft aangewend. Doordat men
begint met de mens te beschouwen en deze te begrijpen, wordt de critiek
gekenmerkt door een veel bescheidener toon en grotere eerbied tegenover de dichter die katholiek, en priester en jezuïet was. Men schort
liever zijn oordeel op, dan zich te vergalopperen op een terrein waarop
men niet thuis is. Bijgevolg kenmerkt deze periode zich door een tentatief zoeken naar de eigenlijke Hopkins en de diepste zin van zijn wonderlijke gedichten. Het apodictisch uitmaken dat enkel déze interpretatie
juist kan zijn heeft plaats gemaakt voor het aanvaarden van de mogelijkheid dat de gedichten van zulk een diepe inhoud zijn dat een gelijkgestemde mens eerst de volle rijkdom zal ondergaan: de geest is het
immers die alleen de geest verstaat.
Deze prijzenswaardige bescheidenheid betekent een deskundig en
voorzichtig geformuleerd oordeel. Maar een ander curieus effect is, dat
in zijn onmacht de mens en dichter geheel te begrijpen, de student of
criticus zich distancieert van de dichter en mens, en zich concentreert op
wat hij wél aan kan. Men werpt zich dan op het detail, men gaat stenen
bijdragen in de hoop dat vroeg of laat dergelijke stenen te pas kunnen
komen bij het optrekken van het gebouw. We ontmoeten dan de opstellen die tot vervelens toe Hopkins in een of andere school willen plaatsen, die overal echo's horen van andere dichters (van beide tendenzen
in de literaire critiek schreef Hopkins dat zij een ziekte waren! ) , die
ieder aspect van Hopkins' stijl, dictie, etc., hoe onbenullig ook, grondig
onderzoeken, om wille van het onderzoek zelf, naar onze indruk. Op
zijn laatst kan men van de bomen het bos niet meer zien, en we geloven
werkelijk dat het gevaar bestaat dat de Hopkins-critiek dreigt overwoekerd te geraken door deze wilde groei.
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Deze periode van Hopkins-critiek samenvattend constateren wij dat
met veel meer openheid en ruimheid van geest, met meer sympathie ook,
en veel minder vooringenomenheid en vooroordeel, de dichter en zijn.
werk worden benaderd. Resultaat hiervan is de opinie dat Hopkins'
priester en jezuïet zijn zijn dichterswerk kwantitatief wel beperkt heeft,
maar dat het juist zijn priester- en jezuïetenleven is dat ons de gedichten.
gegeven heeft die we nu zo hogelijk waarderen. De belangstelling is,
mede hierdoor, verschoven van de meer technische kant der gedichten.
naar de inhoud. Drieste beweringen met de grootste dichter te doen te
hebben zijn geheel verdrongen door een bezadigde bewondering voor
heel veel moois, gepaard aan een zeer uitdrukkelijk bevroeden dat nogveel meer schoonheid en wijsheid verscholen gaat.
Met enig recht zouden we kunnen zeggen dat de critiek nu op een
dood punt gekomen is. Immers, het moge dan al waar zijn dat men nog
veel meer schoonheid bevroedt, indien deze schoonheid verborgen blijft,
heeft men het einde bereikt van zijn critisch zoeken. Maar zou er een
weg bestaan en gevonden kunnen worden om deze verborgen schoonheid aan het licht te brengen, dan zouden we met recht mogen spreken
van het begin van een derde periode van literaire critiek. Dat de critiek
op een dood punt zou zijn gekomen, daar blijkt niet veel van. De belangstelling toch neemt niet af. Dit wordt bewezen door de uitgave van
een Hopkins Reader, die naast veel gedichten een selectie bevat van
brieven en andere geschriften. Vorig jaar verscheen een Penguin uitgave van Hopkins' gedichten, met een voorwoord en aantekeningen
van Gardner, die bij deze gedichten ook enkele brieven en uittreksels uit
opstellen voegde. Dit jaar verscheen een Nonesuch, meer luxueuze,
uitgave van zijn gedichten. Een derde uitgave van zijn gedichten verscheen enkele jaren terug, en deze heeft reeds enige herdrukken beleefd.
Daarbij komt dat in dit jaar een tweede editie verscheen van Hopkins'
correspondentie (aangevuld met onlangs ontdekte brieven van de jonge
Hopkins aan zijn moeder), alsook een vollediger uitgave van zijn andere
geschriften. Toch geloven we niet dat deze uitgaven en her-uitgaven de
critiek uit een zekere impasse helpen. Waar momenteel immers grote
behoefte aan bestaat, is een biographie van Hopkins. Men kan menen
dat Hopkins' eigen geschriften en correspondentie ons voldoende moet
zijn. Maar dit is niet geheel juist. Wat de correspondentie betreft,
dateert deze voornamelijk uit de tijd van zijn priesterleven. Zij is van
zeer beperkte aard, allereerst omdat zij voornamelijk gericht is tot nietkatholieke vrienden, en vervolgens omdat zij geheel gebaseerd is op een
wederzijds interesse in elkanders gedichten. De gehele Hopkins, pries--
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ter, jezuïet, katholiek, enz. komt hierin niet tot uiting. We weten wel

dat de schaarse gegevens dan gaarne worden aangevuld met wat Hopkins schreef of deed in zijn jongere jaren: maar tegenover een dergelijke
methodiek staan we wat huiverig. Men kan gegevens uit vorige jaren
niet als algemeen geldend voor het gehele leven beschouwen, tenzij men
hiervoor uitgesproken duidelijke gronden heeft.
We spreken nu van een volledige biographie. Hieronder verstaan we
een getrouwe beschrijving van Hopkins' leven voor zijn intrede, alsook
een even getrouwe beschrijving van het leven van Hopkins in de Sociëteit van Jesus. De eisen die aan de schrijver van het eerste deel gesteld
worden zijn niet gering. We moeten immers aannemen dat de behandeling van Hopkins' thuis, zijn jaren te Oxford en uiteindelijk zijn bekering vanuit het hoog-anglicanisme tot de katholieke kerk een doordringende kennis eist van de mentaliteit van het Victoriaanse Engeland.
Gedeeltelijk is dit werk reeds verricht door Pick in zijn studie over
Hopkins als priester en dichter; het werk toont duidelijk aan hoe de
schrijver van een volledige biographie zich thuis moet voelen in het doen
en denken van de echte Victoriaanse mens, zowel in het gezinsleven, als
aan de universiteit of in zijn kerk.
De eisen waaraan de biograaf van het tweede gedeelte van Hopkins'
leven zal moeten voldoen liggen nog heel wat hoger. Naar onze mening
zal de schrijver een zeer sensitief criticus moeten zijn, een scherp denker
die de philosophie van Scotus niet enkel uit de boeken heeft opgediept,
maar zich in zijn denken door hem heeft laten vormen (anders grijpt hij
zeker naast de juiste zin van wat Hopkins inscape noemt , bovendien
een mens die volledig op de hoogte is niet alleen van de Geestelijke
Oefeningen van St Ignatius, maar van de gehele leer van het geestelijk
leven. Dat Hopkins zelf door de Geestelijke Oefeningen gevormd is,
juister misschien, zich daardoor heeft laten vormen, is ieder die zowel
Hopkins kent als de Geestelijke Oefeningen, zonder meer duidelijk, en
in deze is het veel zeggend dat het éne boek dat Hopkins graag in druk
zag zijn commentaar was op de Geestelijke Oefeningen — hetgeen
overigens nooit voltooid werd. Een geheel andere kwestie is echter in
welke mate Hopkins door de Geestelijke Oefeningen gevormd werd, of,
om de vraag anders te formuleren, door welke Geestelijke Oefeningen
hij zich heeft laten vormen. Uit zijn eigen commentaar blijkt overduidelijk dat veel meer dan school van ascese hij de Oefeningen beschouwde
en beleefde als oefenschool van gebed, hetgeen zij inderdaad op de
allervoornaamste plaats ook zijn. Niet van meditatief gebed, maar van
contemplatief gebed, en dit tot in de hoogste graad. Met andere woorden: de biograaf staat voor de zeer moeilijke opgave uit te maken op
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grond van goede gegevens, 6f en in hoeverre Hopkins een mystiekbegaafde mens was, 6f en in hoeverre zijn groot verdriet en bitter leed
door God bedoeld waren ter zuivering en als voorbereiding op het
voorrecht van intieme omgang met Hem. Om deze reden menen wij de
eis te moeten stellen dat de komende biograaf geheel thuis is op het
gebied van de leer van het geestelijk leven.
Het is ietwat bevreemdend dat tot nu toe door Hopkins' medebroeders betrekkelijk weinig gedaan is om hem de plaats te geven op het
literaire podium die hem toekomt. De Engelse Provincie van de Sociëteit
heeft in deze al een heel bescheiden rol vervuld. Indien we dit als een
tekort mogen signaleren, zijn we van mening dat dit tekort de vorm
gaat aannemen van een onrecht Hopkins aangedaan, indien het tweede
gedeelte van een verhoopte biographie niet door een van zijn medebroeders zou geschreven worden. We kunnen ons moeilijk indenken
hoe iemand anders, met welke kwaliteiten overigens ook begiftigd, er in
zou slagen een bevredigend leven van Hopkins te schrijven. Alleen een
jezuïet bezit naar ons oordeel die door-dringende visie op wat het leven
als jezuïet is. Pick, die zo sympathiek over Hopkins schreef, en vele
anderen na hem, spreken over de banden der geloften, over het juk der
gehoorzaamheid, over het slachtofferen van eigen wil, en zovele andere
termen, spontaan geassocieerd met het geestelijk religieus leven en
vooral met Ignatiaanse spiritualiteit, maar alleen een ingewijde weet
welke realiteit hieraan beantwoordt. Ook hier geldt weer wat we boven
zeiden, dat uiteindelijk alleen de geest de geest begrijpt.
We wachten met zeker ongeduld op deze biographie. Zij is in voorbereiding, en het verschijnen ervan zal het begin zijn van een laatste
periode in de Hopkins-critiek: die van uitgebalanceerde appreciatie van
mensen werk. Van beide, want nergens zijn deze twee zo intens één als
in Hopkins, geoccupeerd als hij steeds was met ernst en eerlijkheid,
zodat hij als toetssteen van echte kunst beschouwde: seriousness; not
gravity but the being in earnest with your subject: reality. Van zijn
poëzie is het zo waar, dat >,m ysel f it speaks and spells".
Het klinkt mogelijk wat overdreven dat zoveel voorbereidend werk
door criticus en lezer verzet moet worden, wil men de gedichten van
Hopkins begrijpen. Inderdaad, maar ook heel wat voorbereidend werk
moet verricht worden voor de eerste kolen uit de mijn komen. Hopkins
is als een mijn, even donker en even rijk. Het is de moeite waard diep te
boren, de schacht met lift te bouwen en dan de rijkdommen te delven.

S. Kierkegaard
Schets van zijn innerlijke ontwikkeling
door DR L. DUPRé

LUIST honderd jaar geleden op 11 November 1855 stierf in het Frede,rikshospitaal te Kopenhagen de wijsgeer, die samen met Hegel en
Marx aan de oorsprong staat van het hedendaagse denken. Zowel het
Duitse existentialisme met Heidegger en Jaspers, als het Franse met
Sartre en Marcel, beschouwen hem terecht als de grondlegger van een
philosophie die de primauteit van de universele rede overdraagt op de
persoonlijke existentie, en waarin de objectiviteit der begrippen werd
vervangen door de subjectieve beleving van een „waarheid voor mij".
Met meer recht nog beroept de mode rn e protestantse theologie zich
op Kierkegaards leer over de fundamentele tegenstelling tussen deze
zondige wereld en Gods wekroep der genade, waarin het geloof elke
band met het natuurlijke denken doorbreekt en een sprong wordt in
„het absurde". Ook wij katholieken zijn schatplichtig aan Kierkegaard,
meer dan wij beseffen: representatieve figuren als Guardini en Graham
Greene zijn in hun spiritualiteit zozeer van hem afhankelijk, dat het
moeilijk is uit te maken waar zijn gedachte ophoudt en de hunne begint.
Zozeer is Kierkegaards denken gemeengoed geworden van de westerse
mens dat deze dikwijls niet meer beseft waar hij het vandaan heeft.
Die ruime verspreiding is wel opvallend voor wie bedenkt dat heel
deze philosophie ontstaan is als een allerpersoonlijkste reflexie op een
leven dat, van psychologisch standpunt, als een ziekelijk geval moet
worden beschouwd. Dit is zozeer het geval dat men onmogelijk Kierkegaards ideeën kan begrijpen buiten de context van zijn persoonlijk
leven. Anderzijds is de studie van zijn leven en persoonlijkheid wel de
gevaarlijkste inleiding om hem totaal mis te verstaan daar de lezer dan
in heel zijn werk niets anders meer zou kunnen zien dan geniale uitingen
van een afwijkende psychologie. Uit deze korte schets van zijn innerlijke
ontwikkeling moge blijken hoe zijn werk inderdaad afhankelijk is van
zijn psychologie, maar er, door zijn authentieke religiositeit, bovenuit
stijgt 1 ) .
1 ) Meer in detail zal deze stelling worden uitgewerkt in een boek dat we over een
jaar hopen te publiceren en dat heel het religieuze denken van Kierkegaard behandelt.
Een goede biografie in het Nederlands is J. Hohlenberg, vertaald door Dr S. Ferwerda: wij ontleenden er een paar vertalingen aan. Voor een eerste kennismaking met zijn
werk is zeer geschikt: Uren met Kierkegaard, vertaald en ingeleid door Dr P. H. Esser.
14
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S. KIERKEGAARD
Op de jutlandse heide

Kierkegaards vader, Mikael Pedersen, woonde als kind in een klein
dorp op de jutlandse heide. Dagelijks was hij, als jonge herder, uren
alleen met de schapen. Honger en koude, en ook wel het barre, eenzame
landschap rondom hem, werkten vreselijk op zijn melancholisch gemoed.
Op zekere dag werd het hem te machtig en stelde hij een daad, die verder over zijn leven, en grotendeels ook over dat van zijn zoon, zou
beslissen. De jongen ging op een heuvel staan en begon daar God, die
hem zoveel liet lijden, luidkeels te vervloeken. Niet lang nadien kwam
het antwoord: Mikael werd door zijn oom naar Kopenhagen geroepen
om te helpen in zijn bloeiende kledingzaak. Enkele jaren later mocht hij
de zaak voor eigen rekening overnemen en op veertig jaar kon hij, als
rijk man, van zijn renten gaan leven. Maar gelukkig was hij niet. En
toen in 1834 zijn vrouw en, op twee na, zijn zeven kinderen hem waren
ontvallen, was hij zeker dat de vloek op zijn eigen hoofd was neergekomen en hij veroordeeld was om als een arm, oud man heel zijn gezin te
overleven. Doch hij berustte in Gods wil want hij wist dat hij had
gezondigd.
Zonder zijn kinderen het geheim van zijn persoonlijk leven te vertellen, had hij hen opgevoed in zijn eigen atmosfeer van zonde en boete.
Vooral de jongste, Soren, heeft deze sombere invloed sterk ondergaan.
Als deze later terugdenkt aan zijn opvoeding huivert hij nog. Toch
waren er voorlopig bij hem geen sporen van angst of verdringing te
merken: integendeel, de jongen was kinderlijk speels en spotziek en zijn
meesters wanhoopten of er wel ooit een ernstig man uit zou groeien.
Het lag helemaal in de lijn van zijn vaders opleiding dat de jongen
theologie zou studeren. Aanvankelijk scheen Soren zich echter niet al te
zeer in te spannen om de algemene lijn van zijn leven aan te passen aan
de ernst van zijn studie. Het werd een theater- en f uif partij waar het
eind van weg was, hetgeen zijn vader kapitalen aan banketbakkers,
modezaken en café's zou kosten. Alles scheen er op te wijzen dat, al
kwam er ook geen schot in de theologie, de jonge Soren zich in elk
geval ruimschoots schadeloos wist te stellen voor de genoegens die hij
in zijn kinderjaren had gemist.
De aardbeving
„Toen vond de grote aardbeving plaats, de verschrikkelijke omwenteling, die mij plotseling dwong tot een nieuwe, feilloze verklaring van
alle verschijnselen tezamen. Toen vermoedde ik dat mijn vaders hoge
ouderdom geen goddelijke zegen was, maar eerder een vloek; dat de
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voortreffelijke geestvermogens van ons gezin slechts dienden om elkaar
te kwellen; toen voelde ik de stilte des doods rondom mij groeien, wanneer ik mijn vader zag als een ongelukkige, die ons allen moest overleven, een grafteken op de tombe van al zijn eigen verwachtingen. Een
schuld moest op heel het gezin rusten, een straffe Gods moest het drukken; het moest verdwijnen, worden weggevaagd door Gods machtige
hand, worden uitgewist als een mislukte poging".
Wat was er gebeurd? We kunnen het slechts gissen: Kierkegaard
zegt er niet meer over dan wat op dit geheimzinnig dagboekblaadje
staat geschreven. Doch in een ander autobiografisch geschrift, dat
pseudoniem verscheen, vertelt hij zijn wedervaren in de vorm van een
bijbelse mythe. Salomon woonde gelukkig bij de profeet Nathan. Op
zekere dag kwam hij zijn vader, de koning bezoeken en bleef bij hem
overnachten. In het midden van de nacht werd hij uit zijn slaap gewekt
door een geheimzinnig gerucht bij de rustplaats van David. Onhoorbaar
en vol ontzetting kwam Salomon nader. Toen hoorde hij David, verpletterd onder zijn misdaden, luide zijn schuld bekennen aan God.
Salomon keerde terug naar zijn legerstede maar kon de slaap niet meer
vatten, want zijn vader die hij heel zijn leven als een heilige had vereerd, was een groot zondaar.
Met deze ontdekking ging alles aan het wankelen: de zuil waartegen
Kierkegaards leven aanleunde was omver gevallen. Een zware crisis
brak los: herhaaldelijk kwam hij dronken thuis, er volgden botsingen
met zijn vader, tenslotte een morele val .... Maar de vader begreep zijn
zoon en voelde medelijden met hem: Sosen ging in de stad wonen en
zijn vader betaalde al zijn schulden.
Soren meende nu dat ook hij vervloekt was en veroordeeld om vóór
zijn 25ste jaar te sterven. Ondertussen brachten juist de zwaarmoedigheid en wanhoop hem tot inkeer: hij ging zijn religieuze plichten weer
vervullen en verzoende zich met zijn 82-jarige vader. Hij was nu 25 jaar
geworden en .... nog in leven. Kort daarop stierf zijn vader en Kierkegaard publiceerde een studie over Andersen en de roman onder de bijna
triomfante titel Uit de geschriften van iemand die nog leeft. Daarmee
scheen de betovering gebroken en kort daarop haalde hij zijn doctoraat
op een studie over de ironie als levenshouding.
,,Schuldig — Onschuldig"
Toch was Kierkegaard de indruk van deze belevenissen niet voor
goed te boven gekomen, zoals uit het verhaal van zijn verloving wel
duidelijk blijkt. Op 10 September 1840 verloofde hij zich met Regine
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Olsen, een zeventienjarig meisje dat hij vroeger eens bij verwanten had
ontmoet, maar een jaar later zond hij haar, na lang aarzelen en veel
innerlijke strijd, zijn ring terug. Tussen deze twee eenvoudige gebeurtenissen ligt heel het drama van Kierkegaards leven. Het eigenaardige
daarbij was dat hij zijn verloving afbrak ofschoon hij zielsveel van het
meisje hield en zijn liefde haar heel zijn leven trouw zal blijven. Regine
van haar kant was de wanhoop nabij en smeekte hem de betrekkingen
weer aan te knopen: Kierkegaard stemde er in toe, maar slechts voor
een paar maanden en om er dan een zo definitief eind aan te maken dat
zij elkaar verder niet meer zouden spreken.
Alle biografen hebben zich afgevraagd hoe deze vreemde houding te
verklaren en uiteindelijk is het geheim nog niet opgelost. Toch heeft
Kierkegaard aan de ontwikkeling van zijn verloving een pseudoniem
verhaal gewijd in de Stadiën op de Levensweg. De titel van het opstel,
Schuldig-Onschuldig, openbaart ons zijn eigen inwendige gesteltenis
van schuldgevoel, angst en twijfel, die aan de oorsprong ligt van het
drama. In zijn persoonlijk dagboek schreef hij over de verhouding tot
zijn verloofde een aantekening die later zorgvuldig werd doorgehaald
maar toch nog kon ontcijferd worden.
„Als ik het zou hebben verklaard, dan had ik haar moeten inwijden
in verschrikkelijke dingen, mijn verhouding tot mijn vader, zijn zwaarmoedigheid, de eeuwige nacht die diep in mijn binnenste heerst, mijn
misstap, mijn lusten en uitspattingen die toch misschien in Gods ogen
niet zo ten hemel schreiend zijn, want het was de angst die mij deed
dwalen; en waar moest ik mijn toevlucht zoeken, daar ik wist of vermoedde, dat de enige man die ik wegens zijn sterkte en kracht had
bewonderd, wankelde".
Uit deze en tal van andere teksten blijkt toch wel dat de streng
religieuze opvoeding van de vader bij de zoon een echt angstcomplex
had gevormd dat door de crisis van zijn ontdekking acuut was geworden. Op heel zijn instinctieve leven was een onbewust taboe gelegd.
zodat het de jongeman niet meer mogelijk was zijn neigingen normaal
en natuurlijk uit te leven. Aldus ontstond de ambivalente levenshouding
die zo typisch is voor Kierkegaard en die, naar de moderne psychologie
ons leert, kenmerkend is voor de angst z ) . Enerzijds vindt men bij Kierkegaard een sterke zinnelijkheid (zijn eerste grote boek zou er een niet
onaanzienlijk deel van het succes aan te danken hebben) en anderzijds
wijst hij in naam van religieuze principes elke vorm van zinnelijkheid
meedogenloos af. Zo ziet hij de vrouw hoofdzakelijk als een object van
2 ) Men zie b.v. 1. Boutonnier, L'anAoisse, 1949.
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lust, waaraan iemand die waarlijk religieus wil leven zich niet mag
overgeven.
Het zou verkeerd zijn in deze houding slechts een conclusie van
godsdienstige principes te zien — veeleer zijn het inwendige remmingen
hem onder de vorm van religieuze beginselen opgelegd, die hier onbewust doorwerken. Er zijn trouwens ogenblikken geweest waarop Kierkegaard dit zelf wel scheen te beseffen. Zo lezen we later in het dagboek:
„Ik beweer niet en heb nooit beweerd dat ik niet gehuwd ben omdat
dit tegen het christendom zou zijn, als ware het een volmaaktheid bij
mij dat ik ongehuwd ben. Wel verre van daar! Indien ik als de anderen
was geweest, dan zou het gevaar voor mij juist geworden zijn dat ik mij
al te zeer met het vrouwelijke zou inlaten en wellicht ware ik een verleider geworden. Maar dit is zeker: met de grootste vreugde zou ik mijn
verloofde getrouwd hebben, God weet hoe graag ik het wilde. Doch
hier komt dan weer mijn ellende. Zo bleef ik ongehuwd en nu kreeg ik
gelegenheid er over na te denken, wat het christendom bedoeld had
door de maagdelijke staat aan te prijzen".
Deze opmerking is zeer interessant: ze leert ons hoe er in Kierkegaard
een echte ontwikkeling uit de ziekelijke angst naar het religieuze heeft
plaats gehad en behoedt ons voor een psychologistische verklaring van
zijn werk. Dat is trouwens ook de conclusie van de twee geschriften
waarin hij de reflexies heeft vastgelegd van heel het drama dat zich in
hem heeft afgespeeld.
,,Vrees en Beven"
In De Herhaling stelt hij zich het probleem: Hoe is het mogelijk een
moment dat zich eenmaal in het leven heeft voorgedaan en onvoltooid
is gebleven, voor altijd vast te houden en actueel te beleven? Het gaat
hier natuurlijk over zijn eigen liefde die hij nooit zinnelijk heeft willen
voltrekken, maar die hij toch voor eeuwig levend wil houden in zijn
bewustzijn. Hoe kan hij op het hoogtepunt van deze liefde blijven zonder haar ooit in het huwelijk te voltooien? Duidelijk voelen we in dezes
vraag de ziekelijke, tweeslachtige houding van Kierkegaard. Maar het
antwoord voert hem, boven zichzelf uit, in een religieuze sfeer. Dat kan
slechts wanneer de eeuwigheid doordringt in de tijd en aan het „ogenblik" een blijvende waarde verleent. Gods indringen in zijn leven zou
zijn liefde voor Regine vereeuwigen.
Zuiverder religieus echter is Vrees en Beven, dat hij op dezelfde dag
publiceerde. Kierkegaard ontwikkelt hier zijn gedachten aan het voorbeeld van Abraham, die, als oud man, zijn enige zoon slachtoffert op de
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berg Moriah en toch blijft geloven in de verwezenlijking van Gods
belofte over zijn nageslacht. Met dit offer gaf hij heel de aardse werkelijkheid prijs, maar door het geloof in Gods belofte zou hij deze werkelijkheid terugwinnen. Zo heeft ook Kierkegaard in de persoon van
Regine alle aardse verlangens prijsgegeven en is daardoor herboren tot
een nieuw leven: het religieuze. Maar een geloofsheld als Abraham is
hij niet geworden want hij kwam niet verder dan het opgeven van het
aardse, zonder ooit zijn nieuwe verwezenlijking te bereiken in de sfeer
van het bovennatuurlijke. „Had ik geloofd, zo schrijft hij in zijn dagboek, dan was ik bij Regine gebleven".
Wij staan hier voor een echte ontwikkeling in zijn psychologie. Eerst
heeft een misvormde religieuze levensinstelling hem verhinderd zich
normaal aan de aardse werkelijkheid te geven. Maar de crisis waarin
deze bewuste zware offerdaad hem brengt opent hem de ware religieuze
sfeer van waaruit hij heel de aardse werkelijkheid in een nieuw en ditmaal juist daglicht ziet. Het is dan ook verkeerd te menen dat heel
Kierkegaards religiositeit nooit meer is geweest dan de wanhopige
poging van een gefrustreerde om nog ergens het houvast te vinden dat
het leven en de liefde hem hebben geweigerd.
De volmaaktste weergave van heel zijn geestelijke evolutie heeft
Kierkegaard ons nagelaten in zijn Stadiën op de Levensweg. Onder een
erg romantische, literaire vorm beschrijft hij hier de drie fundamentele
houdingen die de mens tegenover het leven kan innemen. Vooreerst is
er de esthetische houding, gekenmerkt door een onverzadigbare drang
naar genot, maar dan genot in al zijn verschijningen, de edele evenmin
uitgesloten als de meest perverse. Het type ervan is Don Juan. Tegenover deze genieter staat de ethische mens. Kierkegaard had hem reeds
in Ofwel-Ofwel getekend in het onsterfelijk portret van de assessor
Willem in al de beperktheid van zijn banaal dagelijks leven, een voorbeeld van plichtsbetrachting en echtelijke trouw. Kierkegaard kende in
zijn eerste grote werk Ofwel-Ofwel, zoals de titel zelf aanduidt, slechts
deze twee mogelijkheden. Met de jaren voelde hij echter dat geen van
beide keuzen definitief was. In elk leven breekt er een ogenblik aan
waar de plicht onmogelijk of onvervulbaar wordt, en waar het genot
verandert in wanhoop. In dat uur zal de geheime grond van het hart
zich openbaren. Zal de esthetische mens dan stikken in zijn eigen wanhoop? Zal de ethische zijn toevlucht nemen tot compromissen? Of zullen
zij de kracht vinden om toch te trachten zichzelf te realiseren, maar dan
uit kracht van het geloof? In dit geval gaat voor hen de poort van het
religieuze open. En deze poort was Kierkegaard door zijn eigen keuze
tegenover Regine binnengegaan.
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„De Korsaar"
Toch betekent dit nieuw veroverde religieuze standpunt volstrekt niet
dat Kierkegaard voortaan reageert als een psychologisch normaal mens.
Het is alsof hij zich niet definitief weet te verheffen tot het religieuze
evenwicht dat hij op zijn beste ogenblikken bereikt, en waaruit zijn
werken ontstaan: telkens valt hij terug op lang voorbij gestreefde vormen van geestelijke onvolwassenheid zodat de authentieke religiositeit
van zijn werken nimmer een blijvende verovering van zijn persoonlijk
leven is geworden.
Voortdurend blijven we in zijn dagboek datzelfde narcisme en die zin
voor het melodramatische weervinden, die de hele episode van zijn
verloving beheerst. Dat is wel bijzonder opvallend in de zaak met De
Korsaar. Dit Kopenhaagse spotkrantje had zich in de loop van 1845 een
paar malen lovend uitgelaten over zijn werk. Kierkegaard was met de
eer maar weinig gediend: hij wenste niet in de gunst te staan van lieden
die al wat er goed was in Denemarken afbraken. Daarom viel hij in de
krant openlijk een der geheime medewerkers van het blad aan en besloot
de ontmaskering met de wens nu zelf maar zo vlug mogelijk in De Korsaar te komen, „want het is hard voor een auteur die een zo eervolle
plaats bekleedt in de Deense literatuur, de enige te zijn die niet over de
hekel wordt gehaald".
Het resultaat bleef niet uit. Een paar dagen later kwam er een stroom
van spot en lage geestigheid los, die verscheidene maanden aanhield en
Kierkegaard zou maken tot de nationale spotfiguur, die hij tot aan het
begin van deze eeuw is gebleven. Iedere slagersjongen kon hem op
straat beledigen om zijn dunne benen of zijn hoge rug of zelfs de snit
van zijn kleren. Na een tijd kon hij bijna niet meer in het publiek verschijnen. Een vreselijke situatie dus! En toch ontkomen we bij zijn
reactie op dat alles niet aan een onaangename indruk van zelfdramatisering. Hij beschouwt zichzelf als een martelaar voor zijn roeping en
beginselen. Maar hij schijnt te vergeten dat hijzelf de lont aan het kruitvat heeft gestoken. En men kan de vraag stellen of hij zulks ook niet
halfbewust heeft gedaan om zich in het centrum der belangstelling te
brengen, als de enige man die De Korsaar heeft aangedurfd, en, wie
weet, misschien ook wel enigszins uit een heimelijk verlangen om bespot
te worden en zichzelf te kunnen beklagen. In elk geval spreekt uit dagboekpassages als de volgende een ziekelijke reflexiviteit:
„Zelfs indien Denemarken het wilde, blijft het nog een grote vraag,
of het het onrecht weer zou kunnen goedmaken, dat het mij heeft aangedaan. Dat ik een schrijver ben met wie Denemarken onvoorwaardelijk
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eer zal behalen, staat vast; dat ik als schrijver zo goed als voor eigen
rekening heb gewerkt, zonder steun van regering of volk, dat ik het uithield en voortging te produceren zonder de geringste literaire bijstand
van een tijdschrift, omdat ik inzag hoe klein het land was, en dat ik zG
behandeld ben geworden: op mijn grootste werk is niet eenmaal de
aandacht getrokken — de eigenlijke bedoeling werd nauwelijks vermoed
en de schrijver is zo aan de kaak gesteld dat elke schoenlappersjongen
hem kent en hem op straat, in naam der openbare mening beledigt:
neen, neen Denemarken heeft zichzelf geoordeeld".
Er zijn tientallen andere teksten aan te halen; ze getuigen niet van
een groot karakter, maar doen des te scherper het onderscheid uitkomen
tussen deze in zichzelf gevangen psychologie en de zuiver religieuze en
speculatieve werken die er het ontstaan aan danken. Werken als Philor
sophische Brokken, Het Begrip Angst, Stadiën op de Levensweg en het
Afsluitend Onwetenschappelijk Naschrift bewijzen slechts dat een echte
religieuze begenadiging niet noodzakelijk hoeft samen te gaan met een
volmaakt psychisch evenwicht en dat geniale visies op de werkelijkheid,
hoezeer zij ook het kenmerk van een bepaalde persoonlijkheid dragen,
tevens, ondanks elke afhankelijkheid, volledig aan haar beperktheden
ontsnappen.
De Aanval op de Kerk
Vanuit dezelfde ziekelijke psychologie kan men ook zijn aanval op
bisschop Mynster en de Deense staatskerk begrijpen. Kierkegaard was
door zijn vader opgevoed met het geestelijk voedsel van diens leidsman
en vriend, bisschop Mynster van Zeeland. Zo was deze bij hem geleidelijk in hetzelfde licht van gevaarvolle piëteit komen te staan, waarin
hij alles wat op zijn vader betrekking had beschouwde. Kierkegaard
vereerde hem als de leidende figuur in de Deense kerk. Doch met de
jaren voelen we ook hier een onbewust verlangen om het juk van diens
invloed af te schudden. In Mynster voelde Kierkegaard heel de druk
van het „bestaande" wegen op het christendom. De bisschop was hens
niet radicaal genoeg, te bezorgd om zijn positie te handhaven, te veel
ambtenaar in dienst van de Staat.
Reeds tijdens Mynsters leven waren er enkele botsingen voorgekomen, maar tenslotte waren de verhoudingen toch vriendschappelijk
gebleven. Met de dood van de bisschop echter kwam al de vijandschap
los die Kierkegaard onbewust tegen zijn vader had opgekropt. Zolang
deze nog leefde was het tussen hen nooit tot een zware uitbarsting gekomen: hij had zijn vader soms gehaat maar tevens kon hij niet anders
dan hem innig liefhebben. Deze hele verhouding had hij echter over-
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gedragen op het christendom, en met name op de man die het christendom van zijn vader vertegenwoordigde. Kierkegaard voelde nu dat heel
deze innerlijke spanning moest losbreken, maar de bisschop hield telkens de gedachtenis aan zijn vader levend en deze had de bovenhand.
Toen Mynster echter dood was kwam er een aanval los, zo heftig dat
men met enige reden van lijkschennis mocht spreken.
Weldra breidde de aanval zich uit tot een grootscheepse stormloop
tegen heel de officiële staatskerk. Het traditionele Deense christendom
kreeg het daarbij zo erg te verduren dat men zich kon afvragen of het
de slagen wel ooit zou overleven. Kierkegaard concentreerde zijn aanvallen in een blaadje dat hij alleen daarvoor in het leven riep, Het
Ogenblik. Volgens hem was heel het officiële christendom heidendom,
waren de geestelijken staatsambtenaren en bedriegers en was de leer
van het Nieuwe Testament nergens meer te vinden. Zo groeide iets wat
psychologisch slechts verklaard wordt als ambivalentie en het doorbreken van verdrongen aggressiviteit, uit tot een grondige zuivering van
het Deense christendom, door heel de situatie der staatskerk opnieuw
„in Frage" te stellen.
Kierkegaard zelf zou bezwijken tegen het einde van zijn aanval. Op
2 October 1855 viel hij bewusteloos neer op straat en werd naar het
ziekenhuis gedragen. Daar stierf hij een maand later in de grootste
sereniteit en rust, zonder de sacramenten van de staatskerk nog te willen ontvangen. Hij beschouwde zijn uitzonderlijke roeping, een correctief te zijn op het Christendom, als beëindigd.
Heel zijn psychologie en zijn inwendig lijden waren slechts de weg
geweest die de Voorzienigheid had uitverkozen om hem tot haar doel te
brengen. In zijn posthuum Overzicht van mijn werkzaamheid als schrijn
ver vat hij heel de zin van zijn eigenaardig en gefolterd leven als volgt
samen:
„Van jongs af was ik opgevoed in gehoorzaamheid, uitgerust met
een haast dolvermetel geloof alles te kunnen behalve dit éne: een vrije
vogel te worden en, zij het ook slechts voor een enkele dag, te ontsnappen aan de banden van zwaarmoedigheid waarin een andere macht mij
gevangen hield; tenslotte was ik voor mezelf een boeteling. Op mij
maakt dat alles nu de indruk als had een andere macht steeds rustig
toegezien en gezegd, zoals de visser over een vis: laat hem maar gaan,
het is nog te vroeg om op te halen. En wonder genoeg, zeer ver terug in
mijn herinnering, zodat ik onmogelijk zou kunnen zeggen wanneer ik er
mee begon of hoe ik er toe kwam, gaat mijn bestendig d.i. dagelijks
gebed tot God mij ijver en geduld te geven voor het werk dat Hij mij
zou aanwijzen. Zo werd ik schrijver".

Het oude en hei nieuwe
mij nstatuut
Medezeggenschap in ontwikkeling
door DR F. J. C. J. NETYENS

A. De voorgeschiedenis
N de Nederlandse mijnindustrie kan op het gebied van het sociale
beleid van een langdurige en hechte traditie gesproken worden.
Wat de Staatsmijnen betreft vinden wij reeds in 1906 — dus slechts
enkele jaren na de oprichting — de volgende richtlijn in een schrijven
van Minister Veegens aan Directeur-generaal Wenckebach: „Voor een
goeden gang van het bedrijf is het allereerst noodzakelijk, dat het daarbij werkzame personeel met de behandeling die het ondervindt tevreden
is .... Niets kan daartoe meer bijdragen dan de overtuiging, dat het
oog van den meester steeds gericht is niet alleen op de techniek van het
bedrijf, maar ook op de belangen van het personeel, en dat aan alle
klachten van het personeel een onbevangen gehoor en een onpartijdig
onderzoek verzekerd zijn .... Het Staatsmijnbedrijf moet allereerst in
dit opzicht aan andere ondernemingen ten voorbeeld kunnen strekken".
De in deze woorden tot uiting gebrachte idee van overleg en samenwerking vertoont in de volgende jaren een gestadige groei. Dit blijkt
duidelijk in 1917 --- een jaar waarin de mijnindustrie ten gevolge van de
oorlog met grote moeilijkheden te kampen had en waarin de ernstigste
staking valt, die de Nederlandse mijnbedrijven ooit hebben gekend —
toen mede op initiatief van Dr Poels besloten werd tot oprichting van
een „contactcommissie voor het mijnbedrijf", die de bevoegdheid kreeg
„over alle aangelegenheden de arbeidsvoorwaarden betreffende te beraadslagen". In deze commissie waren de directies ( zowel van de
Staatsmijnen als van de particuliere mijnen) vertegenwoordigd en de
arbeidersvakbonden 1 ) .
Het moeizame pionierswerk van de contact-commissie — door diepgaande meningsverschillen dreigde de samenwerking meer dan eens
verbroken te worden -- is, vooral op enige afstand bezien, zeer nuttig
en vruchtbaar geweest.
Dit blijkt alleen reeds hieruit dat sinds 1917 — afgezien van het
spontane verzet gedurende de laatste oorlog -- geen staking van betekenis in de mijnindustrie is voorgekomen. Door Dr Nolens is de contactcommissie „het prototype der toekomstige bedrijfsorganisatie" genoemd.
Over de vraag hoe deze bedrijfsorganisatie er uit zou moeten zien, is
in de oorlogsjaren, nadat de contact-commissie in 1941 haar werkzaam1 ) Als een volgend moment in de ontwikkeling kunnen wij er nog op wijzen dat bij
de Staatsmijnen in 1933 een regelmatig contact tot stand kwam tussen directie en
beambten in de vorm van de algemene beambtencommissie.
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heden had moeten staken, veel nagedacht en gediscussieerd en het was
reeds spoedig duidelijk dat het gezamenlijk doorstane leed werkgevers
en werknemers in de mijnindustrie nader tot elkaar had gebracht. De
eerste proclamatie, door de directie van de Staatsmijnen onmiddellijk na
de bevrijding van de mijnstreek (September 1944) uitgevaardigd, gewaagde van een „nauwe samenwerking" en „een geest van wederzijds
vertrouwen". In het eerste contact-orgaan dat spoedig werd opgericht,
het Voorlopig Orgaan van Samenwerking (V.0.5.) werd de idee van
.samenwerking zelfs in de naam tot uitdrukking gebracht. Spoediger
echter dan men had kunnen verwachten zou aan deze hernieuwde
samenwerking een officieel en zelfs een publiekrechtelijk karakter gegeven worden.
B. Het oude Mijnstatuut
Toen de minister van sociale zaken, Ir F. C. M. Wij f f els zelf uit
het mijnbedrijf afkomstig en een overtuigd voorstander van een sociaaleconomische ordening van de mijnindustrie in nieuwe stijl — in het
begin van 1945 een bezoek bracht aan de mijnstreek deelde hij mede dat
door de regering een commissie zou worden ingesteld om inzake bedrij fsorganisatie te adviseren. Deze commissie ^-- onder voorzitterschap
van Prof. Dr F. J. Th. Rutten — heeft in zeer korte tijd haar arbeid
verricht en het door haar opgestelde ontwerp was de grondslag voor het
Koninklijk Besluit, waarbij in de Nederlandse mijnindustrie een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie werd ingevoerd. Dit Koninklijk Besluit
„houdende vaststelling van het Mijnstatuut" is tot stand gekomen langs
de weg van staatsnoodrecht ( dus zonder medewerking van de StatenGeneraal) en uitgevaardigd te Breda op 20 Juni 1945. Het Mijnstatuut
-van 1945 (sinds 1 Januari 1955 moeten wij spreken van het „oude"
Mijnstatuut) onderscheidt vier verschillende organen wier samenstelling, taak en bevoegdheden wij in het kort zullen behandelen, waarbij
wij tevens iets zullen mededelen over de wijze waarop zij in de afgelopen jaren hebben gefunctionneerd.
Vooreerst de Mijnindustrieraad ( M.I.R.) . Aan dit toporgaan, bestaande uit een door de Kroon benoemde Voorzitter, tevens lid en twintig leden (tien vertrouwensmannen van de ondernemers, vier van de
beambten en zes van de arbeiders, de laatste tien benoemd op voordracht van de erkende vakorganisaties) werd een drievoudige taak
opgedragen, te weten:
a. het bevorderen van het welzijn der Nederlandse volkshuishouding,
voorzover dit door winning en veredeling van steenkolen en daaruit
in mijnondernemingen vervaardigde producten kan geschieden;
b. het bevorderen van een economisch en sociaal zo goed mogelijk verantwoord beheer der mijnondernemingen;
C. het bevorderen van de sociale zekerheid der bedrijfsgenoten.
Ter uitoefening van deze taak verkreeg de Mijnindustrieraad ruime
bevoegdheden, zowel van verordenende als van adviserende aard. De
verordenende bevoegdheid had betrekking op het gehele terrein van de
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„algemene regelen, in acht te nemen bij de vaststelling der lonen en
andere arbeidsvoorwaarden". Ook aanstelling, bevordering en ontslag
van personeel, voorkoming of aanvulling van een tekort aan arbeidskrachten, verruiming van werkgelegenheid en voorkoming van werkloosheid, vakopleiding, tewerkstelling van minder valide arbeidskrachten en de regeling van de sociale voorzieningen in de mijnbedrijven
behoorden tot de gebieden, waarop de M.I.R. verordenend kon optreden. Deze verordeningen behoefden als regel de goedkeuring van de
Minister van Economische Zaken. Is deze goedkeuring verkregen dan
zouden zij bindend zijn voor allen, die bij de mijnindustrie betrokken
zijn in dezelfde zin als de besluiten van een gemeenteraad bindend zijn
voor de betrokken gemeentenaren. Het publiekrechtelijk karakter van
de bedrijfsorganisatie kwam hierin tot uitdrukking. De regelende bevoegdheid van de M.I.R. bleef niet beperkt tot wat men de „sociale
aangelegenheden pleegt te noemen, zij strekte zich ook uit op economisch terrein. Dit bleek b.v. zeer duidelijk uit artikel 85 waar wij lezen:
„De M.I.R. is bevoegd aan mijnondernemingen voorschriften te geven
betreffende de inrichting van begrotingen, balansen, rekeningen en
andere voor de vervulling van de taak van de M.I.R. belangrijke staten
en gegevens ....". Dat hiermede aan de M.I.R. een ver gaande bevoegdheid was verleend is wel duidelijk.
Het Mijnstatuut gaf aan de M.I.R. niet alleen regelende bevoegdheid
op sociaal en economisch terrein, het belastte de raad ook met toezicht
op de ondernemingsraden en indirect ook met een zekere zorg voor de
ringen, de lagere organen, waarover wij nog zullen spreken.
Een zeer ingrijpende bevoegdheid van de M.I.R. was ook te vinden
in de artikelen, die handelen over het toezicht op de mijnondernemingen
(art. 100-104) .
Vooreerst werd aan de mijnondernemingen opgedragen: „de door
haar opgemaakte begrotingen van inkomsten en uitgaven, voorzien van
een beredeneerde toelichting, met name betreffende de plannen tot uitbreiding of wijziging harer installaties, mechanisering, rationalisering
en verandering van werkmethoden vooraf te onderwerpen aan het oordeel van de M.I.R." (art. 100) . De artikelen 101 en 102 stelden de
mogelijkheid van schorsing of ontslag van een directeur van een mijnonderneming „indien de M.I.R. van oordeel is dat samenwerking onmogelijk is gebleken". In deze gevallen kon de geschorste of ontslagene in
hoger beroep gaan bij de Minister.
Hoe heeft de M.I.R. in de afgelopen jaren van deze zeer ver gaande
en ingrijpende bevoegdheden gebruik gemaakt? Wat de bemoeiingen
op sociaal gebied betreft .-- lonen en andere arbeidsvoorwaarden — zijn
een aantal belangrijke verordeningen tot stand gekomen. Deze verordeningen kwamen tot stand met eenstemmigheid of met overgrote meerderheid van stemmen.
Wij noemen de verordening betreffende de arbeidsvoorwaarden van
de bovengrondse en ondergrondse arbeiders (1947 en 1949) , de verordening betreffende de arbeidsvoorwaarden van aspirant-beambten en
beambten (1952) , de verordeningen tot regeling van de bedrijfsrechtspraak in de mijnindustrie (1952-1953). Door het inwerkingtreden van
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deze bedrijfsrechtspraak is de P.B.O. in de mijnindustrie geheel uitgebouwd en omvat zij de „trias politica": wetgeving, bestuur en rechtspraak.
Van de grote bevoegdheden met betrekking tot het toezicht op de
mijnondernemingen (zie bovengenoemde artikelen 101 en 102) heeft de
M.I.R. geen gebruik gemaakt 2 ) . Wijst dit laatste reeds op een goede
verstandhouding tussen de M.I.R. als wetgevend lichaam en de directies als bestuursorganen, er kan bovendien met voldoening worden
vastgesteld dat de M.I.R. erin geslaagd is als een boven de „partijen"
staand college zijn taak te vervullen. Niet de partijbelangen maar de
verantwoordelijkheid van de belangen van de gehele mijnindustrie waren daarbij richtinggevend. Vooral bij voorkomende moeilijkheden toonde de M.I.R. — als waardig opvolger van de contactcommissie — een
sterke wil tot samenwerking en slaagde hij erin de arbeidsvrede in de
bedrijfstak te handhaven.
Van de vele onderwerpen waarmede de M.I.R. zich bezig hield in de
vorm van beraadslaging of advies noemen wij hier slechts: de vacantietoeslag, de kerstgratificatie, de spaarregeling, de woninghuren, het
willekeurig verzuim, de verplichte verlofdagen, de werving van arbeidskrachten, de viering van de nationale feestdag, de woningbouw, de verkorting van de werktijd en de gezinszorg in de mijnstreek.
Onder de M.I.R. functionneren de ondernemingsraden (O.R.) waarvan er vijf bestaan: één voor de Staatsmijnen en één voor elk der vier
particuliere mijnondernemingen. De samenstelling van de O.R. verschilt
in zoverre van die van de M.I.R. dat tegenover tien vertrouwensmannen
van de werknemers (respectievelijk vier en zes aangewezen door de
erkende vakorganisaties van beambten en arbeiders) slechts vijf vertrouwensmannen staan van de werkgevers en de kapitaalverschaffers.
Van deze laatsten worden er drie aangewezen door de directies en twee
door de mijnraad of de raad van commissarissen. Omdat aan deze
laatste vijf leden een dubbele stem wordt toegekend is ook in de ondernemingsraad pariteit in de stemmenverhouding verkregen. Daar de
O.R. — zoals wij nog zullen zien — een college is van beraad, overleg
en advies is van stemming slechts bij uitzondering sprake. De taak van
de O.R. wordt in het Mijnstatuut aldus aangeduid: „in de onderneming
te bevorderen een economisch en sociaal zo goed mogelijk verantwoord
beheer, in acht nemende de rechtmatige belangen der ondernemingsgenoten, met eerbiediging van het algemeen welzijn en binnen het kader
der door de M.I.R. gegeven voorschriften, alsmede: het scheppen en in
stand houden van de daartoe noodzakelijke sfeer onder de ondernemingsgenoten (art. 33) .
Voorzitter, tevens lid van de O.R. is een der directeuren van de
onderneming.
Wat de bevoegdheden betreft, die aan de O.R. verleend zijn ter uitoefening van deze taak vallen twee dingen op:
a. De O.R. heeft — in tegenstelling tot de M.I.R. — geen verordenen2 ) Art. 100 (zie boven) werd wel in toepassing gebracht.
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de bevoegdheid, hij is geen wetgevend lichaam, maar een college
van beraad, overleg en advies.
b. Bij dit beraad, overleg en advies valt nadruk op de economische
aangelegenheden.
Wat deze economische aangelegenheden betreft zegt b.v. artikel 137:
„De O.R. beraadslaagt over de door de mijnonderneming opgemaakte
begroting en plannen .... vooraleer zij aan het oordeel van de M.I.R.
worden onderworpen. Hij is bevoegd den M.I.R. ter zake te adviseren".
Deze laatste bepalingen zijn — zoals wij zullen zien in het Nieuwe
Mijnstatuut vervallen.
Aan de mijnondernemingen wordt de verplichting opgelegd bij de
vaststelling van de balansen, de winst- en verliesrekening, de winstverdeling, de uitkering van dividenden en tantièmes tevoren het oordeel te
vragen van de O.R.
Wat de benoemingen betreft, spreekt het Mijnstatuut alleen over de
O.R. bij benoeming van directeuren (art. 140 en 141) 3 ). Bij de Staatsmijnen heeft zich daaruit de practijk ontwikkeld dat ook bij voorgenomen belangrijke personeelsmutaties aan de O.R. gelegenheid wordt
gegeven zijn gevoelen kenbaar te maken. Overigens kan de O.R. alle
aangelegenheden, die hij voor de mijnonderneming van belang oordeelt,
in zijn beschouwingen betrekken (art. 131) . Wat het tweede deel van
de taakstelling betreft, het bevorderen van de goede sfeer onder de
ondernemingsgenoten, dit wordt in artikel 133 nader omschreven als:
„de versterking van het verantwoordelijkheidsgevoel der ondernemingsgenoten, hun toewijding en hun goede onderlinge verstandhouding en
saamhorigheid door daartoe geëigende maatregelen, inzonderheid door
het geven van voorlichting".
Ook bij de O.R. is het belangrijk de vraag te stellen hoe dit college
in de afgelopen jaren zijn taak heeft vervuld. Ons beperkend tot de
ondernemingsraad voor de Staatsmijnen ^-- daarbuiten kunnen wij niet
uit eigen ervaring spreken willen wij vooropstellen dat er van den
aanvang af van een verheugende ontwikkeling gesproken kan worden,
waarover zowel van werkgevers- als van werknemerszijde grote voldoening bestaat. Dit is des te opvallender omdat de O.R. — in tegenstelling tot de M.I.R. die in de contactcommissie een voorloper had en
de straks te bespreken ringen, die o.a. de taak van de vroegere arbeiderscommissies voortzetten niet direct bij een bestaande traditie kon
aanknopen. Van overleg tussen de leiding en het personeel (beambten
en arbeiders ) op ondernemingsniveau was vóór de laatste oorlog immers
slechts sporadisch sprake geweest. De O.R. heeft dus zijn eigen weg

moeten zoeken. Bij de Staatsmijnen heeft de leiding die weg gewezen in
de vorm van een systematische behandeling van het gehele directionele
beleid. Zeer verheugend daarbij is de ruime en levendige belangstelling
ook van hen, wier dagelijkse taak tot een betrekkelijk klein onderdeel
van de onderneming beperkt blijft.
3 ) „Besluiten betreffende benoeming, schorsing of ontslag van directeuren ener
particuliere mijnonderneming ... behoeven de bekrachtiging van den O.R." (art. 140).
,.De directeuren der Staatsmijnen worden niet benoemd dan na overleg met den
O.R." (art. 141) .
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Het is overigens niet verwonderlijk dat het goed laten functionneren
van de O.R. veel werk vraagt en van de voorzitter veel tact en geduld
vereist.
Alleen op deze wijze kan bereikt worden dat ook zij die uitvoerende
arbeid verrichten zich iets eigen maken van het „bestuurlijk denken"
( managerial attitude) zonder hetwelk de O.R. als college van overleg
voor de gehele onderneming geen vruchtbaar werk kan verrichten. De
bereidheid hiertoe blijkt gelijke tred te houden met de ernstige wil van
de leiding om de raad op de hoogte te stellen van het gevoerde of het te
voeren beleid.
Wij zeiden reeds dat de beambten- en arbeidersleden van de O.R.
worden aangewezen door de erkende vakorganisaties. Dit brengt met
zich mede dat zij geneigd zijn een regelmatig contact te onderhouden
en veelvuldige ruggespraak te plegen met de besturen van deze organisaties. Dit is alleszins begrijpelijk, doch zou ertoe kunnen leiden dat
deze leden te veel als mandatarissen van deze organisaties en te weinig
als persoonlijke vertegenwoordigers van de gehele beambten- en arbeidersgroep zouden gaan optreden. De in sommige omstandigheden
noodzakelijke of zeer gewenste vlotte gang van zaken bij het overleg
zou hierdoor geschaad kunnen worden. Van de andere kant moet
erkend worden dat aan de leden van een college van overleg en beraad
zo ruim mogelijk tijd gegeven moet worden om zich over belangrijke ter
tafel gebrachte vraagstukken een oordeel te vormen. Dit geldt in het
bijzonder voor hen, die zich in hun dagelijks werk niet met bestuurszaken bezig houden.
Waar van beide zijden de „dialectiek" van het beraad volgens faire
regels wordt gespeeld kan de O.R. een waardevolle steun zijn voor het
directionele beleid en veel bijdragen tot de juiste ontwikkeling van
democratische gedachten en practijken in het bedrijfsleven. Dat het de
ondernemingsraad van de Staatsmijnen ernst is zich tot deze hoogte op
te werken bleek door zijn waardige en beheerste houding in critieke
omstandigheden, waardoor gerezen moeilijkheden steeds tot een bevredigende oplossing konden worden gebracht.
Na de M.I.R. en de O.R. kent het Mijnstatuut als derde orgaan de
ring (afkorting van raad in nieuwe geest) . Ook de ring is een college
van beraad en advies, niet echter voor de gehele onderneming, maar
voor de grotere, min of meer zelfstandige onderdelen daarvan.
De Staatsmijnen hebben momenteel 12 ringen: één voor elk der vier
mijnen en der twee cokesfabrieken, verder één voor het stikstof binr
dingsbedrijf, het spoorweg- en expeditiebedrijf, het centraal laboratorium, het centraal proefstation, het centraal bureau en het verkoopkantoor 4 ) .
Bij de taak van de ring valt de nadruk op het bevorderen van de
goede sfeer in de verschillende bedrijfsonderdelen. Het Mijnstatuut
formuleerde deze taak aldus: „Het is de taak van een ring een goede,
dagelijkse samenwerking te bevorderen tussen allen, die werkzaam zijn
4)

In de gehele mijnindustrie bestaan thans 22 ringen.
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in een onderdeel van enige mijnonderneming; daartoe bij hen te bevorderen het gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van de onderneming en haar onderdelen, en in de werkplaatsen te scheppen en in
stand te houden de daartoe geëigende sfeer van toewijding en goede
verstandhouding" (art. 54).
De ring bestaat als regel uit acht leden. Een daarvan, de voorzitter
fungeert als vertrouwensman van de leiding over het onderdeel van de
onderneming en wordt als zodanig door de hoogste chef aangewezen.
In de meeste gevallen wordt het voorzitterschap door de hoogste chef
zelf waargenomen. Van de overige zeven leden worden er drie als vertrouwensmannen van de beambten en vier als vertrouwensmannen van
de arbeiders gekozen. De keuze geschiedt door de eenheidsvertrouwensmannen, waarover wij nog zullen spreken. De candidaatstelling
geschiedt door de erkende vakorganisaties, doch buiten deze procedure
om kan men ook candidaat worden gesteld door twintig kiesgerechtigde
beambten of honderd kiesgerechtigde arbeiders. Van deze laatste mogelijkheid is reeds verschillende malen gebruik gemaakt.
Over de bevoegdheden van de ringen is het Mijnstatuut zeer beknopt.
„De ring bespreekt alle aangelegenheden, die zij voor het desbetref (ende onderdeel der mijnonderneming van belang oordeelt". Als onderdelen van de taak worden in het bijzonder genoemd: het geven van voorlichting, medewerking aan de uitvoering van door de M.I.R. of de O.R.
genomen besluiten, adviezen en voorstellen aan de O.R. en adviezen
aan de bedrijfsleiding omtrent het vaststellen der werkeenheden, waarvoor eenheidsvertrouwensmannen moeten worden gekozen. De bevoegdheden van de ringen zijn wat breder uitgewerkt in een „Leidraad
voor de ringen", die door de M.I.R. in 1948 werd opgesteld. In deze
leidraad wordt erop gewezen dat de ringen geen verordenende, doch
alleen beraadslagende en adviserende bevoegdheid hebben. Als onderwerpen die voor behandeling in de veertiendaagse bijeenkomsten in
aanmerking komen worden genoemd: de bedrijfsresultaten, gegevens
omtrent verrichte diensten, verlof en verzuim en gegevens ,omtrent het
gebruik van materialen. Omtrent belangrijke veranderingen in gebouwen en inrichtingen dient de ring als regel ingelicht te worden.
Vervolgens de veiligheid: „De veiligheid dient de voortdurende
belangstelling van de ring te hebben". De ring dient verder op de
hoogte te zijn van de „beschikkingen, instructies en dienstorders, die
voor het betrokken onderdeel der onderneming van belang zijn". Een
ander .-- en zeker niet het gemakkelijkste — gebied, waarop de ring zijn
beraadslagende en adviserende bevoegdheden moet uitoefenen — is het
personeelsbeleid. „Het is gewenst" — zegt de leidraad — „dat de ring
van alle belangrijke personeelsmutaties steeds kennis krijgt, vóórdat
daaraan algemene bekendheid wordt gegeven. Zo mogelijk zou deze
mededeling gedaan behoren te worden, vóórdat de betrokkene van het
genomen besluit op de hoogte wordt gesteld. In beide gevallen wordt
de mogelijkheid geschapen ter zake van gedachten te wisselen".
Hoe hebben de ringen --• in het licht van deze taakstelling en bevoegdheden — gefungeerd? Het antwoord op deze vraag is niet zo
gemakkelijk daar wij met een groter aantal colleges te maken hebben.
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Wij zeiden reeds dat de ringen ten dele de taak voortzetten van de
arbeiderscommissies, die reeds in 1906 werden ingesteld met het doel de
arbeidsomstandigheden ter kennis van de bedrijfsleiding te brengen.
Ook de soortgelijke taak van de beambtencommissie, die sedert 1933 bij
de Staatsmijnen bestond is op de ringen overgegaan. Het is echter
duidelijk dat het Mijnstatuut in de ringen veel meer ziet dan klachtenbureaux. Ook de leidraad laat daaromtrent geen twijfel bestaan. Beide
documenten beschouwen de ring als een trefpunt waar de bedrijfsleider
en de vertegenwoordigers van het personeel zich in een open, eerlijk en
constructief gesprek beraden over de goede gang van zaken in het
bedrijfsonderdeel. Van de kant van de bedrijfsleiders worden hiervoor
twee dingen vereist. Vooreerst de bereidheid om dit gesprek te voeren
en vervolgens het vermogen om aan dit gezamenlijk beraad constructieve leiding te geven. Bij de ringleden komt het er vooral op aan of zij
in staat zijn niet alleen passieve, maar ook actieve belangstelling te
tonen voor de zeer uiteenlopende zaken, die aan de orde komen. Wat
het eerste betreft is het wel duidelijk dat niet bij alle bedrijfsleiders een
even grote geschiktheid tot overleg en beraad mocht worden verwacht.
Wij hebben immers te doen met personen van zeer uiteenlopende geaardheid. Het vereist een verandering in bestuursmethodiek wanneer
men overleg gaat plegen over zaken, die tot dusver eenvoudig beslist
werden en naarmate men langere tijd gewend is geweest aan het systeem van beslissen-zonder-meer is het moeilijker op een andere methode
over te schakelen.
Daar komt nog bij, dat het inzicht dat het huidige bedrijfsleven in
vergelijking met vroeger niet minder leiding, maar een ander type van
leiding vraagt, nog meer zal moeten doordringen.
Wat de actieve belangstelling van de ringleden en hun constructieve
bijdrage tot het overleg betreft, is zeker nog niet bereikt wat wenselijk
zou zijn. Vooral bij economische kwesties is er vaak nog weinig begrip.
De bijdragen van de leden blijven nog voor een te groot deel beperkt
tot klachten en wensen inzake arbeidsomstandigheden of sociale voorzieningen. Men moet dit echter ook niet te laag aanslaan. Vooral waai
een klacht symptomatisch is, kan deze aanleiding geven tot een nader
onderzoek, waaruit de bedrijfsleider inlichtingen verkrijgt, die hem
anders wellicht niet hadden bereikt. Ook de waarde van het geregeld
contact van de ringleden met de bedrijfsleider mag niet onderschat worden. Het draagt ongetwijfeld bij tot versterking van een sfeer van vertrouwen, die het gehele bedrijfsbeleid ten goede komt.
Blijft er dus ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de
ringen nog wel een en ander te wensen over, hetgeen tot dusver werd
bereikt stemt ongetwijfeld tot voldoening en tevredenheid. De meeste
bedrijfsleiders zouden de ring als hulpmiddel bij hun beleid niet meer
willen missen.
De vierde, wellicht de belangrijkste instantie 'in het geheel van de
P.B.O. zijn de eenheidsvertrouwensmannen. Zij worden in het Mijnstatuut alleen genoemd, hun taak en bevoegdheden zijn vastgelegd in een
door de M.I.R. uitgevaardigde: „Verordening betreffende de eenheids15
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vertrouwensmannen". De bemoeiingen van de eenheidsvertrouwensman
blijven beperkt tot de werkeenheid, d.w.z. de groep van personen, die
onder één chef en vaak in dagelijks contact een gemeenschappelijke
taak uitvoeren. De zeer uiteenlopende aard van de werkzaamheden
brengt met zich mede dat de werkeenheden in omvang sterk verschillen.
Hun grootte varieert van 5 tot ongeveer 75 personen. De taak van de
eenheidsvertrouwensman, die door de leden van de werkeenheid voor
de tijd van twee jaar gekozen wordt, bestaat in het bevorderen van
samenwerking, saamhorigheid, werkijver, en verantwoordelijkheid in
een sfeer van toewijding en goede verstandhouding. Hij doet dit op drie
verschillende wijzen:
a. Door zelf het goede voorbeeld te geven.
b. Door bij voorkomende moeilijkheden, klachten of wensen, op te
treden als bemiddelaar tussen de leden van de werkeenheid en de
chef.
c. Door aan de chef zowel gevraagd als ongevraagd — adviezen te
geven.
In tegenstelling tot de andere organen van de P.B.O. die colleges zijn
en alleen als colleges hun taak vervullen, hebben wij bij de eenheidsvertrouwensmannen met afzonderlijke personen te maken 6 ) .
Dit maakt hun taak zeker niet gemakkelijker. Om met succes te kunnen bemiddelen moet de eenheidsvertrouwensman niet alleen het vertrouwen hebben van zijn kameraden, maar ook van zijn chef. Ook het
geven van adviezen aan degene, wiens ondergeschikte men is vereist de
nodige tact en karaktervastheid. Een goede werking van het instituut
van de eenheidsvertrouwensmannen hangt bovendien niet alleen van
deze functionarissen af. Ook de chefs van de werkeenheden moeten van
hun kant de eenheidsvertrouwensman met begrip en welwillendheid
tegemoettreden. Zij moeten het hem gemakkelijk maken zijn advies te
geven, ook buiten de gevallen, waarin dit advies is voorgeschreven.
Een antwoord op de vraag hoe het instituut van de eenheidsvertrou-

wensmannen tot dusver heeft gefungeerd is niet in bijzonderheden te
geven. Het grote aantal van deze functionarissen --- bij de Staatsmijnen
zijn er thans 832 — maakt een gedetailleerd antwoord onmogelijk. Wel
kan gewezen worden op een gunstige tendenz in de ontwikkeling.
Vooreerst is er een constante stijging ( ook procentueel) van het aantal
werkeenheden, waarin een eenheidsvertrouwensman gekozen wordt.
Nog meer verheugend is een verandering in het type dat bij deze verkiezingen naar voren komt. Bij de eerste verkiezingen kwam het betrekkelijk vaak voor dat iemand tot eenheidsvertrouwensman gekozen werd
voornamelijk om zijn critische zin tegenover de leiding en zijn durf om
klachten en wensen aan de chef voor te leggen. Onder deze vertrou-

wensmannen waren er meerderen, die ten opzichte van hun kameraden
vertrouwensman mochten heten, maar bij de chef eerder een houding
van wantrouwen opriepen. Dat er op deze wijze van hun functie als
bemiddelaar niets terecht kwam en dat zij bij vele chefs een openlijke
5 ) Enige zeer grote werkeenheden kennen twee of meer vertrouwensmannen, maar
ook hier is van een optreden als college geen sprake.
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of bedekte weerstand tegen dit onderdeel van de bedrijfsorganisatie
veroorzaakten zal wel niemand verwonderen. Bij de verkiezingen van
de laatste jaren komt echter als vertrouwensman vaker de man naar
voren, die voor deze moeilijke functie geschikt is omdat hij het vertrouwen geniet én van zijn kameraden én van zijn chef. Ook zó blijft
zijn positie van bemiddelaar en adviseur nog moeilijk genoeg.
Veel voorlichting en vorming zal in de komende jaren nog nodig zijn:
van de personeelsleden inzake het kiezen van de juiste persoon als eenheidsvertrouwensman, van de eenheidsvertrouwensmannen inzake begrip voor hun moeilijke, maar belangrijke taak, van de chefs wat betreft
inzicht in het geheel van de bedrijfsorganisatie, waarvan het instituut
van de eenheidsvertrouwensmannen een onmisbaar onderdeel vormt.
Onmisbaar, vooral in die zin dat in dit instituut belichaamd is wat wij
de psychologische grondgedachte van de P.B.O. in de mijnindustrie
zouden willen noemen. Voor de gewone arbeider is de eenheidsvertrouwensman immers het raakpunt met de P.B.O. in zijn dagelijkse werk.
Door het goed functionneren van dit instituut zal hij, meer dan door
hetgeen hij uit de verte hoort of ziet van de hogere colleges, versterkt
worden in de overtuiging dat dé grote winst van de P.B.O. voor hem
betekent dat hij niet alleen als werkkracht wordt gebruikt, maar ook als,
mens wordt gerespecteerd.
C. Het nieuwe Mijnstatuut: bezinning en ontwikkeling
Wanneer wij naast het oude Mijnstatuut het nieuwe stellen en daarbij
onwillekeurig tot een vergelijking komen, mogen wij twee punten niet
uit het oog verliezen:
a. In het tijdsverloop tussen de totstandkoming van het oude en het
nieuwe Mijnstatuut zijn twee wetten in werking getreden beide
daterend van 1950 --- die voor het Nederlandse bedrijfsleven van
ingrijpende betekenis zijn. Vooreerst de wet op de bedrijfsorganisatie en vervolgens de wet op de ondernemingsraden. De eerste —
bedoeld als raamwet voor de publiekrechtelijke organisatie van het
gehele Nederlandse bedrijfsleven — regelt de instelling en werkwijze van de sociaal-economische Raad ( S.E.R.) en geeft richtlijnen
voor de oprichting van productschappen, hoofdbedrijfschappen en
bedrijfschappen. De wet op de ondernemingsraden regelt de instelling, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van ondernemingsraden in ondernemingen van 25 of meer werknemers.
b. Bij de totstandkoming van het nieuwe Mijnstatuut kon de P.B.O. in
de mijnindustrie terugzien op een bijna tienjarige ervaring.
Wat de beide genoemde wetten betreft; zij hebben op vorm en
inhoud van het nieuwe Mijnstatuut duidelijke invloed gehad, de eerste
direct, de tweede indirect.
Artikel 146 van de wet op de bedrijfsorganisatie luidt: „Het Mijn
statuut vervalt". Ter vervanging van het Mijnstatuut is op 22 October
1954 een wet uitgevaardigd „houdende instelling van een bedrijfschap
voor de steenkolenmijnindustrie". Deze instellingswet is het nieuwe

236

HET OUDE EN HET NIEUWE MIJNSTATUUT

Mijnstatuut, zij wordt officieel aangehaald als: „Mijnstatuut 1954".
Wanneer wij nu het oude Mijnstatuut vergelijken met het nieuwe
valt ons vooreerst op een verschil in omvang. Naast de 162 artikelen
van het oude, doen de 11 artikelen van het nieuwe Mijnstatuut wel zeer
sober aan.
Dit is het gevolg van de invoeging van de voor de mijnindustrie
geldenden bepalingen in het landelijk kader van de wet op de bedrijfsorganisatie. De mogelijke bevoegdheden van de bedrijfschappen zijn in
deze wet vastgelegd, het nieuwe Mijnstatuut behoeft dus slechts de
nadere concretiseringen te regelen. Als zodanig noemen wij de bepaling
dat het bestuur van het bedrijfschap, vanwege de continuïteit en het
ingeburgerd zijn van de naam „Mijnindustrieraad" zal heten. Het aantal leden van de M.I.R. is van 20 op 22 gebracht, de voorzitter is geen
lid meer, doch heeft een adviserende stem. De verordeningen kunnen
slechts tot stand komen met een meerderheid van tweederde van de
uitgebrachte stemmen. Ten aanzien van de bevoegdheden op sociaal
gebied — daaronder begrepen de lonen, die niet alleen een sociale,
maar ook een economische aangelegenheid zijn, is weinig veranderd.
Groter zijn de veranderingen op economisch gebied in striktere zin. De
ingrijpende bevoegdheden die het oude Mijnstatuut aan de M.I.R. toekende -- wij noemden reeds het behandelen en beoordelen van de begrotingen van de mijnondernemingen --- zijn niet gehandhaafd. Wel
schrijft artikel 5 aan de gezamenlijke mijnondernemingen voor: „periodiek aan de mijnindustrieraad mededeling te doen omtrent de economische gang van zaken in de steenkolenmijnindustrie". Wat verder opvalt
is het geheel ontbreken van de bevoegdheden die in het oude mijnstatuut waren samengevat onder de titel: „Van het toezicht op de mijnondernemingen (art. 100-104)". Wij wezen boven reeds op de hierin
voorkomende bevoegdheid tot schorsing of ontslag van directeuren. Bij
deze wijzigingen moeten wij zeker denken aan een indirecte invloed
van de wet op de ondernemingsraden.
In deze wet die als zodanig niet op de mijnindustrie van toepassing
is — wordt de „erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer" uitdrukkelijk vooropgesteld. Met deze zelfstandigheid is een vorm
van toezicht, zoals geformuleerd in het oude Mijnstatuut, kwalijk verenigbaar.
Een andere opvallende wijziging bestaat hierin dat in het nieuwe
Mijnstatuut de regelingen betreffende ondernemingsraden, ringen en
eenheidsvertrouwensmannen aan de M.I.R. zijn overgelaten.
De in het oude Mijnstatuut hieromtrent gegeven voorschriften blijven
voorlopig van kracht, doch binnen twee jaar zal de M.I.R. moeten voorzien in „de organistie van het overleg en de samenwerking tussen de
leiding van de ondernemingen, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld,
of van onderdelen daarvan en het in die ondernemingen of die onderdelen werkzame personeel" (art. 4, k) . Voor de door de M.I.R. te
treffen regelingen is de goedkeuring vereist van de Sociaal-Economische Raad. De verordeningen van de M.I.R. blijven —9 evenals onder
het oude Mijnstatuut — onderworpen aan de goedkeuring van de
Minister, doch terwijl het veto-recht van de Minister voorheen onbe-
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perkt was, kan goedkeuring thans alleen geweigerd worden wegens
strijd met de wet of het algemeen belang.
Concluderend menen wij te mogen zeggen dat een vergelijking van
het nieuwe en het oude Mijnstatuut wijst op bezinnig en ontwikkeling.
Vooreerst op bezinning. Het doet niets af aan de hoogste waardering
voor de initiatiefnemers van 1945 wanneer wij thans constateren dat het
oude Mijnstatuut hier en daar de sporen draagt van de sterke emotionaliteit van de eerste tijd na de bevrijding en wellicht ook van de grote
voortvarendheid, waarmede het tot stand werd gebracht. Ware een
rustiger procedure mogelijk geweest, dan zouden sommige formuleringen anders hebben geluid of geheel achterwege zijn gebleven. Bovendien ontbrak in 1945 de ervaring, waarover thans beschikt kan worden.
Belangrijker is echter dat deze bezinning, zoals zij in het nieuwe
Mijnstatuut haar neerslag heeft gevonden, volop kans geeft aan een
gezonde verdere ontwikkeling. De in 1945 in de mijnindustrie ingevoerde publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie heeft haar levensvatbaarheid
immers overtuigend bewezen.
In welke richting zal de verdere ontwikkeling gaan?
De voornaamste les uit het verleden is — naar onze mening hierin
gelegen dat de grootste nadruk zal moeten vallen op voorlichting en
vorming.
Dit neemt niet weg dat ook op organisatorisch gebied, met name ten
aanzien van de ringen en de eenheidsvertrouwensmannen verschillende
vragen rijzen, waarop hier niet verder kan worden ingegaan.
Wat op het terrein van de P.B.D. in de mijnindustrie mogelijk bleek
kan zeker niet zonder meer op andere bedrijfstakken — laat staan op
het gehele bedrijfsleven — worden toegepast. De hier opgedane ervaring kan echter voor de opbouw van de P.B.O. op landelijk gebied, en
wellicht ook elders, goede diensten bewijzen.

BINNENLANDSE KRONIEK

Gesprekken over het socialisme
te Klemskerke en Pont à Lesse
door DR E. DE JONGHE

"T K hoop dat diegenen die hier aanwezig zijn geweest en hieronder zijn er die
niet behoren tot de Nederlandse of de Belgische socialistische partij, geen
unfair gebruik zu ll en maken van wat zij hier hoorden. Het is gemakkelijker er
de aandacht op te vestigen hoe verdeeld wij socialisten zijn over de vragen die
wij hebben besproken. Het is beter te pogen op een opbouwende wijze hierover
na te denken".
Aldus besloot Evert Vermeer, voorzitter van de Nederlandse Partij van de
Arbeid, de Vlaams-Nederlandse studiedagen over godsdienst en socialisme, welke op 24 en 25 September te Klemskerke plaats hadden. Ze waren georganiseerd door het Vlaams socialistisch tijdschrift „Socialistische Standpunten" en
het Nederlands tijdschrift „Socialisme en Democratie".
In de geest van belangstellende toehoorder, doch zonder illusies willen wij
hier de aandacht vestigen niet alleen op dat studie-weekend te Klemskerke,
maar ook op het gelijkaardig weekend dat op 1 en 2 October te Pont á Lesse
werd gehouden op initiatief van het Franstalig tijdschrift „Socialisme".
Het thema van deze studiedagen was de verhouding tussen het socialisme en
de godsdienst. In het geheel hebben ongeveer 250 deelnemers een paar dagen
opgeofferd om over deze verhouding te horen spreken, om vragen te stellen en
hun bijdrage te leveren tot het debat. Onder de vooraanstaanden noteerden wij
te Klemskerke Minister Spinoy, de volksvertegenwoordigers Fayat, Debunne
en Chalmet, en van Nederlandse zijde een sterke delegatie van de Partij van de
Arbeid, waaronder een tiental vertegenwoordigers van de Katholieke Werkgemeenschap dezer partij. Te Pont à Lesse waren o.a. de Ministers Troclet en
Vermeylen aanwezig, evenals oud-Minister De Smaele, enige universiteitsprofessoren en volksvertegenwoordigers. Opmerkenswaardig is ook het feit dat enkele
protestantse dominees, die in België werkzaam zijn, voor deze weekends grote
belangstelling toonden en dat zij resoluut de zijde van het socialisme kozen, al
stemden ze niet in met de anti-godsdienstige stellingen van sommige sprekers.
We zullen eerst in het kort de inhoud weergeven van de voornaamste inleidingen.
Dominee Ruitenberg, bestuurslid van de Partij van de Arbeid, handelde
vooral over de verhouding protestantisme en socialisme in Nederland. Zijn
inleiding gaf een overzicht van de krachten in het Nederlands protestantisme die
gewerkt hebben in de richting van het socialisme. Zijn exposé had voornamelijk
een historisch karakter, en was vooral belangwekkend voor de Belgische toehoorders, omdat deze hierdoor in contact werden gebracht met verhoudingen
die zij in hun l an d niet kennen. Wij hebben de cijfers genoteerd welke Domi-
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nee Ruitenberg opgaf over het stemmental dat de Partij van de Arbeid bij de
verkiezingen verkreeg en hoe daarin de verschillende geloofsrichtingen vertegenwoordigd zijn. Op anderhalf millioen stemmen zouden 41 % komen van
leden der Nederlands Hervormde Kerk, 34% van de buitenkerkelijken, 15%
van de Rooms-Katholieken, 1% van de Gereformeerden, en 970 van diverse
groepen. Ook heeft het ons getroffen dat volgens Dominee Ruitenberg de
Generale Synode niet vijandig staat tegenover een streven van het protestantisme in de richting van het socialisme. De jonge protestanten zouden volgens
hem voor een groot deel socialist zijn.
Volksvertegenwoordiger Debunne vestigde er de aandacht op dat in België
de ongelovigheid bijna altijd een sterke protesthouding impliceert tegenover de
katholieke godsdienst. Deze protesthouding kan steunen op een verantwoord
ongeloof, maar kan ook een zuivere gevoelshouding zijn, die niet nader omschreven werd. Debunne heeft deze kant van het probleem niet verder uitgediept. Het was er hem te Klemskerke vooral om te doen aan te tonen, met tal
van voorbeelden, hoe het katholicisme in België een imperialistische politiek
voert, die zich op alle gebieden uit. Debunne resumeerde deze houding in de
overweging dat de Kerk wel zegt dat men aan Caesar moet geven wat aan Caesar toekomt, en aan God wat aan God toekomt, maar dat daar waar de Kerk
meester is aan Caesar niets meer gegeven wordt. Voor het overige was de inleiding van deze spreker een opsomming van de grieven van de Belgische ongelovigen tegen de Kerk: de Kerk ontkent dat een ongelovige zedelijk kan zijn;
de Kerk erkent geen vrijheid van opvoeding, en kan vanuit haar totalitaire instelling geen eerbied hebben voor het officiëel onderwijs; zelfs daar waar officiële scholen bestaan worden deze nog beheerst door de dominerende invloed
van de Kerk; zelfs in het officiëel onderwijs voelen de ongelovigen zich als
minderwaardigen of althans kunnen zij kerkelijk gevormde leerkrachten niet
vertrouwen. De Kerk huldigt een wetenschappelijk obscurantisme: zij verhindert de gezonde sexuele voorlichting, zij heeft geen eerbied voor het wetenschappelijk onderzoek, aan de Universiteit te Leuven wordt een censuur uitgeoefend op het wetenschappelijk onderzoek en op de publicatie der wetenschappelijke resultaten (sic) . De Kerk erkent geen vrijheid in de kunstschepping en
in de verspreiding van het kunstwerk. De Kerk verhindert de herziening van de
wetgeving op het gezin, de echtscheiding, en het statuut van de gehuwde vrouw,
omdat zij niet wil dat aan de vrouw gelijke rechten worden toegekend als aan
de man. Op het terrein van de ziekenverzorging heeft de Kerk in België een
dominerende positie ingenomen. Deze is voor het grootste deel, zelfs in overheidsinstellingen, aan kloosterorden toeve rt rouwd. Hieruit volgt onafwendbaar
een druk op de zieken. Deze gewetensdruk in uiterst pijnlijke omstandigheden
en gepaard gaande met vreesaanjaging wordt door Debunne bestempeld als
een lage aanval op de vrijheid van hulpeloze mensen. Volgens Debunne is de
voortdurende klacht van de Kerk dat zij aangevallen wordt, slechts een vorm
van propaganda, terwijl zij in feite op alle gebieden van het publieke leven en
zelfs in publieke instellingen een dominerende positie bekleedt. Hie rtegenover
staat het feit dat de socialisten gedurende de laatste 30 jaren geen actieve en
georganiseerde anti-religieuze propaganda hebben gevoerd, die vergeleken zou
kunnen worden met de activiteit der arbeiders-vrijdenkersbonden van vóór de
oorlog 1914-1918.
De derde spreker te Klemskerke was volksvertegenwoordiger Fayat. De in-
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leiding van dhr. Fayat bestond uit een lange reeks citaten uit werken en redevoeringen van socialistische voormannen, om te bewijzen dat deze steeds voorstanders zijn geweest van een eerbiedige houding tegenover de godsdienst. In
dit verband citeerde de spreker uitvoerig Vandervelde, Destrée, Keir Hardy,
Sir Stafford Crippsk en Jean Jaurès. De conclusie van Fayat was dat al die grote
voormannen niet tegen de godsdienst waren, maar wel tegen het verpolitiekt
clericalisme dat overal wereldse macht nastreeft. Wanneer in Quadragesimo
Anno geschreven staat dat een goed katholiek geen socialist kan zijn, dan is dit
een dubbelzinnige en tactische uitspraak. Immers, onmiddellijk na de publicatie
van deze Encycliek werd een uitzondering gemaakt voor het Engelse socialisme,
om de Angelsaksische wereld niet te ontstemmen. In Nederland echter zal de
Kerk het socialisme afkeuren. De Katholieke Kerk neemt dergelijke tactische
houdingen aan, daar waar zij niet sterk genoeg is om haar wil volkomen op te
dringen. Indien zij sterk genoeg zou zijn, ook in de Angelsaksische landen, dan
zou zij haar gezag misbruiken om de katholieken te dwingen lid te zijn van
één partij.
Dr Brongersma kwam als laatste spreker aan het woord. Hij ging uit van de
beschouwing dat men geen statisch beeld kan ophangen van een bepaalde partij
of van een bepaalde sociale leer. Het is zeker dat de Katholieke Kerk in haar
sociale opvattingen sinds het begin van de 19e eeuw een hele evolutie heeft
gekend. Waarom ontkennen dat het socialisme niet eveneens evolutie kan doorgemaakt hebben ? De grote vraag is dan te weten of het voor katholieken principiëel mogelijk is samen te werken met andersdenkenden.
De inleider maakte in dit verband onderscheid tussen de eerbied voor een
mening en de eerbied voor de persoon die drager is van deze mening. De katholieken kunnen zeker niet aanvaarden als waarheid wat een ongelovige of een
andersdenkende voorhoudt, indien dat in strijd is met de geloofswaarheden die
zij aannemen. Geheel anders echter zal de houding van de katholiek zijn tegenover de persoon die drager is van deze mening. Het persoonlijk geweten van
elke mens moet immers ook volgens de katholieke leer geëerbiedigd worden.
De katholiek heeft niet het recht zijn mening dwangmatig op te leggen aan een
ander, en nog minder te beletten dat iemand die oprecht is in zijn opinies hieronder zou te lijden hebben. Dr Brongersma citeerde hier het verzamelwerk
„Tolérance et Communauté Humaine", waarin een groep katholieke theologen
het tolerantie-begrip van de katholieken nader hebben omschreven. Volgens hem
was dit werk een der ideologische bronnen van het open katholicisme. Het slot
van het betoog van Dr Brongersma was een verklaring waaruit bleek dat naar
zijn oordeel in de Partij van de Arbeid de geest van zodanige aard is dat elkeen
er zich verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van al de partijgenoten, ook voor hen, die niet de eigen geloofsovertuiging delen.
Te Pont á Lesse kwam eerst en vooral dhr. Evalenko aan het woord met een
inleiding over de invloed van de religieuze factor op de politieke vraagstukken
van het land. Deze inleiding bestond hoofdzakelijk uit een interpretatie van de
statistische gegevens die betrekking hebben op de electorale sociologie. Dhr.
Evalenko wees er op dat de groep arbeiders en de beambten ongeveer 70%
van de Belgische bevolking omvat. Van 1919 tot 1954 hebben de katholieken
doorgaans 45 % van het stemmen-aantal verworven. Zij groeperen ook een belangrijk aantal arbeiders. De vooruitgang van het socialisme is klaarblijkelijk
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gebonden aan een overgang van de arbeiders van de katholieke groepering naar
het socialisme. In dit verband mag men nu het religieus feit niet loochenen.
Hoofdzakelijk om religieuze motieven kunnen die arbeiders niet tot het socialisme komen. Om deze reden past het tolerant te zijn tegenover de godsdienst.
De tweede inleider was Minister Vermeylen, die meer bepaald sprak over
socialisme en godsdienst. Het christendom heeft de mensheid een leer gebracht
over de gelijkheid van de mensen en over de noodzakelijkheid van de naastenliefde. Het verschil tussen het protestantisme en het katholicisme ligt hoofdzakelijk in het feit dat het eerste een veel grotere eerbied toont voor het individueel oordeel en het individueel geweten, terwijl de katholieken bevrijd worden
van hun persoonlijke verantwoordelijkheid en van een persoonlijke stellingname door de dogmatische uitspraken en de onfeilbaarheid van het kerkelijk
gezag. Voor de katholieken zijn er twee machten in dei gemeenschap en de
eerste macht is de geestelijke. Van daar dat op het gebied van de verhouding
tussen Kerk en Staat, sinds eeuwen moeilijkheden bestaan, aangezien de Katholieke Kerk van nature intolerant is. De socialisten hebben het gelijkheidsideaal
van het christendom en de evangelische leer over de naastenliefde overgenomen,
en er een actieve inspiratie in gezocht. Zij zijn echter ook erfgenamen van het
Westers liberalisme. Zij verzetten zich tegen elke dwang uitgeoefend door een
oppermachtig kerkelijk gezag. Van daar dat veel vlugger moeilijkheden zullen
ontstaan met het katholicisme dan met het protestantisme. Praktisch gezien
trekt Minister Vermeylen de conclusie, dat de moeilijkheden voor een samenwerking met de Kerk steeds van de kant van de Kerk zullen komen. Oorspron kelijk heeft de Kerk zich zelfs verzet tegen de democratische beweging en nog
in de 20e eeuw heeft zij steeds gemakkelijker een overeenkomst gevonden met
de totalitaire regimes.
Een theoretische en een algemene oplossing van deze spanningen is volgens
Minister Vermeylen niet mogelijk. Maar het lijkt hem wel mogelijk dat stilaan
individuën elkaar zullen vinden en dat katholieken een rol kunnen spelen in de
socialistische partij. De socialisten moeten dan echter de verzekering krijgen dat
deze katholieken niet als instrumenten zullen gebruikt worden om de invloed
van de Kerk in het socialisme te doen doordringen. De Kerk mag aan haar
gelovigen geen concrete en preciese politieke richtlijnen geven, of indien zij het
doet moet zij erkennen dat de gelovigen tegenover dergelijke richtlijnen ook
het eigen geweten mogen raadplegen.
Te Klemskerke heeft Professor Dhondt van de Rijksuniversiteit van Gent
een zeer scherpe vraag gesteld, die veel andere samenvat. Zich richtend tot Dr
Brongersma heeft hij gevraagd of men kan zeggen dat de katholieken die actief
meewerken met de Partij van de Arbeid, goede katholieken zijn, en of men
niet moet vrezen dat deze katholieken op een gegeven ogenblik zullen veroordeeld worden. Is het mogelijk een grens aan te duiden waar de politieke interventie van de Kerk een einde moet nemen ? Deze vragen tonen wel aan dat
Professor Dhondt niet veel vertrouwen heeft in de positie van de Nederlandse
katholieken in de Partij van de Arbeid. Tevens drukte Professor Dhondt de mening uit dat gezien de politieke activiteit van de Katholieke Kerk in België,
deze er nooit mee zal instemmen dat katholieken in de socialistische partij een
rol spelen. Indien deze instemming toch zou komen, dan zouden de Belgische
socialisten bevreesd moeten zijn op deze wijze de hand van Rome in de partij
gehaald te hebben.
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Te Pont á Lesse veroordeelde Professor Henri Janne de vorm waarin de
socialisten het clericalisme bestrijden, en betreurde hij de wijze waarop de socialistische pers de Kerk aanvalt. Zijn achterdocht tegenover het katholicisme was
niet minder groot dan die van Professor Dhondt, maar hij geloofde dat de strijd
en de discussie andere vormen zouden moeten aannemen. Men zou er toe moeten
komen openlijk en in wederzijdse eerbied de hangende problemen grondig te
bespreken.
Uit vele der gestelde vragen bleek duidelijk hoe groot het wantrouwen en de
vijandschap van sommige Belgische socialisten tegenover de Kerk is. Een van de
Nederlandse katholieke socialisten vond het zelfs nodig in het debat te Klems
kerke te bevestigen, dat hij in België beslist geen socialist zou zijn. De Vlaamse
socialisten te Klemskerke gaven nu en dan blijk van een heftig anticlericalisme.
Te Pont à Lesse was de toon iets milder, de grond van de gesprekken was echter
dezelfde.
De Belgische socialisten bemerken dat de voortuitgang van hun partij belemmerd wordt door het feit dat een groot aantal katholieke arbeiders in katholieke
politieke en sociale organisaties gegroepeerd zijn. Hoe deze arbeiders te winnen?
De agressieve vorm is het bestrijden van de katholieke macht. Dit gebeurt in de
schoolstrijd, in de strijd tegen de katholieke sociale werken, in de politieke strijd.
De andere vorm bestaat in een poging tot bezinning omtrent het socialisme.
De studiedagen van Klemskerke en Pont a Lesse liggen in de lijn van de tweede
methode.
Wat moet men denken over deze tweede methode ? Wij kunnen ons zeker
verheugen over het feit dat de Belgische socialisten bepaalde vragen stellen ... .
al doen sommigen het klaarblijkelijk slechts uit opportunisme. Wij hebben echter kunnen constateren dat anderen ook wel dieper willen gaan. De weg tot
een leer die met die van de Nederlandse Partij van de Arbeid zou overeenstemmen is echter nog onmetelijk lang. Wat meer is, we hebben vernomen dat de
partijleiding tegenover dergelijke pogingen tot vernieuwing van het socialisme
beslist niet gunstig gestemd is. De partij staat volop in de strijd volgens de
eerste methode. De tweede methode heeft nog geen vaste inhoud en indien ze
zou leiden tot een dynamisch humanisme, om de woorden van Fayat te gebruiken, dan zou ze logisch het pluralisme moeten aanvaarden. Dit zou de veroordeling zijn van de eerste methode.
Het zal niemand ontgaan dat ook aan de katholieken vragen worden gesteld
en dat meer bepaald van de theologen veel licht verwacht wordt. Licht en liefde
van deze kant en een verder verdiepen van de tweede methode zullen wellicht
ooit eens andere verhoudingen scheppen. Op dit ogenblik denken de katholieken
in België alleen aan de wonden die de eerste methode hun toegebracht heeft.
Men kan hun moeilijk vragen veel hoop te stellen in een tweede methode, die
nog niet geboren is. Het is echter een feit dat gesprekken als die te Klemskerke
en te Pont à Lesse deze geboorte kunnen bevorderen, en dat ze kunnen leiden
tot een beter wederzijds begrip. Dit blijft helaas een wens: er zijn nog te weinig
bouwmaterialen verzameld en de tijd voor het bouwen schijnt, in België althans,
niet erg gunstig.

SCHRIPTURISTISCHE KRONIEK

Onze zekerheid
omtrent de H. Schrift
door H. SUASSO S.T.

V

OOR een katholiek is de zekerheid omtrent de H. Schrift eigenlijk geen
vraag. De Boeken van het Oude en Nieuwe Testament zijn tot hem
gekomen op de meest voor de hand liggende wijze n.l. door en in de Kerk, zoals
in het Oude Verbond de Israëlieten hun heilige boeken ontvingen als boeken
van hun volk. Het feit van het geïnspireerd karakter der H. Schrift en de omyang ervan kennen wij uit de Traditie welke de Kerk sinds de tijd der Apostelen
ons heeft bewaard.
De protestantse theologie echter worstelt sinds de Reformatie om deze zekerheid. Haar beschouwingen omtrent het begrip Inspiratie en Schriftkanon tonen
dit duidelijk aan. Voor korte tijd heeft de katholiek-geworden predikant H. B.
Visser in zijn boek Geef rekenschap erop gewezen welk een nijpend en onoplosbaar probleem de Kanon der. H. Schrift voor de protestantse theologie in zich
bergt. Dit jaar waagde de gereformeerde theoloog dr H. Ridderbos opnieuw een
poging om de totstandkoming en de waarde van de kanon van het Nieuwe
Testament theologisch te verantwoorden 1). Schrijver ziet zeer goed de zwakke
punten in de traditionele protestantse oplossingen die hun toevlucht nemen tot
louter subjectieve criteria om het geïnspireerd karakter van de N.T.-schriftuur te
bepalen en anderzijds reageert hij ook tegen hen die de totstandkoming van de
kanon van louter toevallige historische omstandigheden willen afhankelijk maken. Inderdaad komen wij, zoals hij zegt, vanuit louter subjectieve normen of
vanuit een louter historische menselijke traditie nooit tot geloofszekerheid
omtrent de H. Schrift en haar omvang.
Verder heeft hij met de Zwitserse theoloog 0. Cullmann 2 ) oog voor de rol
welke de mondelinge verkondiging en traditie speelt in het Openbaringsproces,
hoewel hij deze beperkt tot de tijd die aan de voltooiing der H. Schrift voorafgaat. Waar hij zich echter moeite geeft om tot objectieve criteria en zekerheden
omtrent de kanon te komen, zijn wij getuige van een moeizame worsteling met
het juiste inzicht, waaruit ontegenzeggelijk lichtpunten naar voren komen, maar
waarbij hij zich in het gezicht van de bevrijdende oplossing toch de weg ziet
afgesneden door de protestantse positie welke hij niet wil en ook niet kan prijsgeven zonder tot een wezenlijk nieuw, katholiek Kerk-begrip te komen.
De diepste grond voor de moeilijkheden met de kanon immers ligt in het
begrip van de Kerk en van de verhouding tussen de Kerk en de H. Schrift. Het
is onmogelijk hier in details het boek van Ridderbos te bespreken. Theologisch
geschoolden zullen er waardevolle gegevens in vinden en tegelijk de moeizaam1) Dr Herman Ridderbos. Heilsgeschiedenis en H. Schrift; het gezag van het
Nieuwe Testament. --- T. H. Kok, Kampen, 1955, 150 pp., f 3,90.
2) B.v.: 0. Cullmann, Tradition. --- Zwingli -Verlag, Zurich, 1954.
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heid van zijn oplossing kunnen constateren. Wij zullen slechts trachten het
katholieke standpunt inzake de Schriftkanon te belichten met occasionele verwijzingen naar het werk van Ridderbos.
Vooreerst zij erop gewezen, dat het woord „kanon" (- rietstok, maatstaf,
norm) in de oude Kerk en bij de Vaders niet exclusief werd gebruikt om de
Schriftkanon aan te duiden. Het woord gold voor de kerkelijke norm van geloof
en zeden in het algemeen, b.v. voor de erkende formuleringen der geloofsbelijdenis, voor liturgische regels, voor canones en concilies. Werd het voor de
H. Schrift gebruikt, dan duidde het het normerend gezag van de heilige boeken
aan of tenslotte ook de verzameling van de geïnspireerde geschriften als norm
voor geloof en zeden. In deze zin: de complete verzameling van geïnspireerde en
gezaghebbende boeken, wordt het woord tegenwoordig gewoonlijk verstaan.
Wij kunnen ons nu twee vragen stellen:
1. hoe weten wij met zekerheid welke boeken tot deze verzameling behoren ?
Het antwoord hierop luidt: uit de kerkelijke Traditie en de gezagvolle uitspraak
van de Kerk hieromtrent. Dit mag niet verstaan worden in deze zin, dat het
louter religieuse boeken zijn die vervolgens door het gezag van de Kerk worden
gedekt en daardoor pas hun geïnspireerd en goddelijk karakter krijgen. Deze
boeken waren geïnspireerd ook vóórdat de Kerk zich erover uitdrukkelijk uitsprak, zij zijn als Gods Woord uit de handen van de Apostelen door de Kerk
ontvangen (Vatic. Conc. sess. III, c. 2; Denz. 1787).
De andere vraag is:
2. hoe is het kerkelijk gezag aan haar onwankelbaar zekere traditie omtrent de
kanon gekomen ?
Sommige katholieke theologen nemen aan, dat de Kerk een speciale Openbaring van God zou hebben ontvangen welke haar de omvang van de H. Schrift
onthulde. Dit is niet onmogelijk, maar lijkt toch een te kunstmatige en gemakkelijke oplossing van de kwestie, temeer daar wij in de overlevering van de Kerk
geen enkele toespeling op een dergelijke bijzondere Openbaring ad hoc vinden.
Zeer zeker bezit de Kerk zekerheid over haar kanon vanuit een Openbaring
Gods, geloofszekerheid dus, maar moet dit noodzakelijk een speciale Openbaring
zijn die direct omtrent ieder boek zegt: dit boek behoort tot de H. Schrift ?
Andere theologen w.o. M. J. Lagrange O.P. 3 ) zien de zekere kennis van de
Kerk omtrent de H. Schrift meer impliciet besloten in de algemene Openbaring
welke met Christus en de apostolische Kerk gegeven is. Hij stelt dit niet a priori
vast, maar gaat uit van de historische gegevens en getuigenissen der Kerkvaders
en kerkelijke schrijvers. Deze immers beroepen zich altijd op de apostolische
afkomst van de boeken, op de traditie dus dat deze boeken werkelijk uit de hand
van de Apostelen ontvangen zijn. Uit deze traditie hebben wij de zekerheid dat
deze — en alleen deze — boeken geïnspireerd zijn. Tenslotte wordt dus het
goddelijk karakter van de kanonische boeken afgeleid uit het apostolisch gezag,
uit de opdracht der Apostelen om in naam van God de Openbaring in de Kerk
te bevestigen. Daaruit wist de Kerk, dat het woord der Apostelen — zij het
gesproken of geschreven — wanneer het gericht was aan de Kerk, in strikte zin
Gods Woord was.
Als zodanig werden zij door de Apostelen aan de Kerk geschonken en deze
apostolische afkomst vormde het constateerbare kenmerk van hun goddelijk
3 ) M. T. Lagrange, Histoire ancienne du Canon du N.T. —, Gabalda, Paris, 21933,
pag. 173.
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karakter, waardoor zij te onderscheiden waren van andere religieuse geschriften.
Toen er in de tweede eeuw apocryphen verschenen, welke ten onrechte de
pretentie hadden door een apostel geschreven te zijn en er twijfels opkwamen
omtrent sommige kanonische boeken, heeft de Kerk zich uitdrukkelijk beroepen
op haar traditie en de grens van de H. Schrift vastgesteld. Definitief gebeurde
dit in 405 door een antwoord van Paus Innocentius I aan S. Exsuperius, de
bisschop van Toulouse.
Dat de zekerheid langs deze weg verkregen werd vinden wij bevestigd in de
uitspraak van S. Augustinus: „Ik zou geen ge l oof schenken aan het Evangelie,
indien de autoriteit van de algemene Kerk mij daartoe niet bewoog" (PL XLII,
176).
Ook dr Ridderbos zoekt de oplossing van het probleem der zekerheid in deze
richting, maar met ontkenning van het bovennatuurlijk karakter der kerkelijke
traditie en van de kerkelijke uitspraak omtrent deze traditie. Hij beroept zich op
een geloofs-a priori t.o.v. de kanonische Schrift. Wij moeten eenvoudig, evenals
de jonge Kerk, deze boeken uit de handen der Apostelen aannemen in geloof.
Dit is waar, maar lost de kwestie niet op hoe dit mogelijk is als men de traditie
der Kerk als geloofsbron verwerpt. Wij komen hier nog op terug. Ridderbos
wil alleen uit de zelfgetuigenis der H. Schrift in het licht van de H. Geest
komen tot zekerheid omtrent haar goddelijk karakter en haar omvang. Hij geeft
echter toe — wel door de historische gegevens daartoe gedwongen -- dat dit
geen practisch criterium is om uit te maken, welke boeken wel of niet tot de
H. Schrift behoren. Zo ziet hij er eigenlijk van af om een practische en objectieve norm aan te wijzen en zegt tenslotte niets anders dan: wij moeten het
geloven.
Wel geeft hij een waardevolle beschouwing aangaande de theologische achtergrond van de Schriftkanon. Hij ziet deze n.l. als een uitdrukking van de ene
„Openbaringskanon" zoals die ons door God in Christus is gegeven. Eén omschreven Openbaring, dus één omschreven uitdrukking ervan in de kanon van
de H. Schrift. Zeker is de eenheid van de Openbaring, het feit dat God de
Auteur is zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament de reden van
opname van beide in één Schriftkanon, zoals het Concilie van Trente reeds
opmerkt (Dz. 783) . Bovendien kan, eenmaal gegeven het feit van de Schriftkanon, deze gezien worden als uitdrukking van de éne en vastomlijnde Openbaring in Christus. Liever en m.i. duidelijker zou ik willen zeggen: de Schriftkanon drukt de waarheid uit, dat de Openbaring Gods, in het Oude Testament
begonnen, in het Nieuwe voltooid en af is; dat de volheid en de uiteindelijke
eenheid van Gods Woord is bereikt in Christus, zodat dit geen verdere voltooiing meer behoeft.
Het zal echter duidelijk zijn, dat deze theologische zin alleen licht werpt op
de diepere achtergrond van de kanon wanneer deze ons eenmaal met zekerheid
bekend is. Het is echter niet mogelijk om a priori uit het feit van de exclusieve
en voltooide Openbaring ons in Xus geschonken theologisch te besluiten tot het
noodzakelijk bestaan van een afgesloten en omschreven verzameling van normerende, geinspireerde boeken. Nog minder kunnen wij uit deze beschouwing
komen tot de wetenschap welke boeken nu tot deze verzameling behoren. Deze
onmogelijkheden gelden althans voor iemand die de Kerk als factor ter verantwoording van zijn conclusie buiten beschouwing wil laten. Dat er hier m.i. voor
de katholieke theologie, welke het bovennatuurlijk karakter van de Kerk erkent,
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wel een verantwoorde gedachtengang aanwezig kan zijn zal ik nog nader trachten uiteen te zetten (R. p. 7).
R. eist vanuit bovengeschetste beschouwing een geloofs-a priori t.o.v. de
Schriftkanon. Deze wordt volgens hem, telkens opnieuw door Christus, wezenlijk onafhankelijk van de Kerk, gesteld in de constateerbaarheid van het apostolisch spreken en in de leesbaarheid (waarschijnlijk bedoeld: de bereikbaarheid)
van het apostolisch geschrift, in de bewaring van het apostolisch getuigenis en
van de apostolische leer (pag. 81) . Wanneer men dit laatste niet wil uitleggen
in katholieke zin als de bereikbaarheid en bewaring van de H. Schrift door de
autoritatieve, bovennatuurlijke traditie van de Kerk, dan is het niet duidelijk hoe
het feit- dat de H. Schrift voor ons bereikbaar is, langs een louter menselijke
traditie dus, ons kan verplichten tot geloof. De juistheid van de traditie welke
ons de Schrift in zijn kanonische vorm heeft bewaard mist in dat geval immers.
iedere goddelijke garantie. Wil R. daarom een geloofs-a priori eisen, dan moet
dit een a priori zijn t.o.v. de „kanon" die Christus is, maar niet tegenover de
Schriftkanon in haar concrete gestalte, welke buiten de Kerk om niet uit Christus
is af te leiden.
Wat nu te zeggen over de opwerping welke van protestantse zijde tegen de katholieke leer wordt gemaakt, dat bij ons de Kerk bepaalt welke haar kanon, haar
geloofsnorm is en zij zich dus boven de norm stelt waaraan zij gebonden is en
er zo ontrouw aan wordt ? Wij zien nu even af van het feit, dat voor de katholiek de Schrift, tenminste in haar gefixeerde vorm, niet de enige bron van
Openbaring en de enige norm van geloof en zeden is. Blijft staan immers, dat
ook voor de katholiek de H. Schrift een onwrikbare norm is waaraan de Kerk
conform moet zijn. De veronderstelling schijnt dus gerechtvaardigd, dat zij over
die norm niet moet oordelen, doch ernaar moet beoordeeld worden.
Het bezwaar hier geformuleerd heeft echter alleen zin in de vooronderstelling,
dat de Kerk en de Schrift twee grootheden zijn die op een volkomen verschillend
niveau staan, wanneer men n.l. de Kerk als volkomen secundaire religieuse
mensengemeenschap ziet, welke alle bovennatuurlijke autoriteit mist. Dit is de
stilzwijgende veronderstelling van de protestantse theologie: de Schrift is de
enige normerende uitdrukking van de Openbaring, de Kerk spruit uit de Schrift
voort en heeft slechts in geloof tot de Schrift, als objectieve grootheid buiten
haar gelegen, te gaan en zich er passief aan te conformeren. De Schrift is door
de Reformatie volkomen geïsoleerd van de Kerk met de bedoeling het gezag van
de Schrift meer tot gelding te brengen. Het resultaat was echter, dat hierdoor het
gezag van de Schrift buiten de Kerk steeds meer problematisch geworden is.
Welk is nu het antwoord op de bovenvermelde moeilijkheid ? Voor de katholieke theologie zijn Kerk en Schrift correlatief. Dit inzicht, dat de Schrift het
Boek is van de Kerk heeft de laatste tijd door onderzoekingen naar de totstandkoming van de Schrift, naar haar leer, stijl, literair genre etc. ook in niet-katholieke kringen meer ingang gevonden. Zo ook haar verhouding tot en samenhang
met de mondelinge kerkelijke traditie, maar tot een juist inzicht omtrent de
verhouding Kerk — Traditie — H. Schrift schijnt men niet te kunnen komen.
En toch ligt hierin de hele oplossing van de vraag naar onze zekerheid omtrent
de Schriftkanon.
Voor ons hangen Schrift en Kerk dus wezenlijk samen en zijn zij beide even
primair in het Openbaringsproces, zij het onder verschillend aspect. Beiden zijn
uitdrukking van het Heilswerk van Christus, de Kerk in de orde van de levende
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realiteit, de Schrift als de door de H. Geest gefixeerde omschrijving ervan in de
orde van de geloofskennis. Beide zijn ontsproten aan Christus en de gezagvolle
prediking van de Apostelen. Het Heilswerk van Christus en zijn Openbaring
zijn in eerste instantie niet gericht op het totstandbrengen van een verzameling
boeken, waarin die Openbaring is neergelegd, maar allereerst is het Hem te doen
om de vestiging van de Kerk, waarin zijn Woord en Werk is geïncarneerd.
Vestiging van die Kerk en geïnspireerde verkondiging ervan gaan gelijk op, het
eerste door middel van het laatste en het laatste vanuit de realiteit van het eerste.
De Kerk is de voortzetting van Christus, van zijn Heilswerk in de voortschrij deade tijd, zij is zijn Mystiek Lichaam. Zijn werk en zelfs in zekere zin zijn
Persoon als Hoofd van dit Lichaam is niet af voordat zijn heilswerking in de
Kerk is gerealiseerd, voordat de Kerk als heilsgemeenschap is totstandgekomen.
Deze eerste realisatie nu, de eerste fundamentele voltooiing van Christus' Heilswerk in de wereld is, in zijn opdracht, totstandgebracht door de Apostelen als
gequalificeerde ooggetuigen. Zij hebben ervan getuigd, dat de Openbaring niet
alleen het historisch verschijnen van Jesus insloot, maar ook de verwezenlijking
van zijn Menswording in de tijd, in de Kerk. De Kerk is dus een wezenlijk
element in het christelijk Heilsgebeuren en in het Openbaringsproces.
Dit is niet slechts een bewering welke voortkomt uit een bevooroordeelde
theologische houding, maar vindt zijn bevestiging in de H. Schrift zelf. Vooreerst veronderstelt de H. Schrift als verschijnsel zelf reeds de Kerk als milieu
waarin zij is ontstaan niet alleen, maar als een gemeenschap met een gezagselement. Een homogene en normerende verzameling boeken kan buiten een
gemeenschap die gezagsdragers erkent niet ontstaan.
Vervolgens echter blijkt uit het uitdrukkelijke getuigenis van de Apostelen
zoals dat in de H. Schrift is neergelegd, dat de Kerk zelf en haar verwezenlij
king deel uitmaken van de Openbaringsinhoud; dat het feit van haar bestaan een
onmisbaar en integrerend deel is van de Openbaring. Wij herinneren hier slechts
terloops aan de Petrus-teksten (Mt. 16, 18 vergl. 18, 17), aan de beloften aan
de Kerk juist met het oog op de toekomst gedaan, aan de verkondiging van het
Pinkstergebeuren. Heel duidelijk zien wij hoe de vestiging en verbreiding der
Kerk deel uitmaakt van de apostolische verkondiging in de Handelingen der
Apostelen. Tenslotte zij gewezen op de Kerk-theologie van S. Paulus.
Bovendien kunnen wij een logische grond aanvoeren voor het feit dat de
Kerk, haar traditie en leergezag onmisbaar en integrerend deel uitmaken van de
Openbaring. Door de traditie en het gezag van de Kerk immers komt de Openbaring tot de latere mensengeneraties, wordt zij kenbaar aan ons. Dit nu moet
een kenbaarheid zijn welke ons een motief is om te geloven, wij moeten er absolute en bovennatuurlijke zekerheid van hebben, dat dit de juiste vorm van de
christelijke Openbaring is. Een Openbaring die niet meer met bovennatuurlijke
zekerheid door de mens gekend kan worden verliest voor hem haar zin. De
zekere bereikbaarheid van de Openbaring is niet te scheiden van de Openbaring
zelf en moet er impliciet mee gegeven zijn. Het doorgeven van de Openbaring
zoals de Kerk dat doet door haar prediking en het overleveren v an de H. Schrift
moet dus delen in de goddelijke garantie van het Openbaringsproces.
De Kerk staat dus niet als vreemde of als louter receptief buiten het Heils- en,
Openbaringsproces, maar zij behoo rt ertoe. De Schrift zelf predikt als Openbaring de gehele Christus, Hoofd en ledematen, zij getuigt voor de Kerk als
draagster van Openbaring.
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Wat is dan echter de zin van de Schrift als Openbaringsbron, wanneer de
Kerk reeds de taak heeft de door de Apostelen ontvangen uitdrukking van de
Openbaring door te geven ? De H. Schrift is de eerste prediking door de ooggetuigen, de noodzakelijke eerste verwoording van de Openbaringsrealiteit, welke
met de eerste voltooiing van deze realiteit in de eerste Kerk samenging. De
Apostelen hadden de bijzondere opdracht de Kerk haar eerste concrete vorm te
geven steunend op hetgeen Christus hen omtrent het wezen van die Kerk had
geleerd. Zij waren de fundamentele kern van de Kerk en bouwden die voor het
eerst uit in de wereld. Zij hadden ook de opdracht om het wezen en deze eerste
concrete vorm, dit oerbeeld van de Kerk vast te leggen in hun prediking en hun
geschriften als de fundamentele en authentieke gestalte van de heilsgemeenschap
voor de komende tijden. Daartoe bezat hun prediking en geschrift de heel bijzondere goddelijke garantie van de Inspiratie. Van de eerste verwezenlijking
immers hing de toekomstige groei van de Kerk af, de zekerheid omtrent haar
eigen wezen. In het zo wezenlijk belangrijke eerste begin, waarin zich vragen
voordeden als: onderworpenheid aan de joodse wetgeving of niet; gelijkheid van
joden en heidenen etc. kreeg de Kerk haar zichtbare gestalte in de wereld. De
Geestesgaven waren overvloedig en de voornaamste van die gaven was de apostolische Inspiratie, welke de goddelijke garantie hechtte aan deze eerste concrete
gestalte der Kerk en de zekerheid gaf, dat hierin werkelijk het wezen van de
Kerk gerealiseerd was zoals dat door Christus was bedoeld.
De H. Schrift legt dus het wezen en oerbeeld van de Kerk vast als draagster
van de Openbaring van Christus. In deze zin is zij norm en fundament voor de
Kerk der komende eeuwen. Zij wekt telkens opnieuw in de Kerk het bewustzijn
van eigen aard en afkomst en helpt haar voort te bouwen op en trouw te blijven
aan haar eerste begin. Een norm dus die voor de Kerk getuigt, haar beveiligt en
haar leven voedt. Niet echter een regel in deze zin dat zij de levende Kerk haar
gezag ontneemt en deze als draagster van de Openbaring overbodig maakt, want
de Openbaring neergelegd in de Schrift komt juist tot leven in de Kerk. De
Schrift kan niet van de ene kant het bovennatuurlijk karakter van de Kerk als
deel van de Openbaring vastleggen en tegelijk door haar eigen bestaan en gezag
dit karakter ontkennen en opheffen. (Zie b.v. Eph. 4, 11 vv.) .
Het spreekt dus vanzelf, dat de Kerk de enige is die bevoegd is om getuigenis
af te leggen van haar fundament dat in de Schrift is vastgelegd en in haarzelf
leeft. Zij wordt daarmee niet de oorzaak van het goddelijk gezag der Schrift
doch bevestigt het en geeft de Schrift daardoor de plaats in de Kerk die haar
toekomt. De Kerk getuigt voor haar Schrift en deze getuigt op haar beurt voor
de Kerk en uit deze bevestiging van de wederzijdse getuigenis bezitten wij de
zekerheid omtrent Kerk en Schrift als beide geboren uit hetzelfde Heilsgebeuren
en dezelfde apostolische traditie.
Uit de kanongeschiedenis blijkt, dat het tenslotte de oecumenische Kerk is
geweest die haar Schrifttraditie heeft gehandhaafd tegen latere plaatselijke
afwijkingen in. Hiermee kom ik terug op de theologische beschouwing van dr
Ridderbos omtrent de Schriftkanon als beeld van de éne norm die ons in Jesus
Christus gegeven werd. Dit lijkt mij een waardevol gegeven dat wellicht inzicht
geeft in de totstandkoming en de zekerheid van de kanon, wanneer men het
tenminste in het licht van de katholieke Kerkopvatting uitwerkt. Het wijst n.l.
naar de éne, oecumenische Kerk als reden van onze zekerheid omtrent de kanonische Schrift. Ons is inderdaad één exclusieve norm van Heil en Geloof ge-
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schonken in Christus. Het definitieve en volledige karakter van deze Openbaring
vindt zijn uitdrukking niet alleen in de eenheid der Schrift, maar allereerst in de
eenheid en de volledigheid van de Kerk als norm. „Eén Heer, één geloof, één
doopsel" (Eph. 4, 5) . De Kerk is één zoals Christus haar Hoofd één is. Dit
vinden wij nu uitgedrukt in de apostolische prediking en de Schrift. Deze drukt
uit, dat de Openbaring met Christus en de door de Apostelen gevestigde Kerk
in princiep en fundamenteel af is. Zij roept in de Kerk het bewustzijn op dat zij
ten allen tijde identiek is met haar eerste voltooiing.
Vanuit dit bewustzijn van volkomen enig te zijn en reeds voltooid in Christus
en de Apostelen, van het feit dat zijzelf niets wezenlijk nieuws meer aan deze
Openbaring heeft toe te voegen, kwam de Kerk tot de bovennatuurlijke zekerheid van de afsluiting der Kanon van de H. Schrift als onveranderlijk en volkomen fundament voor haar wezen. Haar wezensfundament was voltooid met de
vestiging der Kerk door de Apostelen, ook de apostolische uitdrukking van deze
voltooiing in de H. Schrift vormde daarom een afgesloten geheel. Niet alleen
dus vanuit de Persoon van Christus als norm, maar uitgaande van Christus en
zijn ene Kerk kunnen wij pas komen tot het Kanonbewustzijn en de zekerheid
omtrent de Schriftkanon.
Het zou ons te ver voeren om het unieke en universele aspect van de Kerk nog
verder te specificeren en door te voeren op de unificerende functie welke het
primaat van Petrus en zijn opvolgers in de Kerk uitoefent, zoals deze ook in de
Schrift is vastgelegd. Hierin komt immers onze zekerheid omtrent de H. Schrift
tot zijn hoogste vorm. In ieder geval kunnen wij nu reeds zeggen, dat de Una
Sancta Ecclesia en de Una Sancta Scriptura wezenlijk samenhangen. De Kerk
herkent uit haar eigen eenheid en heiligheid, de eenheid en heiligheid van haar
Schrift. De Schrift is norm en toetssteen van de Kerk, niet echter in exhaustieve
zin alsof de gehele Openbaringsrealiteit en de apostolische traditie in de Heilige
Schrift tot dode letter zou zijn gestold, maar in fundamentele zin zodat de
levende Kerk erop heeft voort te bouwen in een levende geloofstraditie, zodat
de Kerk dit fundament telkens opnieuw heeft te bevestigen en uit te drukken in
de levende omstandigheden van komende mensen en tijden. Als zij dit doet en
getuigenis aflegt van haar geschreven goddelijk fundament, dan stelt zij zich
daardoor niet erboven evenmin als een rechter die de natuurwet urgeert en in
afzonderlijke wetten toepast zich boven en tegenover deze wet zou stellen.
Een poging echter om buiten de Kerk tot zekerheid omtrent de kanon te
komen is tot onvruchtbaarheid gedoemd en vooral zal de protestantse theoloog
nooit bij machte zijn te verklaren op welke grond zijn kerk de kanon als algemeen geldend en bindend voor haar leden beschouwt. Indien men in de meeste
protestantse kerken nog altijd uitgaat van de H. Schrift als zeker uitgangspunt
voor het geloof, dan steunt men daarbij op een gezags- en traditie-erfenis welke
men van de katholieke Kerk heeft overgehouden en wel moest behouden wilde
men met de verwerping van de kerkelijke gezaghebbende traditie tenslotte ook
niet de H. Schrift aan de onzekerheid en het individuele oordeel prijsgeven. De
Schrift kan men niet aanvaarden, tenzij men — minstens impliciet — steunt op
het gezag van de Kerk; en de Schrift, eenmaal aanvaard, voert van haar kant —
wederom minstens impliciet -- de gelovige mens tenslotte tot de bovennatuurlijke gemeenschap van de katholieke Kerk waaraan zij toebehoort erg waarvoor
zij getuigt.
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Westerse verantwoordelijkheid
voor de toekomst
van Afrika en Azië
door PAUL SMOLDERS S.J.

W

ANNEER men de lijst der huidige vooraanstaande figuren uit Azië en
Afrika doorloopt, dan is het opvallend, dat velen onder hen hun vorming ontvingen aan Europese of Amerikaanse universiteiten. Communistisch
China en Noord-Vietnam worden geleid door oud-studenten van Franse instituten: Chu En Lai en Ho Chi Minh; Nehru en Gandhi verbleven jaren lang te
Londen; de zwarte eerste minister van Nigeria (dat een zesde uitmaakt van de
bevolking van het Afrikaanse continent) beëindigde zijn studies een zevental
jaren geleden in Engeland.
Naast hen zouden een lange reeks ministers, industriëlen, bestuurshoofden,
enz. kunnen vermeld worden. Zonder er zich van bewust te zijn, heeft het Westen de verantwoordelijkheid gedragen voor de ideologische, economische en
technische vorming van hen, die nu in Azië en Afrika over het lot van millioenen beslissen en weldra misschien over het lot v an de wereld.
De invloed van het Westen op hen, die het Oosten moeten leiden, blijft nog
altijd hoogst actueel: Intenser dan ooit te voren verstrekken universiteiten en
andere instituten in het Westen onderricht aan kleurlingen.
Vooral sedert de tweede wereldoorlog is hun aantal geweldig toegenomen. In
Engeland steeg het cijfer van 300 in 1939 tot 20.000 in 1954 en in U.S.A. van
2000 tot 15.000. In 1954 verbleven er in Nederland 2800 1 ), in Duitsland 3000,
in Frankrijk 13.000 en in België 200 2 ). Onder hen bevonden zich minstens
9300 negers, 5000 Vietnamezen, 6300 Indiërs en 4000 Chinezen 3 ). In totaal
mogen we hun aantal op minstens 5 5.000 schatten.
* * *
I ) In Nederland valt het aangegeven cijfer uiteen in ongeveer 1800 Indonesiërs,
500 Surinamers en 400 Antillanen; verder vinden we er nog kleine groepen uit India,
Pakistan, Korea, Liberia en Trinidad; ook niet-academische studenten zijn in de
cijfers begrepen.
2) Waaronder 15 Chinezen, 27 Indochinezen, 25 Iranezen, 26 Libanezen en 28
Syriërs.
3) Deze cijfers zouden heel wat commentaar vragen. Voor sommige landen —
vooral voor Frankrijk — zijn ze zeer onnauwkeurig ten gevolge van een gebrekkige
administratie of wegens de moeilijkheden der ingewikkelde telling. De „originaires de
l'Union Française - zijn niet in de statistieken van de vreemde studenten opgenomen.
De statistieken hebben niet altijd betrekking op dezelfde groep mensen: soms omvatten
ze zonder onderscheid a ll en, die onderwijs genieten, soms enkel de hogeschoolstudenten
enz. Het gebeurt zelfs, dat ook verpleegsters, practische werkers enz. er bij worden
gerekend.
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55.000 kleurlingen, die allen eens een belangrijk aandeel zullen nemen in het
bestuur van hun land, zijn bij ons te gast en treden in contact met het Westerse
leven, dat ze dikwijls vooral langs de minder gunstige kanten leren kennen. Zij
ondergaan de invloed van de meest diverse geestesstromingen, waarbij vooral het
Marxisme en het neo-positivisme op de voorgrond treden.
Het probleem tekent zich nog veel scherper af voor die landen, waarvan zo
goed als de totale intelligentia in Europa gevormd wordt: van de 2000 negers uit
de Franse koloniën in Afrika, die in 1954 een hogeschoolopleiding genoten,
studeerden er slechts 110 in Afrika zelf; van de 5000 universiteitsstudenten uit
Malakka bevinden er zich 4000 in westerse gebieden. Deze enkele gegevens doen
ons de draagwijdte beseffen van de woorden, uitgesproken door Mgr Constantini, voorzitter van de „Congregatio de Propaganda Fide": „Eén der grootste
gevechten van de Kerk speelt zich voor het ogenblik af aan de universiteiten van
Europa en Amerika". Daar wordt immers niet enkel de élite van het Westen,
maar een belangrijk deel van die uit het Oosten gevormd. Wie deze mensen voor
zijn idealen kan begeesteren, zal eens een diepe invloed op Azië en Afrika
uitoefenen.
De communisten hebben dit ten volle begrepen. Met verfijnde realiteitszin en
meesterlijke strategie hebben ze het terrein verkend en hun actieplan opgesteld;
eerst hebben ze getracht de kleurlingen-studenten in hun eigen universiteiten
onder te brengen. Hierin zijn ze gedeeltelijk geslaagd: honderden kleurlingen
studeren te Moskou, Praag, Bukarest en aan de Oost-Duitse universiteiten; onder
hen bevinden zich Indonesiërs, Afrikanen, Indiërs enz. Daar echter de stroom
van studenten naar de beroemde universiteiten van Parijs, Cambridge, Oxford
e.d. niet kon gestuit worden, begonnen de communisten systematisch ter plaatse
te werken. Aan elke universiteit werden communistische cellen opgericht; de
eigen verenigingen der kleurlingen werden zoveel mogelijk genoyauteerd door
communisten .... Men schat (zonder dat officiële cijfers beschikbaar zijn), dat
80% der neger-studenten in Engeland in communistisch vaarwater zitten; in
Frankrijk zou dit percentage nog hoger zijn. In Nederland schijnen de communisten bij de uitheemse studenten numeriek minder sterk te staan, maar ze vormen er een ondernemende en actieve minderheid.
Een katholieke Maleise studente aan de universiteit van Sydney in Australië
schetste een paar jaar geleden, in een toespraak tot het Legioen der katholieke
vrouwen, de toestand der kleurlingen in Australië als volgt: „De communisten
schijnen de enigen te zijn, die onze moeilijkheden begrijpen; zij alleen willen
vriendschapsbetrekkingen met ons aanknopen en hun families verlenen ons gastvrijheid. Moeten we er ons over verwonderen dat sommige vooraanstaande persoonlijkheden tijdens hun vroeger verblijf in dit land communist werden ?"
Reeds dertig jaar bewerken de communisten de Afrikaanse en Aziatische stu. denten in het Westen. B.v. in 1925 bestond in Frankrijk de „Fédération francochinoise d'éducation laique", die sterk de Marxistische invloed onderging. Verschillende der huidige Chinese ministers, o.m. Chu En Lai, Chu Te en Chen I
werden daar in de leer van Marx ingeleid.
Hun huidige actie onder de negers in Frankrijk en Engeland zou wellicht
dezelfde uitslag kunnen hebben, indien er van een andere zijde geen ernstige
initiatieven genomen worden.
We mogen ons echter niet blindstaren op het communisme. Het materialisme
en het atheisme die schuil gaan onder de lokkende namen als existentialisme,
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positivisme en dgl., treden de student tegemoet, zowel vanaf de leerstoel der
onderwijsinrichtingen als vanuit de milieus waarin hij gedwongen wordt te
studeren en zijn ontspanning te zoeken. Aan vele belangrijke Franse, Engelse en
Amerikaanse Universiteiten vieren deze doctrines hoogtij; in het dagelijkse
studie- en ontspanningsleven komen de vreemdelingen bijna enkel in contact
met mensen, die een practisch materialisme huldigen. In Parijs b.v. sturen, volgens het getuigenis van de voorzitter der Franse studenten-missiebond, de existentialistische milieus het zedelijk leven van een schrikwekkend aantal kleurlingen in de war. Een vergelijking van de foto's van eenzelfde student bij zijn
aankomst en enkele maanden later spreekt boekdelen.
Met het christendom — en zeker met het katholicisme -- komen velen zelden
of nooit in contact: zij wanen het uitgestorven of delen in de vooroordelen van
de niet-gelovige Westerlingen.
Dit alles verklaart het gebrek aan sympathie, j a de vijandschap, die velen der
huidige Afrikaanse en Aziatische leiders, die eens in Europa verbleven, de Kerk
toedragen.
De Maryknoll Father Nevins deed tijdens zijn rondreis door het zwarte
werelddeel hieromtrent een pijnlijke ervaring op. Deze toestanden zijn ook verantwoordelijk voor de geloofsafval onder de katholieken, die bij de negers in
Frankrijk en Engeland onrustwekkend is; in Frankrijk schat men, dat de helft
van de katholieke, vreemde studenten alle godsdienstpraktijk laten varen; velen
onder hen worden onverschillig of nemen tegenover de Kerk zelfs een vijandige
houding aan.
Het aantal katholieken onder de kleurlingen is trouwens vrij groot. In Engeland zijn ze drie duizend in getal; in Nederland minstens 800, waarvan 200
Indonesiërs, 200 Surinamers en 360 Antillanen; in de Verenigde Staten 1500,
waarvan een duizendtal Philippino's en in Frankrijk zijn minstens 1400 negers
en honderden Vietnamezen katholiek. In totaal verblijven er minstens 800G
katholieke kleurlingen in het Westen, waarvan een grote meerderheid voor het
ogenblik nog maar weinig contact met de katholieke Kerk heeft.
Heel de toestand schetsen die hiervan de schuld draagt is moeilijk; enkele der
voornaamste oorzaken willen we in het kort aangeven.
Heeft men in het verleden de neiging gehad de verschillen tussen de Westerling en de Oosterling, de Europeaan en de zwarte te sterk te onderstrepen, toch
kan men moeilijk ontkennen, dat er een duidelijk onderscheid bestaat in de
mentaliteit, de manier van aanvoelen en het hiërarchiseren der waarden. Dit kan
aanleiding geven tot misverstand en onbegrip, zoals twee Indonesiërs het raak
formuleren: „De Nederlander houdt van oprechtheid; hij gaat dadelijk op het
doel af en verklaart brutaalweg waarover hij het precies wil hebben. Hij wekt de
indruk weinig rekening te houden met de gevoelens der anderen. De Indonesiër
daarentegen is er voortdurend op bedacht, dat zijn woorden en daden de anderen
zouden kunnen kwetsen of onaangenaam zijn; daarom handelt hij steeds voorzichtig en gebruikt desnoods vage termen. Daarom zal hij soms „ja" zeggen, zijn
toehoorder ogenschijnlijk gelijk geven, maar inwendig „neen" bedoelen. Iedere
Indonesiërs zal hem begrijpen, want ze bezitten beide een soort zesde zintuig, om
de diepere zin der woorden te vatten, die verscholen ligt onder hun materiële
betekenis".
Daardoor ontstaan soms pijnlijke misverstanden in de betrekkingen tussen
blanken en kleurlingen, vooral wanneer er geen wederzijds vertrouwen aanwezig
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is of wanneer een blanke wegens een ongegrond meerderwaardigheidsgevoel
alles wat niet tot zijn cultuur behoort als primitief en absurd meent te mogen
veroordelen. Het ontbreekt immers vele Westerlingen, vooral bij minder ontwikkelden, aan eerbied voor de kleurling, in het bijzonder voor de zwarte. Een
dergelijke behandeling is vaak zeer kwetsend, ook al uit zich deze hooghartigheid
dikwijls zonder slechte bedoelingen: een studente uit Martinique, in MiddenAmerika, voelde plots hoe een hand bescheiden over haar zwarte arm wreef en
ze zag een dame verwonderd haar vingers bekijken: hoe was het mogelijk, dat
zwart was dan toch kleurvast !
Beschouwd te worden als een vreemdsoortig wezen, als een curiosum of een
abnormaal geval grieft om het even welke mens. Over deze fundamentele waarheid is iedereen het eens. Doch in hun concrete omgang met mensen van een
ander ras verliezen vele blanken haar totaal uit het oog. Dit is een reden waarom
volwaardig menselijke betrekkingen met personen van een andere huidskleur zo
zeldzaam zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de verhouding blank-zwart, maar
tevens, ofschoon in mindere mate, voor de omgang met de overige rassen.
De kleurlingen zullen tegenover acute uitingen van minachting, vals medelijden of onverschilligheid op twee manieren reageren. Ofwel verschansen ze zich
in eigen nationale verenigingen, die dan meestal sterk anti-Westers, soms antichristelijk getint zijn; ofwel vervallen ze in een dof minderwaardigheidsgevoel.
Deze studenten voelen zich noodzakelijkerwijze alleen en verloren in een wereldstad als Parijs, New York of Amsterdam. Hun inferioriteitscomplex vreet nog
dieper in, naarmate zij ervaren, dat ze onvoldoende voorbereid zijn op de eisen
van een bepaald onderwijsprogramma of op een werkmethode van een bepaald
instituut. Ze sukkelen niet zelden met de taal, hebben last met de aanpassing aan
het voedselregime en lijden onder het koude, vochtige klimaat van het Westen.
De moeilijkheden zijn voor elk student wel niet even groot maar toch valt het
verblijf aan onze Westerse instituten de meeste kleurlingen zwaar, in het bijzonder wanneer ze verstoken blijven van elke hulp vanwege blanke of andere
medestudenten.
De moeilijkheden beginnen onmiddellijk na aankomst in het Westen. Het
gebeurt vaak dat er niemand aan de kade of op het vliegveld aanwezig is om hen
te begroeten; zij moeten zelf onderdak zoeken en alhoewel zij zich soms ternauwernood verstaanbaar kunnen maken, moeten zij hun weg trachten te vinden in
honderd en een administratieve organisaties. Het vinden van een fatsoenlijk
onderkomen vergt soms dagen geloop en in bepaalde landen, als Frankrijk en
Engeland, moeten zij zich wel eens met een mensonwaardige huisvesting tevreden stellen. Deze landen lijden zelf aan woningnood. Een gedeelte der studenten
is in officiële hotels of gebouwen ondergebracht (in Londen 1/7 der kleurlingen;
in de Cité Universitaire van Parijs enkele honderden) ; maar het merendeel moet
toch op zoek gaan naar een kamer bij particulieren. Ze worden dan brutaal
geconfronteerd met de rassenvooroordelen, het uitbuitingsinstinct van menige
gastheer. Zwarten wijst men niet zelden gewoon de deur, omdat ze zwart zijn; in
Frankrijk worden met tegenzin kamers verhuurd aan niet-Fransen of het zou zijn
voor ongehoorde woekerprijzen: 750 B.Fr. (f 52,50) per maand voor het kleinste zolderkamertje; 1500 B.Fr. (f 105) per maand voor een eenvoudige kamer.
Talrijke kleurlingen hebben dan onderkomen gezocht in bouwvallige huizen, die
na de oorlog gesloten werden. In welke staat van verval deze studentenhuizen
verkeren, kan men zich wel indenken.
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Wie een dergelijk leven w il volhouden, moet beschikken over een ijzersterke
gezondheid, een groot idealisme en een enorm doorzettingsvermogen; anders
gaat hij er aan ten onder. Daarbij komt nog dat velen slechts over een pover
inkomen beschikken en tot uiterste zuinigheid zijn gedwongen. Geen wonder dat
deze studenten door lichamelijke en morele uitputting, verbitterd en opstandig
worden.
In Nederland is de financiële toestand der meeste, vreemde studenten bevredigend: velen hebben een beurs, anderen studeren uit eigen middelen. De uitheemse studenten zijn op dezelfde wijze ondergebracht als de Nederlandse, dus
op kamers; middelbare scholieren vinden tijdens het schooljaar onderkomen in
instellingen en internaten. In Engeland, U.S.A. en Frankrijk is het met de
financiën der kleurlingen-studenten minder schitterend gesteld: in Engeland
beschikken slechts 25% der studenten uit de kolonies over een beurs, in Frankrijk 50%; in U.S.A. moeten 62% volledig op eigen kosten leven. Jammer
genoeg is het bedrag van die studentenbeurzen vaak onvoldoende: in Frankrijk
b.v., zijn vele studenten verplicht bijverdiensten te zoeken. Daar ze officieel geen
recht op arbeid hebben, vallen ze ten prooi aan uitbuiters, die hen zeer lage
lonen uitbetalen en allerlei minderwaardige karweitjes laten opknappen.
Afpersing, armoede, mensonwaardige huisvesting, bittere vernederingen vanwege de blanken en haast onoverkomelijke bestaansmoeilijkheden kweken revolutionnairen die niet slechts anti-kolonialistisch, maar tevens anti-Europees en
soms anti-christelijk gestemd zijn. Deze sfeer heerst vooral in de kringen der
zwarten in Engeland en in Frankrijk, maar bestaat in min of meerdere mate in
andere groepen. Het communisme zal evident gebruik maken van hun ontevredenheid en zal zich als voorvechter van rassengelijkheid, van anti-kolonialisme
en anti-kapitalisme de sympathie van velen onder hen verwerven. Het christendom blijft aan velen onbekend of doet zich voor als een kapitalistische organisatie. Dit laatste geldt inzonderheid voor de z.g. katholieke landen als Frankrijk,
waar de kleurlingen licht geneigd zullen zijn de misstanden van het land met het
katholicisme te identificeren. Welke ontgoocheling beleeft de katholieke Vietnamees niet te Parijs, wanneer hij geen steun vindt bij de Franse parochiegeestelijkheid, wanneer hem de toegang wordt ontzegd tot de milieu's der katholieke burgerij, wanneer hij genegeerd wordt door zijn Franse medestudenten. Is dat nu
„La France, la fille ainée de l'Eglise", waarover de Franse missionarissen vaak
met zoveel enthousiasme hebben gesproken, alsof iedereen er katholiek was ? De
jonge kleurling voelt zich haast beschaamd over zijn godsdienst.
Ook het universitair milieu zal deze studenten zelden in hun geloof sterken;
hoeveel professoren en studenten ontkennen niet elke vorm van spiritualisme of
beschouwen het katholicisme als ouderwets en voorbijgestreefd ? Tegen hun
critiek en spot zijn de meesten niet opgewassen bij gebrek aan een aangepaste
godsdienstige vorming én diepgaande apostolische bezieling. De morele ontreddering van velen draagt ook bij tot de geloofsafval, die in bepaalde groepen dan
ook schrikwekkend is.
En toch gaat het hier om de toekomstige, katholieke élite, die eens bekwaam
zou moeten zijn haar taak op te nemen in de uitbouw van een eigen christelijke
cultuur en van een zedelijk gefundeerd zelfbestuur.
* * *

Werd dan van katho li eke zijde niets gedaan om deze vereenzaamde studenten
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te helpen ? De enige grote, katholieke onderneming op dit gebied was het werk
van Pater Lebbe (1877-1940). Deze promotor van de katholieke adaptatie in de
missielanden had begrepen, dat de Chinese Kerk een flinke lekenélite nodig had:
hij zou de heidense en atheïstische Chinezen, die in die tijd in Europa studeerden, in contact brengen met ernstige katholieken. Hij zocht voor hen onderwijsgelegenheid aan katholieke universiteiten, verschafte hun onderkomen bij katholieke families en sloofde zich onvermoeibaar voor hen af. Zijn actie droeg rijke
vruchten: hij kon meer dan 400 volwassen studenten dopen.
Het geheim van zijn succes lag in de eerbied en genegenheid voor hun persoonlijkheid, voor de eigen waarde der Chinese cultuur, voor de grootheid der
Chinese natie: daardoor vermocht hij het wantrouwen en het scepticisme te neutraliseren. Een der bekeerlingen verhaalt op de dag van zijn doopsel: „Twee jaar
geleden had ik met vier vrienden een plan opgesteld om bij mijn terugkeer in
China het christendom definitief uit te roeien. Nu zijn we hier alle vijf samen
om de grote lijnen vast te leggen van een katholiek offensief in China".
Pater Lebbe heeft geen grote navolgers gehad. Heel de katholieke wereld
heeft deelgenomen aan de grootse missie-actie van de laatste veertig jaar, doch
de kleurlingen in het Westen werden practisch volledig verwaarloosd. Slechts de
laatste jaren kregen ze de belangstelling van bredere katholieke kringen. Toch
is er bitter weinig gedaan. Einde negentienhonderdvierenvijftig heeft het Fidesagentschap de voorlopige resultaten gepubliceerd van een onderzoek, gehouden
onder de priesters die apostolaat uitoefenen onder -- of tenminste zich interesseren voor — kleurlingen-studenten. Men heeft o.a. een lijst van vijftig priesters
of lekeninstellingen gepubliceerd. In deze lijst kunnen ingewijden echter spoedig
grote leemten ontdekken: naast hen, die interesse voor het probleem bezitten,
werden verder de namen van een aantal studenten-zielzorgers opgenomen, die zo
goed als zeker, wegens de zware eisen van hun bezigheden, weinig gelegenheid
hebben dit speciale terrein te betreden. Van deze vijftig priesters is hoogstens
een vierde actief betrokken in het belangrijke apostolaat onder de overzeese
studenten.
Een exhaustief overzicht geven van het werk, dat door katholieke priesters of
leken voor kleurlingen gepresteerd wordt, is moeilijk. Hier volgen slechts de
meest belangwekkende initiatieven.
In Engeland wordt het apostolaat gecoördineerd door de officieel aangestelde
Overseas Students National Chaplain, die in zijn werk geholpen wordt door het
Catholic Committee for Overseas Students, waarin afgevaardigden van de voornaamste katholieke organisaties zitting hebben. Hij vindt vooral steun bij drie
praesidia van het Marialegioen die speciaal opgericht werden voor apostolaat
onder de kleurlingen, en die door geregelde huisbezoeken en samenkomsten
contact houden met honderden overzeese studenten. Het is echter begrijpelijk,
dat hierdoor slechts een miniem deel der drie duizend katholieke en zeventien
duizend niet-katholieke studenten kan bereikt worden.
In Frankrijk werden vrij veel initiatieven genomen, onder meer door het
missielekeninstituut Ad Lucem en door de Cercle de Saint Jean-Baptiste, maar
een grote nood aan coordinatie is voelbaar. Verschillende aalmoezeniers werken
er aan mee met min of meer succes. Het enige werk echter van zeer grote waarde
schijnt het home te zijn van de Aide Féminine Internationale Catholique (AFIC),
waa rvan verscheidene lekenmissiehelpsters de leiding hebben. Zij verstrekken
onderdak aan een tachtigtal kleurlingen meisjesstudenten, die samen met het
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personeel hetzelfde familiaal leven leiden. Men mocht zich reeds verheugen over
meerdere bekeringen, wang@tuigt voor de degelijkheid van deze oplossing.
In Duitsland schijnt de actie zich tot enkele initiatieven van de Graal te Bonn
te beperken.
In de Verenigde Staten van Amerika begint het probleem de volle aandacht
van het katholieke publiek te trekken. Vooral de Missievereniging der katholieke studenten en hoogstudenten (CSMC) is zeer actief: contactbijeenkomsten
tussen blanken en kleurlingen worden belegd; studiedagen voor kleurlingen,
waaraan gemiddeld een honderdtal deelnemen, worden geregeld georganiseerd.
Verschillende eigen, nationale verenigingen voor de buitenlandse katholieken
werden opgericht. De Maryknoll Fathers trachten de kleurlingen in groten getale
in contact met katholieke families te brengen. In Chicago bezit de AFIC een
home voor meisjesstudenten, overeenkomstig met dat van Parijs; de Graal opende een school, die meisjes uit alle landen, ook kleurlingen, op actief apostolaat
wil voorbereiden.
In Zwitserland bestaat het Sint-Justinuswerk, dat eertijds gesticht werd door
Pater Lebbe ten bate van Chinese studenten. Het beschikt te Freiburg over een
studentenhome dat vijfendertig blanken en kleurlingen herbergt. Het brengt de
vreemdelingen in contact met de Zwitserse studentenverenigingen en aalmoezeniers. Het tracht ook deze studenten te introduceren in katholieke families en
hun gedurende de vacantie werkgelegenheid te verschaffen. In de zomermaanden
worden eveneens twee vacantie-oorden in de bergen ingericht, waar Aziatische
studenten van de Freiburgse Universiteit en ook van de andere Zwitserse universiteiten samenkomen. Tot nog toe kon het Sint-Justinuswerk aan 750 Aziatische
studenten hulp bieden, maar moest zich, bij gebrek aan uitgebreide financiële
middelen, tot dit getal beperken.
In België, waar het probleem zich minder acuut stelt, omdat slechts een
tweehonderd kleurlingen de onderwijsinrichtingen bezoeken, beperkt de zorg
zich tot accidenteel apostolaat van enkele priesters. De enige uitzondering hierop
is een studentenhome door de missievereniging der Waalse hoogstudenten
(AUCAM) ingericht, waar een tiental blanken en kleurlingen een gemeenschappelijk leven leiden.
In Nederland heeft men vastgesteld dat de overzeese studenten helemaal niet
of onvoldoende opgenomen worden in het parochie- of studentenleven. Dit
trachten drie moderatoren, die door het Nederlands Hoogwaardig Episcopaat
werden benoemd voor de Indonesiërs, Surinamers en Antillanen, te verhelpen
door huisbezoek, dat echter ontzettend lastig blijkt te zijn wegens de verspreiding der studenten over het hele land. De Indonesiërs bezitten een eigen vereniging, waarvan de actieradius zich verspreidt over heel West Europa, de „1 katan
Mahasiswa Katolik Indonesia" (IMKI). In verschillende steden bestaan plaatselijke groeperingen en enkele keren per jaar worden landelijke bijeenkomsten
georganiseerd voor een retraite, voor de Paasviering of Dies natalis. Een eigen
blad „Prapanca" is het contactorgaan voor alle katholieke Indonesiërs in West
Europa. Daar de meeste Surinaamse en Antillaanse studenten een middelbare
cursus volgen, dragen de beide moderatoren van deze groepen vaak de zorg voor
huisvesting, voor vacantie-activiteiten en ontspanning, in nauwe samenwerking
met ouders en officiële instanties. Deze materiële zorgen zijn noodzakelijke voorwaarden voor een vruchtbaar contact. Voor de hogeschoolstudent streeft men
naar een persoonlijker, diepgaander contact en naar groepsvorming.
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Dit korte overzicht der voornaamste initiatieven wijst er op, dat er reeds iets
gedaan werd voor de kleurlingen-studenten, maar dat nog veel gerealiseerd moet
worden, wil men de massa der katholieken en niet-katholieken op een blijvende
wijze in christelijke zin beinvloeden.
Het aantal zielzorgers zou moeten verhoogd worden: vele missionarissen zien
het probleem der vreemde studenten nog niet als een missieprobleem. Apostolaatswerk onder de overzeese studenten valt niet onder hun missionarisideaal. En
toch is dit apostolaat, zowel principieel als practisch, van het allergrootste
belang.
Verder ware het wenselijk dat men beroep kon doen op een actievere medewerking van de leken. De katholieke families en medestudenten kunnen hier een
zeer vruchtbare rol spelen: hun eenvoudige vriendschap kan veel goeds verrichten. Een Javaans Jezuïet schrijft in dit verband: „De Oosterling verlangt niets
anders dan dat de Westerling even normaal staat tegenover hem als tegenover
ieder andere Westerling". Vanuit deze houding van oprechte eerbied zal dan
spontaan het hulpbetoon groeien dat de kleurling het verblijf in Europa leefbaar
en vruchtdragend kan maken. Hij zal verrijkt worden met een nieuwe waarde:
de christelijke cultuur van het Westen.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Een posthume roman
van Frans Werfel
door DR J. VAN HEUGTEN S.J.

ELLA zit voor de piano. Eigenlijk heet zij Cecilia. Wij noemen haar echter
Cella, een naam die goed bij het kind p ast. Wij, dat zijn Margreet en ik.
Margreet zit diep over een handwerkje gebogen. Zij is beslist niet in staat met
lege handen te luisteren als Ce ll a speelt. Mij hindert dat altijd opnieuw. Margreet draagt haar sterke bril met bolle glazen. Haar ogen zijn helaas niet beter
geworden in de zestien jaren van ons huwelijk. Zonder haar bril is Margreet nog
steeds een knappe vrouw met haar slank gebleven figuur. Zij is iets groter dan
ik. Het blonde haar heeft in de laatste tijd veel van de vroegere glans verloren
en lijkt me dor te zijn geworden. Vaak denk ik dat Margreet meer zorg aan haar
uiterlijk zou moeten besteden. Zij kan dat doen, al leven wij er zeker niet rijk
van. Maar achter die ingetogenheid schijnt een of ander streng beginsel te steken, iets wat ik niet in haar begrijp. Misschien versmaadt zij het op zo'n wijze
de aandacht te trekken. Misschien is het alleen haar aard en anders niets. Vreemd
genoeg, dat er na zulk een lang samenleven nog onbekende dingen in een mens
zijn. Wellicht is de kleinsteedse omgeving, waarin wij leven, de oorzaak. Al
wonen we dan slechts een uurtje van Wenen af. Eisenstadt is niet meer dan een
doods plaatsje".
Op deze wijze begint Frans Werfel zijn roman Cella. Dit korte tafreel verraadt reeds de geoefende romanschrijver. Wij zijn onmiddellijk in medias res en
voelen de gezinssfeer aan, de rustige vredelievende en huiselijke advocaat, die
zijn herinneringen opschrijft, de reeds grijzende, bijziende en wat van haar man
vervreemde moeder Margreet en het ongewoon muzikale kind Cella. Het is kort
voor de inval der Nazi's in Oostenrijk en ha Joodse gezin beseft nog niets van
de tragedie, die spoedig zal uitbreken niet slechts over Oostenrijk, maar ook over
het gezin Bodenheim. Werfel schreef dit boek in 1938-1939, nog vers onder de
indruk der gebeurtenissen, die hem naar Zuid-Frankrijk verdreven hadden, gaf
het echter niet uit. Eerst enkele jaren na zijn dood kwam het van de pers onder
de titel Cella oder die Ueberwinder en onlangs verscheen er een Nederlandse
vertaling van. Hij was van plan er nog een vervolg op te schrijven, waartoe hij
echter niet kwam, en dat is waarschijnlijk de reden waarom hij ook het eerste
deel niet uitgaf.
Het werk is geschreven met ongewone warmte en deelname als iets van nabij
beleefds, iets dat de schrijver diep in het hart heeft gegrepen. Al bleef het vervolg ongeschreven, toch vormt Cella een afgerond geheel. Toen Werfel in 1938
Oostenrijk, dat hem een tweede vaderland was geworden, moest verlaten, had hij
reeds een rijk oeuvre gepubliceerd. Geboren te Praag in 1890, de stad die wel-
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licht meer dan enig andere in de laatste decennia het Westen met religieuze of
metaphysische onrust vervuld heeft — uit Praag stammen immers niet alleen
Werfel, maar ook Rilke, Frans Kafka en Max Brod, allen schrijvers in wie het
religieuse mysterie levendig was — woonde Werfel in zijn jeugd te Leipzig en
te Hamburg. Met de genoemde Praagse schrijvers heeft ook hij levenslang gestreden tegen wat hij noemde het naturalistisch nihilisme. Hieronder verstond hij
de heersende realistische levensopvatting, die met God en al het buitenwereldse
heeft afgerekend, in leven en heelal niet de minste zin erkent en zich in deze
wereld-werkelijkheid als de enig-gegevene opsluit. Over zijn religieuze inzichten
heeft hij zich het duidelijkst uitgesproken in het na zijn dood verschenen Zwischen Oben and Unten, een verzameling essay's en aforismen.
Van zijn twintigste tot zijn dertigste jaar verschenen er regelmatig dichtbundels van zijn hand, waarvan er enkele destijds gunstig ontvangen werden. Het
nieuwe, ongewone dezer gedichten was, behalve een grote vrijheid van maat en
rythme, het onstuimig spiritualisme en de overvloeiende mensenliefde, die hier
beleden werden als de verlossende krachten der toekomst.
Nu, na dertig, veertig jaar, hebben de gedichten uit die tijd veel van hun
bekoring verloren. Ze zijn te woordrijk en pathetisch, te luidruchtig, te gekunsteld soms en soms te onverzorgd. Ze schijnen meer uit hartstocht en bezieling
geboren -- die klip voor jonge poëten — dan uit poëtische bezinning en reflexie.
Ze zijn vaak te wild van fantazie, te weinig gebonden en schijnen te gemakkelijk
neergeschreven, alsof het eenvoudig verwoorden van gevoelens en verbeeldingen
reeds poëzie was. De beste dezer zijn later in een Auswahl uitgegeven. Het
expressionisme, dat ongeveer met de eerste wereldoorlog in Duitsland opkwam,
trad zo rumoerig en modern aandoend op en beloofde zo veel nieuws, dat het
spoedig de algemene belangstelling trok. Werfel ging echter een te eigen weg en
had te afwijkende inzichten om lang in artistenmilieu's de smaak van de dag te
dienen. Na zijn lyrische periode wendde hij zich tot het toneel en schreef een
aantal stukken, waarvan Paulus unter den Juden ook in Nederland zijn aangrijpende kracht bewees. Dit zware, gedachtenrijke stuk is geheel ontheven aan die
sfeer van te vaardige techniek en veroveringskunst, die zijn vroegste toneelwerk
nog kenmerkt. Zoals vele Joodse auteurs bezat Werfel een wonderlijk vermogen
van assimilatie en inleving, waardoor het hem met zijn technische vaardigheid
gemakkelijk viel triomfen te behalen, nog voordat hij van het diepste en innigste
in hem gegeven had. De spoedig volgende Nazi-periode vaagde al zijn stukken
van het toneel.
Gelijktijdig met zijn toneelwerk begon hij ook novellen en romans te schrijven. De roman bleek op den duur Werf els eigenlijke begaving, de roman in de
zeer ruime zin van het verbeelden van menselijke verhoudingen en lotgevallen in
strenger of losser vorm. Om de vorm heeft Werfel zich nooit bijzonder druk
gemaakt, met dien verstande dat hij noch de straffe compositie en geacheveerdheid van- vele Franse romans nastreeft, noch uitmunt door bijzondere verzorgdheid van taal en uitdrukking. De meeste zijner romans zijn tamelijk logge gevaarten, zoals Duitse boeken dat dikwijls zijn, en eindigen eerst na vier, vijf
honderd of meer bladzijden.
Men vindt bij Werfel een bijna griibelnde diepzinnigheid, een tragisch gegrepen zijn door en een treffend weergeven van mensenleed en mensenlot, een
dramatische enscenering, een kracht van mensenverbeelding, een vizie op het
aardse gebeuren, die zijn ongewoon episch talent uitmaken. Is het verhaal een-
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maal op gang en heeft hij zich voldoende ingeleefd in zijn schepping, dan wee;
hij deze met een zeldzame helderheid op te roepen en de lezer gevangen te
houden in het labyrinth zijner verbeeldingen. De lezer voelt zich omringd door
mensen van gelijke makelij als hij zelf, die ademen op zijn eigen rythme en wier
leven zich verstrikt in de droevige conflicten, die nu eenmaal van deze aarde
zijn. Werfels kracht ligt in 't algemeen niet in de scherpe, concrete vormgeving
en karakterizering, in de trefzekere stylering, die meer Latijns erfgoed is en vele
Romaanse schrijvers kenmerkt. Zijn drang naar intensiteit, naar inleving in toestanden van ongewone structuur, kortom zijn tasten naar de ziel, zijn talent voor
tragische verhoudingen, zijn gevoeligheid voor religieuze spanningen en mystieke
belevingen zijn wellicht nog meer Germaanse dan Joodse erfenis. Wel is hij een
meester in stijlvermogen. Het onzegbare en het onstoffelijkste, het dicht bij de
ziel gelegene, dat wat in gezegende ogenblikken vaag gevoeld of vermoed wordt,
weet hij in woorden te vangen. Alles wordt woord en beeld bij hem.
Aanvankelijk heeft het besef van schuld als psychische belevenis hem sterk
geboeid, zoals de vroege verhalen Nicht der Mórder, der Ermordete ist schuldig
en Der Abituriententag verraden. Vooral dit laatste is een huiveringwekkende
evocatie van een die zich schuldig weet aan een morele wandaad. In Barbara
oder die Frómmigkeit en Der veruntreute Himmel behandelt en verheerlijkt hij
beide malen het Godsgeloof in zijn simpelste verschijningsvorm, het geloof ener
allereenvoudigste dienstbode, voor wie het Gods- en onsterfelijkheidsbesef de
natuurlijkste en diepste levensovertuiging is. In het eerste geval heet zij Barbara,
in het tweede Theta Lienek. Barbara wijdt al wat zij aan aardse genegenheid
overhoudt aan het kind der familie, waarin zij gediend heeft, en Theta aan haar
neef, die zij voor priester laat studeren. Voor Werfel betekent de keuze van een
dergelijk gegeven een protest en een levensbekentenis, een protest tegen intellectualistische uitwassen en een zich bekennen tot evangelische levenswaarden. Ook
Verdi, de roman over de grote Italiaanse musicus, ligt in deze lijn: de ware
kunstenaar is voor Werfel Verdi, de eenvoudige, ongecompliceerde, die voor het
volk musiceert, niet Wagner, de musicus voor verintellectualizeerden.
Met Die Geschwister von Neapel en Die vierzig Tage des Musa Dagh waagt
zich Werfel aan het beschrijven van toestanden en verhoudingen, die ver buiten
zijn onmiddellijke ervaring liggen. In het eerste werk vormt een schijnbaar allerrechtschapenste en allerbest bedoelde vadertyrannie het conflict, waardoor de
kinderen innerlijk in slavernij of opstand of ellende gedreven worden, in het
tweede, een roman van twee zware boekdelen, wordt het onmenselijk leed van
door de Turken verdreven Armeniërs beschreven met een intensiteit en aanschouwelijkheid die Werfels geheim zijn. In Hóret die Stimme roept de schrijver
de grootse, doch tragische figuur van de profeet Jeremias op, die onder de last
der miskenning dreigt te bezwijken.
Zijn twee laatste verhalende boeken schreef Werfel in Amerika. Het eerste is
Das Lied von Bernadette, dat hij, de Jood, schreef naar aanleiding ener gelofte
aan de Heilige Maagd. Toen hij op zijn vlucht voor de Duitsers te Lourdes vertoefde, beloofde hij de Moeder Gods een boek over Bernadette te zullen schrijven, wanneer hij en zijn vrouw veilig in Amerika zouden landen. Das Lied van
Bernadette is een wonderfijne symfonie, zo zuiver, zo innig en meeslepend van
melodie als geen van zijn andere werken. Werfel, de buitenstaander, is niet
ongevoelig gebleven voor de bovenmenselijke gratie van de glimlach der Moeder
Gods te Lourdes. Slechts wie het zintuig heeft voor het transcendente, voor het
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niet louter rationele, wie ogen heeft om te zien en oren om te horen, kan dit
wonderlijke gebeuren zo menselijk en natuurlijk styleren, dat het bovennatuurlijke door het natuurlijke heenschijnt. Alles is evenwichtig en helder, simpel en
groots, menselijk en meer dan menselijk in dit epos van Maria's heerlijkheid.
Zelden is de levensgang ener Heilige op enigszins romantische wijze zo indringend en overtuigend, van zo nabij en van binnen uit geschreven als hier de
opgang van Bernadette.
Twee dagen voor zijn dood voltooide Werfel zijn laatste roman, Stern der
Ongeborenen, een kolos van bijna zeven honderd bladzijden, die voor mijn gevoel een mislukking is geworden.
Werfel stierf in 1945 in Californië, waarheen hij, zoals we reeds zeiden,
tijdens de oorlog was uitgeweken. Ofschoon innerlijk katholiek, ging hij nooit
tot de kerk over, omdat hij dit als ontrouw aan zijn volk en zijn verleden voelde.
Wat nu Cella betreft, de roman die wij hier te bespreken hebben, het is een
der weinige van zijn verhalen die zich in Joods milieu afspelen. Advocaat Bodenheim is een weinig eerzuchtig man, tevreden met zijn positie als middelmatig
advocaat in een Oostenrijks provinciestadje. Hij is een vurig vaderlander en
voelt zich in hart en nieren verbonden met het Oostenrijkse keizershuis en zijn
tradities. Te goeder trouw als hij is, beseft hij niet voldoende dat er gevaren
dreigen uit het Noorden, gevaren voor de Oostenrijkse dynastie en bijzonder
voor hem, de Jood. Zijn vrouw is goed en lief voor hem, maar heeft iets over
zich gekregen dat hem enigszins bevreemdt en dat hij niet begrijpt. Dit hangt
samen met het feit dat Cella, zijn enige en verafgode dochter, niet zijn dochter
is, maar het kind van een Nagy Zsoltan, een Hongaar van afkomst, met wie hij
vanaf zijn gymnasiumjaren bevriend is. Deze Zsoltan is een wonderlijke, dubbelzinnige en meesterlijk beschreven figuur. Dat hij Cella's vader is, blijkt niet uit
deze roman: het tweede ongeschreven deel moest dit reveleren. Men voelt echter
door heel de roman heen dat er een geheimzinnige relatie bestaat tussen Bodenheims vrouw en dochter en Zsoltan, een relatie waarvan Bodenheim niets weet.
Zsoltan is een charmeur, een veroveraar, die door zijn expansieve vriendelijkheid en gedienstigheid iedereen voor zich inneemt. Maar hij heeft iets fantastisch
en onbetrouwbaars in zijn wezen. Men weet nooit zeker wat men aan hem heeft,
wat hij op het ogenblik doet of waar hij verblijft. Als de Nazi's Oostenrijk overrompelen blijkt hij een belangrijk personage te zijn onder degenen die thans het
bewind in handen nemen. Hij interesseert zich op exuberante wijze voor Cella en
krijgt gedaan dat zij onder leiding van de beste, maar ook de duurste meester in
Wenen haar musicaal talent ontwikkelen kan.
Intussen verduistert zich de hemel: vrienden van Bodenheim waarschuwen
hem en raden hem aan te vluchten. Er vormen zich verzetsgroepen tegen de
Nazi's doch alles is te vergeefs. Oostenrijk wordt gewelddadig overrompeld en
de vredelievende advocaat geraakt in de gevangenis. Een groot deel van de
roman beschrijft het gevangenisleven van Bodenheim op bijzonder treffende en
aanschouwelijke wijze. Wij kennen deze situatie min of meer uit ons eigen
oorlogsverleden, doch nergens lazen wij een zo boeiend, levendig en natuurlijk
relaas van een wekenlang verblijf met andere lotgenoten in een gevangeniscel.
Werfels katholieke sympathieën komen hier tot uiting in de beschrijving van de
voorbeeldige kapelaan Felix, die de goede engel zijner medegevangenen wordt.
Als Bodenheim na een tijdlang in de gevangenis vertoefd te hebben op transport
naar Dachau gesteld wordt en alle hoop op bevrijding heeft opgegeven, wordt
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hij door een machtig, een dubbele rol spelend personage gered en krijgt hij
gelegenheid naar Zwitserland te vluchten. Dit machtige personage blijkt Zsoltan
te zijn.
Het is een boeiend en glansrijk geschreven relaas dat ons in dit boek wordt
voorgelegd. Werfel schreef het, zoals we reeds zeiden, kort na de Hitler-overval
en daardoor komt het wel, dat we als het ware het hart van de schrijver hier
voelen kloppen in warme deelneming met het leed dat de ongelukkige slachtoffers
ers te verduren hebben. Het Joodse milieu dat hij beschrijft kent hij uit jarenlange ervaring. Oostenrijk was bovendien zijn tweede vaderland geworden. Na
zijn verblijf in enkele Duitse steden had hij zich in de Oostenrijkse hoofdstad
gevestigd. Cella, die de roman zijn naam geeft, is niet de eigenlijke hoofdfiguur:
zij is nog een kind met een rijke muzikale belofte en Bodenheim concentreert
rond haar al zijn levensinteressen. De eigenlijke drager van de roman is de gefingeerde schrijver, Bodenheim zelf, uit wiens pen Werfel het gehele verhaal in
de ik-vorm laat vloeien. „Wat Cella aangaat, zo schrijft de van de werkelijkheid
nog onkundige vader, ben ik een erbarmelijke lafaard. Als zij met de autobus
naar Wenen gaat, zie ik plotseling een botsing voor me en ik hoor haar kreet.
Als zij zich soms verlaat, word ik verteerd door onrust en loop heen en weer als
een gevangene. Als de herfstkou haar te pakken heeft en de koorts is de derde
dag nog niet geweken, dan laat ik, zonder te achten op mijn nauwkeurig becijferd budget, een bekende dokter uit Wenen komen. De dokter hier is mij niet
voldoende. De kleine stad wantrouwt zich zelf. „Je doet weer overdreven", zegt
Margreet dan en ze bekijkt me haast vijandig. Woorden als roodvonk, mazelen,
diphterie drukken me neer, om van kinderverlamming maar helemaal te zwijgen"
Het tweede hoofdstuk van de roman draagt als titel „Een prettig Bezoek" en
dit bezoek is Nagy Zsoltan, Oom Zsoltan, zoals Cella hem noemt. Met zeldzame
levendigheid en natuurlijkheid heeft Werfel dit taf reel beschreven.
Plotseling staat daar in deze goed burgelijke huiskamer, na een afwezigheid
van vijf jaar de zwerver en fantast Nagy Zsoltan. Hij heeft geschenken meegebracht voor de vrouwen en alles leeft op onder zijn charme en expansiviteit. Hij
verspreidt blijdschap om zich heen en ondanks een zekere reserve komt ook
Bodenheim onder zijn invloed. Als Cella na een tijdje haar musicale begaafdheid
moet demonstreren, rijst in hem plotseling het plan dat zij op een muziekavond
in het slot van Prins Ernst Esterhazy als pianiste zal optreden. Van dit aanlokkelijke plan komt echter niets. In plaats daarvan heeft de brutale intocht der Nazi's
in Wenen plaats en Bodenheim beseft dat hij de gelegenheid om te vluchten
heeft laten voorbijgaan. Hij komt in een cel met Prins Esterhazy, met een plattelandspriester, met een soort oplichter en een overtuigd socialist. Het idyllische
leven te Eisenstadt naast vrouw en dochter is voor altijd voorbij. Dit verblijf van
vijftig dagen in de gevangenis met zijn wisselende stemmingen, zijn onzekerheden, zijn angsten, zijn verwachtingen en teleurstellingen is wederom verhaald
met een natuurlijkheid en aanschouwelijkheid, waartoe slechts een gerijpt talent
in staat is. Bodenheim is geen held, maar hij is een eenvoudig, rechtschapen
mens die zijn geestelijke waardigheid weet op te houden.
Bij een der onmenselijke tafrelen die hij meemaakt, als namelijk een der
grootste bankmagnaten uit Wenen, de Jood Freudreich, mishandeld wordt en
deze blijft stamelen „Het is een vergissing, men heeft mij niet bedoeld !", grijpt
Werfel, om zo te zeggen, Bodenheim de pen uit de hand en schrijft in aangrij-
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pende verontwaardiging: „Wie bedoelden ze eigenlijk wel, Freudreich ? Israël is
geen volk, Israël is een gemeenschap naar den bloede, waarin men door geboorte
treedt, onvrijwillig. In Israël bestaat geen vrijwilligheid. Een belofte van de
voortijd moet worden vervuld door de kinderen, geslacht na geslacht, of ze het
wi ll en of niet. Niet de ruimte of de plaats bindt deze bloedgemeenschap, maar
de tijd in een eeuwige aansprakelijkheid zonder het gelijk van verjaring".
Er is door heel het boek heen, maar vooral na de gevangenneming, zoveel
medevoelen van de schrijver Frans Werfel met de Joodse slachtoffers, zoveel
persoonlijk doorstaan leed dat hij gestalte geeft in zijn figuren, er is zulk een
bloedverbondenheid tussen hem en de Bodenheims, de Freudreichs en de anderen dat hij wellicht ook om deze reden de roman niet voltooide en niet uitgaf.
Men zou het boek eens als een te persoonlijke klacht kunnen beschouwen.
Er staat Bodenheim nog, nu op reis naar Dachau, een merkwaardige ontmoeting te wachten, een bittere ontmoeting, maar die hem tevens de vrijheid verschaft. In Sanct Pólten moet hij de trein verlaten en staat onverwachts voor
Nagy Zsoltan, Nagy Zsoltan, gekleed in het costuum der hoge partij-leiders.
Bodenheims eerste opwelling is hem in het gezicht te slaan. Zsoltan ziet het,
maar wijdt er verder geen aandacht aan. Hij heeft op verlangen van Margreet en
Ce ll a in München hemel en aarde bewogen om Bodenheim vrij te krijgen en dit
is hem gelukt. Hij is de oude opportunist gebleven, bedwelmt zich aan woorden
en houdt een lange toespraak om zijn gedrag te rechtvaardigen. „Wij zien elkaar
voor het laatst", zegt Zsoltan ten slotte. „Wil je mij geen hand geven ?" En
Bodenheim gaf hem de hand.
Een veilige pas, enig geld dat Zsoltan hem gaf, en een trein brengen hem
naar de Zwitserse grens, die hij met een paar lotgenoten na enige strubbelingen
overschrijden mag.
Werf els roman is behalve een werk van verbeelding ook een treffend tij dsdocument. Het begin brengt ons het vroegere Oostenrijk voor de geest met zijn
oude en hechte tradities, zijn wild door elkaar gemengde bevolking, zijn nog
enigszins feodale structuur, dingen die ook na het heengaan van de keizerlijke
dynastie nog levend waren in de harten van tallozen. Zelfs Nagy zegt nog in een
onderhoud met Bodenheim: „Habsburger tot in het merg ! Trouw tot in den
dood !" In de volgende hoofdstukken wordt het verzet van „De ijzeren Ring",
een verzetsgroep van oud-officieren, beschreven, een poging die echter wegens
de onbetrouwbaarheid en de slapheid van velen der leden ineenstort. Nu krijgen
de Nazi's en de verraders van hun vaderland de macht in handen, vooral op
straat en hiervan geeft Werfel een treffende voorstelling. Het gehele stadsbeeld
wordt beheerst door de zwaargelaarsde en geuniformeerde S.S.-ers en wie verdacht wordt van sympathie met de oude regering of niet-Arische vermoedens
wekt, valt in hun handen. De terreur heerst door heel de stad.
Het is een rijp boek dat ons in Cella wordt voorgelegd. Werfel schreef het in
de volle kracht en ontplooiing van zijn talent. Milieu en omgeving, toestanden
en gebeurtenissen, alles wat hij te beschrijven kreeg, kende hij van nabij en was
hem vertrouwd tot in details. Hij schreef het boek met kloppend hart, met verontwaardiging over hetgeen zijn ras- en volksgenoten werd aangedaan, met de
innigste deelname aan hun lotgeva llen. Daardoor kreeg het verhaal een innigheid en een warmte, een sfeer van directheid en nabijheid, die uit de situatie
van de schrijver te verklaren zijn. Wij kunnen slechts betrueren dat hij het
tweede deel niet voltooide.

KUNSTKRONIEK

Het beeld van de mens
in de primitieve kunsten
door GEERT BEKAERT S.J.
„Zuweilen kommt bei mir ein GeFuhl zur Wirkung, dass die Art,
Kunst zu sehen, ober den Menschen entscheidet, da Sie sein Menschliches, seinen Wert, seinen Inbegriff vom Leben erprobí".

E. Barlach, 1917.
N 1678 verscheen te Amsterdam, ex of f icing Janssonio-Waesbergiana, een
boek dat zichzelf naar alle voorschriften van de reclamekunst aanprees. Het
was een beschrijvende catalogus van het museum Kircherianum. „Omwille van
de bekende bescheidenheid van de stichter" werd het echter genoemd „Romani
Collegii Societatis Jesu museum celeberrimum". Pater Athanasius Kircher had
een bestaande collectie aangevuld met allerlei curiositeiten en ingericht als een
„wonderkamer" waarin heel wat exotische voorwerpen prijkten. Missionarissen
hadden ze meegebracht en -- altijd volgens de catalogus — met uitgebreide
commentaren voorzien. Bezwaarlijk kunnen deze commentaren als ethnografische
studies doorgaan. Ze zijn te zeer het resultaat van een wilde nieuwsgierigheid,
uitsluitend op positieve wetenswaardigheden gericht. Maar toen reeds wekten
deze exotische voorwerpen in het oude Westen droombeelden van paradijselijke
onschuld. Thom as More had zijn Utopia op een der verre eilanden laten afspelen en Montaigne dacht met heimwee aan de zachte zeden van de Kannibalen
die alleen hun vijanden verslinden: „Wij kunnen deze Kannibalen wel barbaren
noemen in absolute zin, doch niet ten onzen opzichte, want wij overtreffen ze
in barbaarsheid van allerlei slag". En Michel de Montaigne besluit: „Ik vind dat
er bij dit volk niets barbaars noch wilds bestaat, tenzij dan dat iedereen barbaarsheid noemt wat niet met de eigen gewoonten strookt. Zij zijn wild zoals wij
de vruchten die de natuur vanzelf voortbrengt wild noemen. In feite moeten de
vruchten, die wij door onze kunstgrepen hebben vervormd wild heten. De wilde
vruchten bezitten alle kracht. De andere zijn verbasterd en aan onze bedorven
smaak aangep as t". Deze boutade is al te logisch gebouwd om van een romanticus
te zijn. Toch zal de romanticus bij het begin van de negentiende eeuw dezelfde
menselijke interesse aan de dag leggen voor het exotische, j a zelfs het onbeschaafde. Hij vaart uit naar landen waar de volkeren „sont encore fort voisines
de leur nayfveté originelle". Hij daalt af in de grotten waar de sporen bewaard
bleven van zijn eigen oorspronkelijkheid. Tevens wordt de dubbele drang naar
het exotische en naar de primitieve vormen van de eigen beschaving wetenschappelijk gekanaliseerd in de ethnologie en de paleontologie, die beide hun laboratorium hebben in het museum. Is het wonder dat deze wetenschappen het museum v an pater Kircher opnieuw hebben ontdekt?
In 1876 sticht Luigi Pigorini te Rome een museum voor Italiaanse praehistorie, waarbij hij echter als vergelijkingsmateriaal stukken van vreemde primitieve
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culturen wil voegen. In 1913 slaagt hij erin de exotische collectie van het Kirchermuseum in zijn eigen verzameling te brengen en zo het „Museo nazionale
preistorico etnografico Luigi Pigorini" te vormen. Daarmee echter is ons historisch overzicht niet afgesloten. Onze houding krijgt pas vorm sedert de kunstenaars bij het begin van onze eeuw de ethnografische collecties hebben ontdekt.
Ethnologen verwijten hun wel dat zij de primitieve kunsten verkeerd hebben geinterpreteerd. In feite heeft dit geen belang. Bij de kunstenaars kwam het op
geen interpretatie aan, wel op een openbaring. Zelden of nooit hebben zij de
primitieve kunst gecopiëerd. Wel hebben zij getracht de geest die de primitieve
kunstwerken bezielde opnieuw te veroveren. De bevrijding uit het academische
perspectief en de wetenschappelijke proportiesystemen is slechts een oppervlakteverschijnsel. De moderne kunstenaar, evenals de moderne mens, ontdekte in de
kunst der primitieven niet alleen een anders geaarde stijlvorm; hij voelde meteen
hoe daarin zijn diepste nood aan menselijkheid zich openbaarde. Daarom is het
ethnografisch museum niet langer meer een vreemd bestanddeel in onze Westerse wereld, maar wel een wezenselement van onze beschaving.
De geschiedenis van het museum Pigorini leert ons dus hoe de primitieve
mens geïntegreerd werd in het Westerse wereldbeeld. Van ongebonden nieuwsgierigheid en menselijke waardering ging het tot wetenschappelijke systematisatie en geestelijke openbaring. Met Barlach moeten ook wij getuigen: „Das
Barbarische ist mir unentbehrlich".
Het kon dan ook een interessant initiatief zijn een keuze uit de verzameling
Pigorini ten toon te stellen voor dat zij haar definitieve plaats in de nieuwe
gebouwen te Rome zal innemen. Jammer maar dat dit initiatief komt in de
plaats van de unieke tentoonstelling der Etruskische kunst die op haar weg uit
Italië over Milaan, Zürich en Den Haag, naar Parijs is getrokken zonder de
Belgische hoofdstad aan te doen. Onze musea bezitten weinig Etruskische werken. Daarentegen tellen we in België rijke, doch weinig bekende collecties van
primitieve voorwerpen, waarvan momenteel te Antwerpen die van het Vleeshuis
te bezichtigen is.
Deze critiek vermindert echter in niets de intrinsieke waarde van de tentoonstelling die voor het ogenblik in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel
gehouden wordt. Al is de keuze voor elk onderdeel vrij beperkt en zelfs armoedig, toch is het ensemble merkwaardig, te meer daar het om minder bekende
stukken gaat. Want ook in de primitieve kunsten kent men reeds de klassieke
voorbeelden.
De kunst van Afrika wordt het eerst ontdekt, ook hier op de tentoonstelling.
Zij is stijlvol — gebonden, vaardig — afgewerkt en superieur-voornaam in de
erkenning van de edele houtsoorten of in het aanwenden der metalen. Zelfs
wanneer een enkele maal kleur wordt gebruikt blijft de distinctie een hoofdkwaliteit. Slechts zelden is zij verhalend of dynamisch. Alles wijst op specifiek
beeldhouwkundige kwaliteiten.
In Oceanië is het oerwoud wilder en de fantasie rijker. De vormen bloeien
open tot een ingewikkeld lijnenspel. Allerlei motieven groeien in bonte kleuren
door elkaar. Het mooie, gladde vlak van Afrika kent men niet. Alles moet
wemelen en overvol zijn van fantasie. De fauna speelt er een voornamere rol.
De symmetrie is minder streng doch de vindingrijkheid groter. De zin voor
fantastische combinaties overheerst. Slechts hier en daar vindt men de strenge
Afrikaanse vorm terug, door sterke expressie verhevigd.
17
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Wat de Aziatische hoogculturen aan primitiefs lieten voortbestaan op sommige eilanden heeft een minder specifiek karakter. Imposant zijn echter de
„beschaafde" kunstwerken van Amerika, meer bepaald van Mexico, Columbia,
Peru. Zij vinden geen plaats meer in hutten maar verraden monumentale gebouwen. Zij worden niet langer meer gehakt uit uitgelezen houtsoorten. Gepolijst komen zij uit de hardste steensoorten te voorschijn, sterk en expressief.
Hoekig en realistisch, maar tevens verfijnd worden zij uit aarde gebakken. De
mantels van Maya's en Inca's worden in grote paleizen of tempels gedragen.
Wij nemen aan dat een kunstwerk van zijn oorspronkelijke bestemming kan
vervreemd worden, terwijl het toch nog drager en openbaring van deze bestemming blijft. In onze musea bewonderen wij werken uit ons eigen verleden: aan
de rand van onze beschaving geraakt, werden ze door het museum gered. Wij
nemen die werken weer als de onze aan. Wij ankeren er ons zelfs grotendeels in
vast. En toch staan zij tegenover ons als een boeiende geslotenheid. Geen kunstwerk geeft ooit zijn geheim volledig prijs, ook al dringen we er dieper in door
naarmate we ons meer openstellen. Soms meent men dat dit dieper indringen in
de kunstwerken uit de eigen beschavingssfeer te danken is aan een grondiger
historische of iconografische interpretatie. Indien dit waar is voor de Westerse
kunst, dan moet men het ook aannemen voor de vreemde cultuurgebieden. Kan
een leek echter voor het eigen erfgoed nog steunen op een algemeen verspreide
en als het ware aangeboren kennis, bij de ontmoeting met een vreemde beschaving ontbreekt hem dit intuïtief contact geheel. Hij zal zich van alle oordeel
moeten onthouden en van alle begrip moeten afzien. De ethnologische studie zit
immers nog vast in haar analytisch stadium en is nog niet in staat een min of
meer geldende, overzichtelijke synthese voor te stellen. Deze toestand schijnt
zelfs in de eerste toekomst niet te zullen veranderen. De ethnologie, ook al is ze
een wetenschap op zichzelf, moet beroep doen op talrijke andere wetenschappelijke disciplines, meestal zonder traditie, nog zoekend naar de eigen methode.
Daarbij komt dat men slechts met een delicate nauwgezetheid en een oneindig
geduld de levensopvattingen van de inboorlingen uit gewoonten en legenden
kan achterhalen.
Welke betekenis kan een tentoonstelling van primitieve kunst dan nog hebben ? Wij komen tot hen van zeer ver, om erover te oordelen, om ze een plaats
te geven in onze categorieën. Onverwacht versperren zij ons de weg. Onbekenden zijn het, die ons aanklampen, ons niet laten voorbijgaan. Wij kunnen niet
meer, zoals vijftig jaar geleden, de schouders ophalen. Hun prachtige vormentaal grijpt ons te sterk aan. Wij moeten wel luisteren. Zij zijn onze meesters.
Ontwapend en ontredderd staan wij ervoor. Zij vernietigen ons oordeel. Hun
kracht moeten wij ondergaan. Geen conclusies, geen interpretaties laten zij ons
toe. Voor één keer zijn wij op onze zwakheid, onze begrensdheid teruggeworpen.
Deze ervaring van machteloze geboeidheid bevat de diepste verantwoording van
de expositie. En het is wellicht goed, zoals Paul Valéry opmerkte, dat wij weinig
afweten van de oorspronkelijke betekenis of van het gebruik dezer primitieve
kunstwerken, omdat wij daardoor gemakkelijker het meest waarachtige in hen
kunnen ontdekken. Wij krijgen hier geen kans om ons in de wetenschap terug
te trekken, om langs deze list opnieuw de heerschappij over deze werken te
winnen. Wij blijven klein.
Natuurlijk is dit niet de enige zin die primitieve voorwerpen bezitten. Zij zijn
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ook en terecht studie-object. Wij durven echter betwijfelen of zij daarom beter
worden begrepen in hun diepste zin. We plegen verraad wanneer wij een primitief werk in onze abstracte museumzalen ten toon stellen. Want het werd geschapen om tegen de achtergrond van het oerwoud te worden opgenomen of om
te voorschijn te treden uit een donkere hut. Deze kunstwerken worden ontworteld, zijn dood, maar tevens worden ze tot een nieuw leven gewekt. Hun magische betekenis hebben zij afgelegd, doch zij treden binnen in een nieuwe wereld.
Een nieuwe beschaving nam ze in zich op en gaf ze een nieuwe rol te vervullen.
Wij hebben deze werken gered, niet uit louter nieuwsgierigheid, maar omdat wij
er nood aan hadden, omdat zij aan ons heimwee een gestalte gaven. Wij willen
nogmaals Michel de Montaigne aanhalen omdat hij, reeds in de zestiende eeuw,
zo juist de diepere betekenis van de ontdekking der vreemde volkeren heeft
getypeerd. Hij vindt het jammer dat Lykourgos en Platoon dit volk van de
kannibalen niet meer hebben gekend, toen zij droomden over de ideale staat:
„car il me semble, schrijft hij, que ce que nous voyons par expérience en ces
nations là, surpasse, non seulement toutes les peintures dequoy la poésie a
embelly Page doré et toutes ses inventions à feindre une heureuse condition
d'hommes, mais encore la conception et le desir mesme de la philosophie. Ils
n'ont peu imaginer une nayfveté si pure et si simple, comme nous le voyons par
experience". Montaigne wist nog minder van de primitieve volkeren dan wij,
maar zeer juist heeft hij aangeduid waarin hun betekenis voor ons was gelegen.
Wanneer wij hieraan een nog meer gewaagde bewering mogen toevoegen,
zouden wij durven zeggen dat er tenslotte geen zo grote afstand ligt tussen de
primitieve betekenis van de exotische kunstwerken en die welke wij eraan
toekennen. Het beeld bewaart niet meer de geest van de voorvaderen. De
bewerkte schedel is niet meer die van een vijand, het masker spreekt niet meer
van een gevreesde god. De roeiriem is niet meer versierd om de zeeduivel ver te
houden. De kledij beschermt niet meer tegen kwade geesten. De figuur op
lanspunt en schild is geen dreigende demon. Het schegbeeld behoort niet meer
tot de heilige prauw der initiatieplechtigheden, de tikifiguren niet meer tot de
gewijde hutten. Wij zien de maskers niet meer dansen in de wilde pracht van
een exotische flora. Geen paradijsvogels strijken neer naast een kleurrijke hutbekroning. Wij bekijken al deze dingen tegen een grijze wand, in vitrinen -- en
dan nog welke vitrinen ! -- onder het beschermende oog van bewakers. Maar
tenslotte raken deze dingen ook in ons nog, zoals in de primitief, die onbereikbare kern waar de mens totaal één en onuitsprekelijk is, waar de mens zichzelf
is buiten en boven alle onderscheid van rassen en talen, waar hij nog in het
ongevormde leeft, nog mogelijkheid is, geen product.
Wij merkten reeds op dat de primitieve kunstwerken als zodanig meer tot
onze beschaving behoren dan tot de primitieve, waaraan zij werden ontrukt.
Deze integratie van het primitieve in ons wereldbeeld moet gesitueerd worden
in de algemene tendenz naar „herbronning". Het woord primitief betekent toch:
het dichtste bij de bron. De schone betekenis van dit woord heeft het echter
moeten afleggen voor onze geciviliseerde hoogmoed en zelfverzekerdheid. Smalend keken wij neer op alles wat primitief was, ook op onze eigen oorsprong, en
dit is steeds een teken van geestelijke armoede. Men zegt zeer juist dat de primitieven mensen zijn zoals wij. Liever zouden wij nu zeggen dat wij mensen zijn
zoals de primitieven. Zeer vaak wordt menselijkheid met beschaving verward, en
dan nog wel met een bepaalde beschaving. Beschaving is echter niets anders dan
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vormgeving van het primitieve, van het leven zelf. Zo zouden wij dan het primitieve willen bepalen als het eigen wezen nabij, direct, zonder omwegen, zoals
Seneca zei: „Viri a diis recentes" — pas uit de hand Gods. Deze bepaling houdt
niets in over ouderdom of eventueel lange traditie van een bepaalde beschaving,
maar spreekt zich alleen uit over de evolutiegraad. Wij geven er ons rekenschap
van dat wij vervaarlijk dicht de voorbije romantische opvatting benaderen 1).
Elk kunstwerk is een beeld van de mens, openbaart de mens die het maakte en
de cultuur waardoor deze werd gevormd. Ook de Moorse kunst doet dit hoewel
er geen menselijke figuur in voorkomt. Het is echter opvallend dat in de „primitieve" kunsten de menselijke figuur als het ware het enige, zeker het voornaamste en meest boeiende thema uitmaakt. Overal komt de menselijke gestalte voor:
in de Afrikaanse bronsplastiek van de Yoroeba, in de skepters der Wagoeba, in
de maskers der Dogon, in de moedereerbeelden der Mayombe, in de zetels der
Baloeba, in de bekers der Bakoeba, in de toverbeelden van West-Afrika, in de
pijpkoppen van Kameroen; in de ceremoniehutten van Nieuw-Guinea, op de
kano's van de Geelvinkbaai, in de nekstutten van Tami, in de voorouderbeelden
van Nieuw-Zeeland, in de schilden van de Freshwaterbaai, in de maskers van de
Sepik, in de tam-tam van de Salomon-eilanden, in de pagaai van Frinchhaven, in
de dolken van Dollmanshaf en, in de schedels van de Papoea's, in de speren van
Daudai, in de vijzels van Kitawa, in de spatels van Unaan, in de dansplankjes
van het Gazellenschiereiland, in de tapa's van Baining, in de totembeelden van
Nieuw-Ierland, in de ceremonïebijlen van Nieuw-Caledonië, in de hutpalen van
Kuto, in de tiki's van Nieuw-Zeeland, in de knotsen van het Paaseiland; in de
amuletten van de Eskimo's, in de idolen van Mexico, in de vazen van Peru, in
de gewaden van de Haida. Nergens ontbreekt de mens, noch in de monumentale
gewrochten van Mexico, noch in de kleinste gebruiksvoorwerpen van Oceanië.
Men kan zich de vraag stellen waar de voorkeur voor anthropomorfe vormen
uit voorkomt. Plastisch gezien lenen de menselijke vormen zich uitstekend tot
vertolking door hun sterke gebondenheid en hun soepele beweeglijkheid. Maar
dit kan niet de eigenlijke reden van die voorkeur zijn. Het is slechts een factor
die verrassend samenvalt met de diepere reden. Onder de een of andere vorm
komt die neer op de superioriteit van de mens met zijn reflexieve natuur, die •
zichzelf als mens kent en slechts van uit zijn innerlijkheid de buitenwereld kan
interpreteren. Alles wordt aldus bezield en deze bezieling neemt spontaan haar
meest expressieve vormen aan in de weergave van de mens. Dit gaat zelfs zo ver
dat de uitbeelding van een dier vaak zuiver anthropomorf is gedacht in zijn
articulaties en expressie.
Hiermee raken wij tevens een der fundamentele karakteristieken van alle
primitieve kunst. Haar observatie is niet gericht op de uitwendige verschijning.
Het oog is er alleen om in de vormenwereld die symbolen en tekens te ontdekken welke geschikt zijn voor de uitdrukking van de geestelijke realiteit. De
primitieve kunst is steeds de incarnatie van een primerende geestelijke werkelijkheid. Zij is er zelfs in vele gevallen de volmaakte incarnatie van, zodat wij met
een paradox zouden kunnen zeggen dat de primitieve kunst in feite niet primi1) De inrichters van de tentoonstelling te Brussel hebben aan het woord „primitief"
een ruimere en meer conventionele betekenis gegeven, waar zij dit schijnen te bepalen
als „hedendaagse of recent verdwenen volksstammen die op betrekkelijk laag peil van
beschaving stonden, slechts een geringe sociale rijpheid bereikten en daardoor niet tot
de groep van de grote moderne Westerse en Oosterse beschavingen behoren".
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tief is. Zij is evenzeer als onze Westerse kunst adequate uitdrukking van het
mensenbeeld, meestal langs de menselijke verschijningsvorm om. Haar specifieke
vormen zijn echter merkwaardig. Zo schijnt de primitief geen begrip te hebben
van een lichamelijke proportieleer of van perspectief. Hij heeft geen oog voor
de matte glans van een panterhuid, noch voor de behaaglijke ronding van menselijke vormen. Het geheel opgaan in de uiterlijke verschijning, de voorkeur
voor de oppervlakte, de cultus van wat het lichamelijke in zijn individualiteit
omsluit is het trieste voorrecht van een decadente beschaving. Slechts een geleidelijke ontaarding van de cultuur kan ertoe leiden de verschijning zelf als
inhoud te nemen. De primitief beleeft in zijn kunstwerken die eenheid van stof
en geest, waarin de geestelijke waarde alleen „bestaat' 'in de stoffelijke openbaring. Daarom kan het ook geen verwondering wekken dat het begrip van de
individualiteit niet voorkomt, dat men geen behoefte heeft aan portretten, dat
men er niet aan denkt de lichamelijke physionomie van een bepaalde persoon
vast te leggen. Trouwens de menselijke vormen waarover wij het hier hebben
zijn voor het overgrote deel niet een beeld van het menselijke, haast altijd zijn
zij de dragers van een geestelijke waarde: de ziel van de voorvaderen, een kwade
geest, een beschermgod. De eenheid van het menselijk bestaan in de hele schepping met goede en kwade krachten, die wij weer in onze gedachtenwereld trachten te veroveren, is voor de primitief nog werkelijkheid.
Daarmee is niet gezegd dat de primitieve kunsten onder elkaar kunnen verwisseld worden. Terloops hebben wij reeds van die verscheidenheid gewaagd.
Alleen reeds de Afrikaanse kunst is even rijk aan verscheidenheid als het Afrikaanse landschap zelf. Ook in het primitieve menselijke beleven moet er een
oneindige variëteit zijn. Kijk maar naar het fijngevoelige vrouwenfiguurtje van
Angola, prachtig gestileerd, of naar de sterke expressie van het opperhoofd der
Salomons-eilanden. Het was ons echter niet te doen om de aparte schoonheid
van deze verschillende werken of stijlgroepen, wel om het diepere beeld van de
mens dat in alle geopenbaard wordt. Het is een terugkeer naar het menselijke
ook in ons en het ontwaken van een heimwee naar de nieuwe menselijke integratie van al onze vondsten en veroveringen. Onze bewondering voor het
primitieve toont ook onze armoede.

BRIEF UIT LONDEN

De congressen
der twee Britse partijen
door HUGO A. J. VAN DE PERRE

EZE brief is gewijd aan de jaarcongressen der twee grote Britse partijen.
1.10m echter hun houding juist te begrijpen moet men ze zien tegen de achtergrond van de hedendaagse mentaliteit. In Engeland wordt de Staat meer en
meer beschouwd als een instelling die alle wensen vervult: sociale zorgen, geneesmiddelen, ja versnaperingen worden aan allen uitgedeeld. Men spreekt
trouwens zonder enige valse schaamte van „De Welvaart Staat". Zelfs de meest
verstokte conservatief durft het niet aan, in privé of publiek, te loochenen dat
merkwaardige resultaten zijn tot stand gebracht en een relatieve welstand is
geschonken aan millioenen die zoiets nooit hadden gekend. Doch de bewonderaars van die Welvaart Staat durven het niet aan er op te wijzen dat wie van de
voordelen van de staat geniet, ook verplichtingen ten zijnen opzichte dient te
aanvaarden.
Twee recente voorvalletjes werpen een schril licht op de huidige toestand.
Het eerste speelde zich af in een gerechtzaal. Een vrouw vroeg echtscheiding
aan omdat haar man te hard werkte en bijgevolg, zo oordeelde zij, onvoldoende
aandacht aan haar besteedde. De rechter antwoordde: „In Groot-Brittanië is
hard werk op dit ogenblik toch nog geen zonde tegen het huwelijk !"
Rond dezelfde tijd verwekte een socialistische volksvertegenwoordiger, de
heer Dodds, schandaal in eigen gelederen toen hij in het openbaar verklaarde
hoe hij gedurende een achttal dagen een groep van tien a twaalf werklieden in
hun handel en wandel had bespied. Zij moesten in de straat waarin hij woonde
werk uitvoeren voor rekening van de genationaliseerde Britse electriciteitsindustrie. Hij had geconstateerd dat er alles bij elkaar genomen slechts drie uur per
achturenwerkdag werd gearbeid. Voor het overige werd er gegeten, thee gedronken en gerust: één man deed zelfs niets dan thee zetten en schenken .... en
toekijken !
Dergelijke feitjes, die helaas geen uitzonderingen zijn, illustreren de mentaliteit die tijdens de afgelopen tien jaar door de Welvaart Staat en door de politici
in de hand is gewerkt. Men maakt b.v. groot gewag van het feit dat GrootBrittanië niet slechts „f ull-employment", maar zelfs „over-employment" kent.
Er heerst inderdaad geen werkloosheid (een paar honderdduizend chronische
gevallen niet meegerekend). Er zijn zelfs een half millioen werkgelegenheden
meer dan werkkrachten, ofschoon het aantal tewerkgestelden de drie-en-twintig
millioen overtreft !
Die volledige tewerkstelling brengt echter geenszins de onvoorwaardelijke
zegen met zich mee die theoretici hadden voorspeld. Arbeidsduurte en laksheid
worden door de schaarste der werkkrachten in de hand gewerkt. Te meer daar
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bepaalde vakbonden — de vierde macht in de staat — al te vaak bereid zijn om
hun gewicht en gezag in de weegschaal te werpen ten bate van hen die dit niet
verdienen. Overigens, kan het de werknemer niet veel schelen dat hem de deur
wordt gewezen. Op twee of drie passen van zijn vroegere betrekking, is weer
een baas te krijgen ! En niemand durft het aan inzake getuigschriften kieskeurig
te zijn ... .
Groot-Brittanië lijdt aan een kwaal die zijn financiële rekening en zijn handelsbalans op nefaste wijze beinvloedt: te veel arbeidskrachten produceren te
weinig ! En die productie wordt dan nog vaak geleverd tijdens de goed betaalde
overuren. Niet zo lang geleden bestempelde de Times de overuren-kwestie als
een kanker. Dat woord is alleszins niet overdreven. Tot welke abnormale toestanden dat kan leiden blijkt uit de volgende gebeurtenis.
Vóór een paar maanden werd de straatbekleding van Piccadilly te Londen
vernieuwd. Het verkeer moest dus worden omgeleid, zodat de afstand van Piccadilly Circus naar Hyde Park Corner met een paar honderd meter werd verlengd.
Welnu, die omleiding bracht met zich mee dat aan de chauffeurs en de conduc
teurs der verlegde busroutes een extra-betaling moest worden uitgekeerd. Die
enkele honderden meters waren in hun arbeidscontract niet voorzien !
Honderden andere voorbeelden liggen voor het grijpen. Maar wie er op durft
te wijzen, wordt op staande voet beschuldigd van reactionnair te zijn, die het op
de Welvaart Staat heeft gemunt. Volksvertegenwoordiger Dodds, die dertig jaar
socialistische bedrijvigheid achter de rug heeft, kan er over meespreken.
De Welvaart Staat verdedigt niet slechts de volledige tewerkstelling. In hetzelfde perspectief financieren het rijk en een aantal privé-instellingen zg. sociale
„services", tot een gezamenlijk bedrag van 2.500 millioen pond sterling per jaar.
Dit is ruim vijfmaal het bedrag dat er in 1938 aan besteed werd. Daarbij komen
nog 300 millioen pond sterling voor voedselsubsidies en tegemoetkomingen aan
de landbouw, evenals extra-pensioenverplichtingen aangegaan door de privéhandel en nijverheid voor acht millioen werknemers. En het zal wel niemand
verwonderen dat een land van vijftig millioen inwoners — vijftig jaar geleden
's werelds grootste geldschieter, vandaag 's werelds grootste debiteur — dergelijke lasten niet immer kan blijven torsen. Allerminst wanneer de bevolking
slechts aan haar eigen rechten denkt, terwijl men vergeet dat rechten verplichtingen meebrengen en uitvaart tegen de „mens-onterende arbeid" en „het waanbeeld dat werk een synoniem van geluk is", zoals b.v. Dr Edith Summerskill het
deed in haar presidentiële openingsrede op het Labourcongres te Margate.
Het is tegen de zo juist geschetste achtergrond dat zich de jaarlijkse congressen der Britse partijen hebben afgespeeld en dat de kanselier van de Britse
Schatkist (de Minister van Financiën) weinige dagen later zijn drastische maatregelen heeft getroffen. Deze achtergrond en die maatregelen staan in het jongste rapport van de E.O.E.S., samengevat in de uiterst hoffelijke opmerking dat
Groot-Brittannië de vraag naar goederen op de binnenlandse markt op „gevoelige wijze" moet inkrimpen en op het gebied van de export een uitzonderlijke
krachtsinspanning moet leveren.
Maar zijn de partijen bereid in die geest te handelen?
Wat de Labour-partij betreft, moeten we die vraag onmiddellijk negatief beantwoorden. Over harder of gewetensvoller werk — over de plichten ten opzichte der gemeenschap — werd tijdens het Congres te Margate met geen woord
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gerept door de zuiver politieke vleugel der partij. Deze heeft slechts oog voor
de nagestreefde socialistische maatschappij, voor verdere nationalisatie, voor grotere verplichtingen van de Welvaart Staat enz. Naar het woord van de heer
Gaitskell, één der topfiguren van de partij, worden Mr Butler's maatregelen beschouwd als „het signaal tot de aanval op de Welvaart Staat". Tijdens en sedert
het congres is de heer Butler overigens het voorwerp geweest van de meest verwoede kritieken der socialisten. De reden ervan is niet ver te zoeken. Labour
heeft tijdens de verkiezingen in de maand Mei een bijna onterende nederlaag
geleden. Voor het eerst sinds vele decennia daalde het aantal der Labour-stemmen. Voor het eerst ook sedert bijna drie-kwart eeuw, slaagde een aan het
bewind zijnde regering erin door verkiezingen haar parlementaire meerderheid
op een uitzonderlijke wijze te verhogen.
Om de eer te redden, moest de Labour-partij een verklaring vinden voor de
verpletterende nederlaag. In de schoot zelf der partijleiding liepen, als naar gewoonte, de meningen sterk uiteen. De rechtervleugel stelde de linkervleugel verantwoordelijk en omgekeerd. Sommigen klaagden de falende partij-organisatie
aan, o.m. Harold Wilson, in zijn rapport aan dit probleem gewijd. Om voor de
buitenwereld een gezamenlijk slachtoffer te vinden, hebben de partijleiders besloten „Mr Butler's even misleidende als leugenachtige verklaringen over de
welvaart van het land" als zondebok te nemen.
Overigens hebben alle woordvoerders op het Labour-congres getracht hun
socialistische geloofsovertuiging in het openbaar te beklemtonen. Ook streeft
Labour er naar zich verder van het „nieuwe conservatisme" te verwijderen en
het verschil tussen beide partijen in de geest van het kiescorps enorme proporties
te doen aannemen. De tijd waarin men van „Butskell-isme" kan gewagen (But,
voor Butler, en Skell, voor Gaitskell: de financiële goochelaars uit de conservatieve en de Labour-partij) is voorbij. Om de positie van de linkervleugel te verzwakken, hebben de rechtervleugel en het centrum van Labour een meer radicale, meer socialistische houding aangenomen. Vandaar dat b.v. Gaitskell nu
vraagt dat in de Welvaart Staat alle geneeskundige voorschriften volledig gratis
door de Nationale Gezondheidsdienst zullen worden uitgevoerd, terwijl hijzelf
vijf jaar geleden voor dergelijke voorschriften de betaling van één shilling oplegde, tot grote verontwaardiging van Bevan en zijn aanhangers die onmiddellijk ontslag namen uit de toenmalige Labour-regering 1).
De strijd tussen links en rechts woedt onverminderd voort zowel bij de leiding als in de gelederen van de partij. Ook te Margate werd dit op onweerlegbare wijze bevestigd 2). Tijdens de besloten zitting der 1.500 gedelegeerden,
waarop het hogervermelde Wilson-rapport over het falen der partij-machine ter
sprake kwam, geraakten enkele deelnemers handgemeen ! En, nog steeds gedurende het congres, heb ik op een propaganda-avond, belegd door de Bevanisten,
meer horen schelden en hekelen — dit alles onder z.g. geloofsbroeders — dan
tijdens de verkiezingscampagne in Mei.
In wezen kunnen we die broederstrijd tot het volgende herleiden: De Labour1) Cf. „Bevan en de Britse Labourpartij", door onderg., in „Streven", Februari
1953.
2) Sinds Margate heeft zich overigens een nieuwe scheuring voorgedaan. De uitvoerende raad had besloten de socialistische jeugdliga, een haard van Bevanisme, te
ontbinden, en door een andere organisatie te vervangen. De liga voor Zuid-Engeland
heeft hierop gereageerd door aan te kondigen dat zij zich niet laat ontbinden en haar
eigen weg zal gaan!
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partij is een kind der Britse vakbonden, gegroepeerd onder de benaming „Trade
Union Congress" of T.U.C. (Unie der Vakbonden) . De T.U.C. bezorgt Labour
vijf-zesden van zijn leden, bijna drie-vierden van zijn financiën, zijn énig dagblad (Daily Herald), één van zijn twee zondagskranten (The People) enz. De
T.U.C. eist ook medezeggenschap op in de partijaangelegenheden. Het onmiddellijk gevolg er van is dat de T.U.C. met zijn stemmenoverwicht elk extremis
tisch voorstel of initiatief in de kiem kan smoren. Wat ook regelmatig op zo'n
Labourcongres geschiedt.
Het Bevanisme, en in het algemeen de linkse extremisten worden rechtstreeks
door de locale en regionale partijsecties gerecruteerd. Naar hun mening zou de
partij de vakbonden moeten beheersen en meteen in de gelegenheid moeten gesteld worden het syndicaal wapen voor partijdoeleinden te gebruiken.
Dat is een der meest markante twistpunten tussen links en rechts in de Labour-partij. Een tweede twistpunt slaat op de economie en het bedrijfsleven.
Links staat op het standpunt dat De Staat beide moet domineren. „We moeten
ons niet afvragen welke nijverheidstak genationaliseerd moet worden, noch
waarom. Het komt elke privé-nijverheid toe te betogen waarom zij niet genationaliseerd zou moeten worden, en dus in privé-bezit blijven", zo schreef de heer
Bevan. Hij deed het in antwoord op de officiële partijleiding die er op staat het
problema der nationalisatie van elke nijverheidstak en van elke daartoe behorende industrie afzonderlijk te bestuderen, en zelfs binnen één bepaalde nijverheidstak, dèze industrie wèl, en gène niet tot staatseigendom te maken. Toen de
Labourregering b.v. in 1949-1951 de ijzer- en staalnijverheid nationaliseerde,
bleven belangrijke sectoren onaangetast, zoals de hoogovens der Fordfabrieken
te Dagenham, bij Londen, die onder Amerikaans toezicht staan.
Maar zelfs de gematigde vleugel is op dit gebied inwendig verdeeld. Mensen
als de heer Harold Wilson streven naar een soort evenwicht tussen privé- en
staatsbezit. Anderen blijken er daarentegen genoegen mee te nemen dat de
staat als grootnijveraar in een mindere, maar toch invloedrijke positie staat.
Het is te vroeg om uit te maken welke richting Labour uiteindelijk zal kiezen.
Op het congres werd besloten de uitvoerende raad der partij drie jaar tijd te
gunnen om tien problemen grondig te bestuderen en er rapport over uit te
brengen, zodat het Labourcongres van 1958 dan het partijprogramma in het
licht dier rapporten en de waarschijnlijke evolutie der maatschappij zal kunnen
herzien.
Het besef dat er drie jaar nodig zijn om het programma up-to-date te maken
bewijst hoe onvoorbereid en met welke radeloosheid Labour de jongste verkiezingen tegemoet is getreden. Weinige dagen voor gezegde verkiezingen werd
mij overigens door een vooraanstaand socialistische zegsman verzekerd dat
Labour geen overwinning wenste, doch integendeel voor een tijdje een ziekteverlof in de oppositie wenste door te brengen. Of die bewering nu een bekentenis van verkapt defaitisme was of niet, het is een feit dat Labour niet bij machte
was het staatsbestuur uit conservatieve handen over te nemen.
Normaal gesproken zouden de volgende verkiezingen eind 1959-begin 1960
moeten gehouden worden. Of Labour dan slagvaardig zal zijn, hangt in aanzienlijke mate af van de eventuele opvolger van de heer C. Attlee als leider van de
parlementaire Labourgroep, de hoogste instantie in de hiërarchie van de partij.
Even belangrijk is de vraag of Labour er in slaagt een fundamentele eenheid
aan zijn leiding en doctrine te geven. Tenslotte moet Labour opnieuw gehoor
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bij de jongeren vinden. De Britse jeugd heeft zich inderdaad van het socialisme
afgewend, en tegelijk met haar, een deel der vakbonden.
Dit leidt ons overigens tot een der schrilste tegenstellingen tussen beide _parijcongressen. Te Margate namen de vakbondleiders bestendig een defensieve
houding aan. Tegen de uitgesproken wens der eigenlijke partijleden in hebben
zij de syndicale actie moeten vrijwaren tegen misbruik door de partij. Op het
conservatief congres te Bournemouth, daarentegen, deed de eerste vakbondleider
die in de Britse geschiedenis tot conservatief Lagerhuislid is verkozen, zijn intrede. Daarmee zou wel een nieuw tijdperk kunnen zijn ingeluid. Te meer daar
de jeugd op het ogenblik beslist aan de conservatieve zijde staat. Waren er te
Margate ten allerhoogste een twintigtal jongeren en slechts één gedelegeerde der
socialistische jeugd aanwezig, dan waren er te Bournemouth ruim een duizendtal, twee tot drie per kiesdistrict ! Hetzelfde geldt overigens van de dames. Hun
deelname aan het congres van Bournemouth was niet slechts numeriek sterker,
doch ook veel intenser.
Blijft nu natuurlijk de vraag of, en zo j a, in welke mate, die deelname aan
de beide congressen, en meteen de gezegde congressen zelf, enige invloed uitoefenen op de partijleiding en haar programma. Ogenschijnlijk is het Labourcongres in die zin veel „democratischer" en vatbaarder voor beïnvloeding door
het kiescorps en de kleine partijman. In werkelijkheid, en ik neem een socialistisch universiteitsprofessor tot getuige 3 ), is de toestand in beide partijen ongeveer
dezelfde, de verschillen slaan slechts op de wijze van voordragen der moties
door locale en regionale partijafdelingen en op de graad waarmee de congresbeslissingen voor de partijleiding bindend zijn. Overigens zijn de congressisten
dit jaar te Bournemouth bijzonder rumoerig geweest. Wat er op wijst dat het
congres niet langer uitsluitend geleid wenst te worden, maar er ook naar streeft
een echte leiding te geven. Nu de conservatieve partijmachine in andere en jongere handen is overgegaan, zou het best kunnen dat het jaarcongres als consultatieve partij-samenkomst weldra zal uitgroeien tot een waarachtig partijparlement. Of het ooit zover zal komen, hangt vooral af van het antwoord dat het
„nieuw conservatisme" van Sir Anthony Eden, Butler en anderen, op de grote
problemen van vandaag zal kunnen geven, terwijl Labour nog op zoek is naar
zijn eenheid, zijn programma .... en zijn jeugd!
3 ) Cf. „British Political Parties", door R. T. McKenzie, uitg. Heinemann, Londen,
1955. Veruit het degelijkste, volledigste en meest up-to-date boek over het onderwerp.
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ET heeft het kabinet-Faure bij de uitvoering van de afspraken met de Marokkanen

H te Aix-les-Bains aan doortastendheid en medewerking ontbroken. Ben Joessef

bleef op Madagascar, de „Troonraad" werd niet gevormd. Eerst nadat de kwade geest
van Arafa, zijn protocol-chef El Hajoui, gevlucht was, ondertekende de sultan van
Marokko een acte van afstand, waarbij hij het gezag overdroeg aan een verre neef en
vertrok „voor onbepaalde tijd" uit Rabat, zijn residentie. Sinds is de gewapende
verzetsbeweging, vooral aan de grens bij Spaans-Marokko herleefd, uit „scepticisme
en wanhoop" over de onvervulde beloften van Frankrijk, doch geleid door een Algerijns-Marokkaans opperbevel, dat strijdt „voor de bevrijding van Noord-Afrika van de
buitenlandse indringer". Deze frontaanval zou, naar de mening van generaal Billotte
wel te weerstaan zijn. Gevaarlijker voor de plannen der regering was de houding van
de nieuwe resident-generaal in Marokko, Boyer de la Tour, die in openlijk conflict lag
met de regering over de vraag, of eerst de orde moest hersteld zijn dan wel of door
politieke wijzigingen met name de instelling van de „Troonraad", de rust zou wederkeren. De Gaullisten in de regering werkten hun minister-president Faure op alle
mogelijke manieren tegen en gingen zelfs zover aan president Coty voor te stellen een
„comité de salut public" te vormen. Coty wimpelde dit af, omdat alleen de Assemblée
het recht heeft een minister te ontslaan. Daarop ontsloeg Faure vier Gaullistische
ministers, waaronder de lastige generaal Kanig, minister van defensie, die vervangen
werd door generaal Billotte. In de Assemblée hield Faure een urenlange brillante rede,
waarin hij aantoonde dat er slechts te kiezen viel tussen geweld en concessies. Hierbij
kon hij rekenen op de trouw van de radicale minister Pinay, op de M.R.F. onder
Teitgen, tegen Bidault in, en op de socialisten, die in een motie het Marokkaanse plan
onderschreven, maar de vertraging van de uitvoering streng afkeurden. Dit laatste
was voor Faure onaanvaardbaar. Om een zeer ongelegen crisis te vermijden trok op
zijn verzoek de socialistische fractie het tweede deel van haar motie terug. Bovendien
werd het socialistisch verwijt spoedig achterhaald door de instelling van de Troonraad, die belast is met het uitoefenen van de prerogatieven van „zijne Cherifijnse
Majesteit". Er zijn vier leden. De 108-jarige grootvizier El Mokri, traditionalist en
dus aanhanger van Frankrijk, Si Bekkai, extreem-nationalist en vurig voorstander van
Ben Joessef en twee gematigd-nationalisten Sbihi en Si Tahar Ouasson. De Troonraad
had als eerste taak de formateur te benoemen van een kabinet, dat representatief is
voor alle stromingen in Marokko. Aangewezen werd de voormalige pasja van Fez.
Ben Slimane, die tot de gematigde onafhankelijken behoort. De formateur had tiet niet
makkelijk. Volgens de afspraak van Aix-les-Bains zou de „Troonraad" uit drie leden
bestaan. De Franse regering maakte er vier van, hetgeen voor de machtigste partij,
de Istiqlal, reden was om haar medewerking aan een „representieve" regering te
weigeren. Ook de machtige pasja van Marrakesj, El Glaoui nam nadat Ben roessef,
die hij als Fransgezinde eertijds mee had helpen verdrijven, op Franse bodem geland
zijn draai en verklaarde zich voor het herstel van Joessef in Marokko.
was
Ook internationaal heeft de kwestie-Algerije een minder gunstig aanzien gekregen.
De Arabische Liga meende deze zaak aan de V.N. te moeten voorleggen en zij slaagde
er in met 28 tegen 27 stemmen dit onderwerp op de agenda der V.N. geplaatst te
krijgen. De gedelegeerde van Frankrijk in de V.N., minister Pinay, protesteerde uit
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alle macht tegen deze beslissing. Zij is in flagrante strijd met het Handvest en een verraad aan de geest, die leidde tot het in het leven roepen van de V.N. waarvan een der
bepalingen is, dat zij zich strikt zullen onthouden van inmenging in binnenlandse zaken
der verbondenen. Algerije nu is sedert 1947 juridisch en staatkundig een onderdeel van
Frankrijk. Faure riep bij wijze van protest de Franse delegatie uit de V.N. terug, zij
het niet definitief. Hij was verbolgen op Moskou, dat altijd graag vuurtje stookt en
zich glimlachend verontschuldigde met het voorwendsel, dat het slechts „morele steun
had willen geven voor het streven naar nationale bevrijding". Tot straf is het bezoek
van Kamerleden aan Moskou uitgesteld. Groter ergernis gaven de Nato-leden IJsland,
dat zich van stemming onthield en Griekenland, dat vóór plaatsing op de agenda had
gestemd, niet zozeer uit kwalijkgezindheid tegen Frankrijk als wel om Engeland dwars
te zitten. In de Assemblée beweerde Faure, dat tegen Frankrijk een grote samenzwering
was georganiseerd, die op diplomatiek niveau (V.N.) en door gewelddaden zich te
buiten ging. Nochtans ontmoette hij in de Assemblée meer tegenstand over Algerije
dan over zijn nieuwe koers in Marokko. De socialisten voelden niets voor een integratie van Algiers, en stelden een motie van wantrouwen voor: „alleen een politiek
met nieuwe methoden en nieuwe doeleinden kan de rust herstellen".
De nog niet duidelijk omschreven „integratie" gaat in ieder geval minder ver dan
de assimilatie-gedachte van 1947, hoewel er ook stemmen opgaan voor het vormen
van een federatie, desnoods volgens Brits voorbeeld. Na een driedaags debat over
allerlei moties stelde de regering de vertrouwenskwestie. Krachtens nieuwe beschikking
was voor de eerste maal de stemming bij volmacht afgeschaft en moest elke afgevaardigde zijn stembriefje persoonlijk inleveren. De regering behaalde een meerderheid van
54 stemmen (308-254). Het was geen zuivere stemming. De regering kan geen duidelijk omschreven plan voorleggen, maar slechts in grote lijnen een voorlopig program
van hervormingen op allerlei gebied. Dat zij zich niettemin handhaafde, had zij te
danken aan het dringend beroep op de Assemblée om geen crisis te veroorzaken terwijl de Saarkwestie op het spel en de Conferentie van Genève voor de deur stond. In
afwijking van de stemming over Marokko stemden thans de socialisten tegen de
regering, die haar behoud te danken heeft aan radicaal-socialisten, onafhankelijken en
de M.R.P., van welke Bidault zelfs vóór stemde, zij het „met lood in de schoenen".
Edgar Faure achtte de tijd gekomen om de wispelturige Assemblée te ontbinden door
nieuwe verkiezingen begin December voor te stellen, hoewel de daarvoor aangewezen
tijd Juni 1956 is. Hij baseerde zijn voorstel op de overweging, dat „zeer belangrijke en
buitengewoon ernstige beslissingen genomen moeten worden, welke gedurende een
lange periode van invloed zullen zijn op het politieke leven van ons land en zelfs op
ons nationale leven in zijn geheel".
Voor de Franse regering en tevens voor de vele „Europeërs" was de uitslag van
het referendum over het Europees Statuut in het Saargebied een grote teleurstelling.
Ontsproten aan het brein van Mendès-France en niet zolang geleden nog door
Adenauer en Faure bevestigd als zijnde een integrerend deel van de Europese politiek
en van Frans-Duitse samenwerking, werd het 23 October door de kiezers met twee
derde meerderheid verworpen. Vanaf zijn ziekbed had de Duitse kanselier de Saarlanders aangespoord het Statuut niet te verwerpen. Van Franse zijde was aangevoerd, dat een verwerping niet anders kon betekenen dan een handhaving van het
Franse protectoraat. Maar de drie Duitsgezinde partijen: liberalen, socialisten en
C.D.U. trokken zich hiervan niets aan ( „De Franse uitbuiters moeten naar de duivel
gejaagd worden") en stelden het voor, alsof de verwerping van het Statuut een
„Heimkehr" naar het „grosse Vaterland" betekende. Tegen het verloop van dit refe-
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rendum, is, volgens de Belgische voorzitter van de Saarcommissie, Fernand Dehouse,
niets in te brengen: „het is er eerlijk en correct toegegaan".
Op dezelfde dag (23 October) beleefde Frankrijk een tweede teleurstelling. Niettegenstaande Bao Dai de premier van Z.-Vietnam afgezet had, ging het door de
laatstgenoemde uitgeschreven referendum door: of Bao Dai als staatshoofd zal gehandhaafd blijven of Ngo Dinh Diem als zodanig zou worden gekozen. Deze won het
pleit glansrijk. Meer dan 95% der stemmen werden op de premier uitgebracht, die nu
als eerste president van de Republiek zal optreden.
Het eertijds beruchte „kruitvat" is van de Balkan naar het midden-oosten verplaatst.
Daar heeft generaal Burns, voorzitter van de Bestandscommissie, handen vol werk
gehad om de telkens uitspattende vonken — de grensincidenten tussen Israël en
Egypte — te doven. Dulles stelde aan de partijen een formeel verdrag voor om elke
gewelddadige poging tot grenswijziging te verhinderen en de grenzen bij onderling
overleg definitief vast te stellen. Hij was bereid aan Israël een lening te verstrekken
om de 500.000 Arabische vluchtelingen uit Palestina schadeloos te kunnen stellen. Dit
vredelievend plan viel in Egypte niet in goede aarde. Nasser, ontevreden over de
beperkte wapenrantsoenen, waarvan Israël er, naar zijn mening, meer kreeg dan zijn
land, aanvaardde het aanbod van Praag om in de achterstand van leveranties te
voorzien. Zo kwam het „neutrale" midden-oosten in het vaarwater van de SovjetUnie. Dit succes vergulde de pil, die Moskou van Teheran te slikken had gekregen.
Iran immers heeft zich aangesloten bij het Turks-Iraks verdrag, waaraan reeds Pakistan
en Engeland deelnamen, zodat, in verwijderd verband met de Nato, ten zuiden van de
Sovjet-Unie een aaneensluitende reeks van onderling verbonden naties ontstaan is, die
zich verplicht hebben elkaar bij te staan tegen agressie. Met dat al voelde zich Israël
nog meer bedreigd, toen Syrië en Egypte een verdrag sloten — dat voorafging aan een
defensief verbond tussen Egypte en Saoudi-Arabië en gevolgd zal worden door een
verbond van Syrië en Libation -- waarbij bepaald werd, dat een gewapende aanval op
,een van beiden zal beschouwd worden als een aanval op beide landen.

NEDERLAND
Van grote betekenis was het officiële bezoek, dat H. M. Koningin Juliana einde
October aan de overzeese gebiedsdelen in de west heeft gebracht. Niet zozeer omdat
het voor de eerste maal in onze geschiedenis was, dat het hoofd van staat zich persoonlijk op de hoogte ging stellen van de gezindheid der medeburgers overzee, maar
vooral, omdat, zoals H. M. het in de Statenvergadering te Willemstad uitsprak: „dit
bezoek als de bezegeling was van een volledig autonoom en gelijkwaardig in Rijksverband samengaan met Suriname en de Antillen en het oude Nederland, uit vrije
wil". Het waren zware, vermoeiende weken voor de Koningin, die zich niet gespaard
heeft. Teruggekeerd mag Zij er groot op gaan, dat Haar bezoek aan „de West" een
goodwill gekweekt heeft, die de banden met het Oranjehuis en daardoor ook met
Nederland inniger hebben aangehaald.
De algemene beraadslagingen van de Tweede Kamer heeft de minister-president
besloten met een uitvoerig antwoord op de vele kwesties, die ter sprake waren
gebracht. Tegenover prof. Romme, die aangedrongen had om in plaats van algemene
loonronden de arbeider in de winst te doen delen en om wettelijk de bezitsvorming te
regelen, antwoordde hij, dat voor het laatste de tijd nog niet rijp was. En wat het
eerste betreft, opende de intussen verruimde vacantietoeslag en andere secundaire
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arbeidsvoorwaarden de mogelijkheid in de richting van de heer Romme te gaan.
Ernstig waarschuwde de minister-president voor de mogelijkheid van een conjunctuuromslag, waarop men zich moet voorbereiden. Wat de woningnood betrof .-- het
zwakste punt in de gehele situatie van het land ---- stond hij niet onwelwillend tegenover het idee van een „Nationale Bouwraad", gelanceerd door het Kamerlid Andries
sen. Deze Raad zou, naast vertegenwoordigers van de regering, bestaan uit architecten
fabrikanten en andere in deze zaak betrokkenen. De overheid wilde echter vrij blijven
in het al of niet inroepen van die adviezen.
Ook op het Congres van de K.V.P. te Utrecht, waaraan meer dan 5000 leden
deelnamen, was staatsvijand nr 1 r het gebrek aan woningen — het onderwerp van
ernstige bespreking. Ir Kraaijvanger gaf 13 middelen aan, waardoor de woningnood
kon worden ingelopen door het jaarlijks bouwen van 80.000 woningen. Het hoofddoe'.
van het Congres was echter: een politieke wapenschouw voor de verkiezingen van
1956. Het was de voorzitter van de katholieke Tweede Kamer-fractie, prof. Romme,
wel toevertrouwd een exposé te geven van de politieke verhoudingen, inzonderheid
van de onvermijdelijke samenwerking met de P. v. d. A. Het was niet altijd makkelijk
de niet altijd logische sprongen van haar leider, Ir Vos, te volgen. In de vuurvaste
Drees had hij meer vertrouwen. Hij rekende af met de uitgeholde tegenstelling conservatief-progressief, verheugde zich in de terugkeer van de heer Welter en de zijnen tot
de eenheid, betreurde de halsstarrigheid van de Werkgemeenschap in de P. v. d. A.
en besloot met de stelling, dat de eigen katholieke weg de beste is voor het land. De.
goede stemming van dit Congres werd nog verhoogd door het tegelijk bekend worden
van het gewichtige besluit van Rome om tot splitsing der 5 bisdommen over te gaan.
Het nieuwe bisdom Groningen zal de provincies Groningen, Friesland, Drente alsmedede N. Oostpolder omvatten, het nieuwe bisdom Rotterdam Zuid-Holland, terwijl heel
Zeeland onder Breda komt.
Hoewel het nieuwe ministerie-Harahap in Indonesië gedurende de korte tijd van
haar regering, — zij is immers voornemens na afloop der verkiezingen af te treden r
naar overleg met de Nederlandse regering, naar herziening van financiële en economische bepalingen streeft, en haar minister van buitenlandse zaken Anak Agung overleg wil plegen over de middelen om tot een betere verhouding tussen beide landen te
komen, is het er niet beter op geworden door het voornaamste geschilpunt, N.-Guinea,
op de agenda van de V.N. te laten plaatsen.
In de agenda-commissie der V.N. beweerde de Indonesische afgevaardigde, datzulks de verstandhouding zou bevorderen, terwijl de Nederlandse afgevaardigde, mr
C. Schurmann het tegendeel betoogde. Bovendien wees hij er op, dat Nederlands
Nieuw-Guinea bij de souvereiniteitsoverdracht in 1949 uitdrukkelijk uitgezonderd wasen dat de bewoners van N.-Guinea de plechtige belofte van de Nederlandse regering
gekregen hadden, te zijner tijd over hun eigen toekomst te kunnen beslissen. De argumentatie had niet de verdiende uitwerking. De commissie besloot met 7 tegen 5 stemmen — de V. Staten en China onthielden zich -- de kwestie der behandeling aan de
V.N.-vergadering aan te bevelen. „Een spijtige en tragische vergissing", zei minister
Luns, toen door de Algemene Vergadering der V.N. dit punt werd overgenomen.
De uitslag der verkiezingen voor het parlement komt in Indonesië druppelsgewijze.
binnen. Behaalden aanvankelijk de partij van Sukarno ( P.N.I.) en de communisten
( P.K.I.) een geweldige voorsprong, de uitslag van de buitengewesten was meer geruststellend voor hen, die hun vertrouwen op de Masjumi hebben gesteld. Einde October was de stand ruim 7 millioen voor de P.N.I.; ruim 7 millioen voor de
Masjumi; ruim 6 millioen voor de van de Masjumi afgescheiden Ulama en tegen de-
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6 millioen voor de communisten. Deze vormen volgens de cijfers, afgezien van rood
China, de grootste communistische partij in Azië.
1-11'55
K. J. D.
BELGIË
Waar we vorige maand twee grote gevaren voor de regering Van Acker meenden
te bespeuren in de syndicale eisen betreffende de arbeidsduur en het nieuwe besluit
Troclet inzake de ziekteverzekering, is de regering op het einde van de maand October
althans het gevaar van een ruim sociaal conflict kunnen ontgaan. Ze kwam nochtans
zelf slechts zeer laat tussenbeide: enkele dagen vóór de stakingsaanzeggingen van
A.B.V.V. en A.C.V. zouden van kracht worden. Een eerste bemiddelingspoging, op de
Nationale Bank, waar de gedachte aan een expertencommissie het eerst voorgedragen
werd, was mislukt, daar de vakbonden, A.C.V. op kop, niet tevreden waren met een
onderzoek per sector naar de mogelijkheden tot invoering van de vijfdagenweek, maar
een onderzoek met het oog op de concrete doorvoering eisten. Dit was door de
patroons niet aanvaard. Toen de regering op 27 October nieuwe besprekingen
inrichtte, duurde het twee volle dagen vóór een accoord werd bereikt, dat practisch
op een toegeving vanwege de patroons neerkwam: 45-uren-week in de kolenmijnen, in
de banken; vanaf 1-12-55 in non-ferro-metalen: vanaf 1-2-56 in de staalnijverheid;
46% uren vanaf 15-12 in de stikstofnijverheid. Dit echter mits onderzoek naar de
voorwaarden door een expertencommissie, en mits mogelijkheid tot herziening van het
accoord in geval van negatief besluit van de commissie. Wat is de draagwijdte van dit
accoord? Het acute sociale conflict is vermeden, dat de regering voor ernstige moeilijkheden zou hebben geplaatst. De werkgevers hebben blijkbaar de onmiddellijke
staking gevreesd en een laatste poging gedaan om tijd te winnen. Of het hen veel zal
baten, is te betwijfelen. En tevens is een ernstig probleem voor de nationale economie
geschapen: de concurrentiepositie van België op de uitvoermarkt, reeds lastig, wordt
opnieuw verzwaard. Er valt te rekenen met een minimum-kostprijsverhoging van 3%.
De Eerste-Minister deed een oproep tot het land, opdat de economie succesvol de
nieuwe aanpassing zou te boven komen. Maar wat, is de bange vraag van de economisten, zal gebeuren wanneer de hoogconjunctuur een einde neemt?
Het probleem van de ziekteverzekering is volop aan 't broeien. Minister Troclet zag
zich zelf verplicht, bij rondschrijven de uitvoering van z'n besluit te schorsen, terwijl
de liberale ministers op aandringen van hun groepen van de ministerraad een nieuw
onderzoek van het vraagstuk bekwamen. De regering nam contact met de geneesheren,
wellicht om hen hun verzet tegen de „betalende derde" te doen staken en de grote
lijnen van het besluit te redden. Volgens sommigen zou de minister desnoods de
„betalende derde" opgeven. Toch voeren intussen de socialisten een hevige campagne
voor de toepassing van het besluit in zijn geheel. Ook is het wellicht om het verzet der
artsen tegen de „betalende derde" te ontwapenen, dat dhr Troclet aan de apothekers
(die het stelsel aanvaard hadden van af het begin) een check heeft overhandigd voor
het bedrag der hun sinds acht maanden verschuldigde sommen (250 millioen!) , met de
belofte een dergelijk uitstel van betaling in de toekomst wettelijk te voorkomen.
Van de werkzaamheden der commissie die een herverdeling van de kinderbijslagen
bestudeert, is uitgelekt, dat een differentiëring naar de leeftijd, zou worden ingevoerd.
Er zou echter een strekking bestaan, de differenciëring volgens de rangorde van het
kind te laten ophouden na het vierde kind, en de premie . voor de moeder thuis als
afzonderlijke premie af te schaffen. Dit heeft een hevig protest verwekt vanwege de
Bond der Kroostrijke Gezinnen die tegen 20 November een protestdag aankondigt.
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Kortom, het is in een warm klimaat dat de parlementaire werkzaamheden zullen
hernemen, op 8 November. Bijna alle begrotingen zijn rondgedeeld en de commissies
zijn reeds herbegonnen. De aandacht is vooral gegaan naar de Rijksbegroting voor
1956 die werd ingediend op 84 milliard voor de gewone en 11 milliard voor de buitengewone dienst, zegge samen 5 milliard lager dan in 1955. Het is waar, dat dhr Liebaert het voordeel geniet van belastinginkomsten die de ramingen (voor de eerste 8
maanden van 1955) met 3 milliard overschrijden, en dat hij trouwens ook de vruchten
plukt van de belastingverhogingen. Maar nog laat de juiste voorstelling van de
begroting te wensen over, waar de buitengewone begroting b.v. geen melding draagt
van de 2,5 milliard van het Wegenfonds. En een analyse van de gewone dienst onthult, dat de socialistische ministers hun uitgavenpolitiek voortzetten: de gewone
staatsuitgaven zijn t.o.v. 1954 met ruim 6 milliard gestegen!
Wat het Wegenfonds betreft, de eerste lening werd in een recordtempo onderschreven. ondanks een vurige tegenactie van de Leuvense studenten en het C.V.D. nabij
staande kringen. Tegen een populair plan als het wegenfonds was die actie trouwens
vooraf tot mislukking gedoemd. Intussen komt er geen schot in het C.V.D. en men
kan zich niet geheel van de indruk ontdoen dat de spanning tussen patroons en werknemers er niet vreemd aan is, temeer daar de opvatting heerst dat de regering én
in de zaak van de verhoogde sociale lasten én in die van minimumloon en arbeidsduur
door de „kapitalisten" gered werd. Wellicht zal de C.V.D.-actie zich in ruime mate
naar het door de bisschoppen opgerichte werk „School en Gezin", tot financiering van
het vrij onderwijs, oriënteren. En in de scholen én in de gezinnen van de personeelsleden zijn moeilijkheden gerezen ingevolge de niet-betaling van de toelagen op basis
van de wet-Collard, die op de wettelijke datum 1 Augustus 1955 niet uitvoerbaar
bleek. Dhr Collard heeft een eerste voorschot voor begin November aangekondigd.
Maar het zou wel kunnen zijn, dat het C.V.D. nieuw koren op de molen krijgt: in zijn
eerste artikel na zijn herstel kondigde Max Buset, voorzitter van de B.S.P., de indiening van de andere schoolontwerpen aan .... Velen hebben hierin een poging gezien,
het anti-clericaal cement tussen liberalen en socialisten te versterken, om de verwijdering op grond van de sociaal-economische politiek tegen te gaan.
Op twee partijraden behandelde de C.V.P. de Vlaams-Waalse verhoudingen en het
repressieprobleem. In sommige kringen werden de stellingen van die partij terzake fel
becritiseerd: er werd inderdaad een volgens die kringen niet meer nodig geachte —
inventaris van de grieven gevraagd (misschien zullen de resultaten van het Harmelcentrum, waarvan de werkzaamheden zijn afgesloten, hier dienstig zijn); terwijl anderzijds de partijleiding zeer reticent bleek te staan tegenover de door Vlaamse sprekers
vrij algemeen gevraagde gedeeltelijke amnestie.
Wat België's internationale positie betreft, dient vooral het resultaat van de Benelux-vergadering te Brussel onderstreept: Nederland zal de Belgische eis bij de E.O.E.S.
steunen, tot wijziging van het referentiejaar (thans 1948, wat België vergeleken met de
andere landen fel benadeelt) voor de bepaling van de vrijmakingen. De voorstanders
van een verenigd Europa hebben zich rond Jean Monnet, oud-voorzitter van de
E.G.K.S., in een actie-comité geschaard. De voorzitters van de socialistische, liberale
en christelijke volkspartij maken er deel van uit, alsook de voorzitter van het A.C.V.
en dhr Renard van het A.B.V.V. Dhr Spaak blijft zich op opgemerkte wijze voor
Europa inzetten, onlangs nog te Straatsburg, waar hij de mogelijkheid van een Europese atoomgemeenschap vooropzette. Dit probleem verdient de volle aandacht, waar
dhr Ryckmans op de U.N.O. België's behoefte aan atoomkracht erkende.
L. Deraedt

Forum
Strijders voor recht en menselijkheid
Vijf portretten van grote mannen; vijf
monographieën over episodes in de geschiedenis van ons Europees wereldbeeld,
waar één centrale figuur het denken en
doen van zijn generatie in een nieuwe
richting heeft gedreven. De titel doet helaas te weinig vermoeden, wat het boek
in werkelijkheid biedt. Het zijn vijf knap
getekende levensbeelden, met grote kennis
van feiten en achtergronden geschreven,
met een liefde die ook de zwakheden niet
verdoezelt, in een stijl die zowel door
markante zegging als door geestrijke perspectiviteit blijft boeien.
Hoewel de wetenschappelijk geïnteresseerde lezer het gemis aan kritisch apparaat, van bronnen en soms zelfs van duidelijke datering zal betreuren, de kenner
bemerkt spoedig hoe verantwoord en kundig deze studies zijn geschreven 1).
De vijf figuren zijn: Christiaan Thomasius, George Picquart, Cesare Lombroso,
Henri Dunant en Fridtjof Nansen. Misschien is slechts de laatste de doorsneelezer bekend. Toch verdienen deze mannen elk de achting van het nageslacht, en
zeker verdienen hun levensportretten zoals Simson ze met meesterhand tekende,
een wijde belangstelling, zelfs van hen,
die in hun vakstudie al eens met hen in
aanraking kwamen. Want in deze monographieën worden deze mannen weer
levend voor ons mét de tijd waarin zij
hun eerlijke strijd voor rechtvaardigheid,
waarheid en humaniteit hebben gestreden.
Christiaan Thomasius wordt geschilderd in de eerlijke maar verbeten rationalistische heftigheid, waarmee hij als „Aufklarer" de heksenwaan te lijf ging om
deze uit de laatste bolwerken van een te
bekrompen orthodoxie te verdrijven. Helaas moeten we bij dit hoofdstuk enige
bedenkingen maken, niet slechts wegens
de ongenuanceerde verheerlijking van de
Aufklarung, als zou die een volkomen
verantwoorde opstand tegen een knech-

ting van het „vrije" denken zijn geweest,
maar ook wegens de eenzijdige voorstelling van Thomasius' verdiensten, alsof hij
als eerste en enig-succesvolle bestrijder
van de heksenwaan was opgetreden. De
auteur laat te weinig uitkomen, dat reeds
tegen het eind der 17e eeuw de heksenwaan aanmerkelijk was afgenomen, vooral
ook in katholieke landen, en dat Thomasius r overigens juist door het lezen van
de Jezuïet Friedrich Spee zelf uit heksenwaan bekeerd! zich speciaal richtte
tegen de nog sporadische heksenprocessen
in het protestantse Pruisen en Saksen.
Doch als eerste gedocumenteerde biographie van een interessante figuur is deze
studie van Simson een geslaagd portret,
en deze moedige strijder voor humaniteit
verdient terecht de dank van het nageslacht om zijn eerlijke dapperheid.
Aan de naam George Picquart zullen
slechts weinigen onmiddellijk de naam
Dreyfus verbinden. Toch is in de jarenlang slepende Dreyfus-affaire de edelste
rol niet gespeeld door een Emile Zola, die
zijn „J'accuse" voor het wereldforum
wierp, maar door de stafofficier Picquart,
die als eerste het bedrog in de veroordeling van Dreyfus ontdekte en bij zijn por
ging _ tot rehabilitatie van de Joodse officier zelf grof onrecht en lasterlijke aantijgingen moest incasseren. Het is een
heldhaftige lijdensgeschiedenis die deze
integere figuur moest doormaken, eer hij
na tien jaren van verdachtmakingen, veroordeling, degradatie en intrigues toch
wist te bereiken, dat een uitgeputte en
bijna wezenloze Dreyfus de poorten van
zijn gevangenis eindelijk weer zag opengaan. Dit hoofdstuk van Simson leest men
als een detective-story. Het steunt op een
respectabele bronnenstudie van het bijna
onoverzienbare materiaal dat over de onverkwikkelijke Dreyfus-affaire is geschreven. Simson beheerst zijn stof volledig, en
daardoor slaagt hij erin een spannend ver-

1 ) Gerhard Simson, Fun f Kampje? f iir Gerechtigkeit. — C. H. Beck Verlag, Munchen, 1951,
289 pp., D.M. 12.50.
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haal te schrijven, dat tot in détails de historische gebeurtenissen benut en situeert
zonder in droge exactheid te vervallen.
Hetzelfde geldt van de studie over
Lombroso. Vooral hier toont Simson zich
de evenwichtige, critische waarnemer.
Juist bij de zo omstreden theorieën van
Lombroso is het gevaar groot, dat men
een eenzijdig uiterste van afwijzing of
van blinde aanhankelijkheid inneemt. De
auteur zift zorgvuldig Lombroso's theorieën omtrent de „Delinquente nato", de
misdadiger uit aanleg; confronteert ze met
de beschouwingen van zijn tijdgenoten als
Franz von Liszt en Amselm Feuerbach;
overweegt de zin van gerechtelijke straf
en van de factoren die een mens tot een
misdaad brengen; doch alles met een
voorzichtige evenwichtigheid, die het betoog boeiend en meeslepend maken. En
het verrassende is, dat na deze scherpzinnige uitzuivering van Lombroso's stellingen ons toch de man zelf sympathiek
blijft.
Sympathiek wordt de lezer ook de tragische figuur van het volgende hoofdstuk:
Henri Dunant, de stichter van het internationale „Rode Kruis". Hier stond Simson voor de moeilijkheid, dat deze stichting eigenlijk slechts enkele jaren innerlijk
met het leven van de stichter samenhangt,
en dat hij dus eigenlijk twee ontwikkelingen: van de mens Dunant, en van de zich
verder onafhankelijk van hem ontwikkelende stichting moest trachten te combineren. Hij is 'hierin geslaagd door in het
voorspel en in de tragische epiloog de
figuur van Dunant op de voorgrond te
plaatsen, en verder het merkwaardige
ontstaan van de internationale hulp aan
oorlogsgewonden te schilderen. Het typische karakter van de stichter met zijn calvinistische handelsgeest en zijn vrome
liefde tot de lijdende medemens spreekt
uit heel dit hoofdstuk. Onverbloemd
toont Simson ook de zedelijke tekorten
van zijn held: zijn roekeloze geldspeculaties, die hem tenslotte tot een uitgestotene
der maatschappij maakten, en zijn ijdelheid en eerzucht. Als een beklemmende
tragedie ervaart de lezer dan de bijna
zestig jaren van overleefde roem van deze

man, die éénmaal in zijn leven geroepen
werd tot een reddende daad voor de
mensheid.
'Fridtjof Nansen is onze generatie nog
het meest nabij naar de tijd gemeten en
ook naar zijn geest. Hij is nog niet vergeten als internationaal organisator van
hulpacties voor oorlogsvluchtelingen en
voor uitwisseling van krijgsgevangenen;
van voedselvoorziening in noodgebieden
in Rusland en als machtig strijder voor
humaniteit en bovennationale hulpvaardigheid. Dat deze man tegelijk een der
dapperste en kundigste poolonderzoekers
is geweest, weet ook onze jeugd nog met
bewondering te lezen in zijn verslag van
de pooltocht met zijn „Fram , de „Voorwaarts": „In Nacht und Eis". Deze veelzijdig begaafde man van heroïsche kracht
heeft met integere moed gestreden voor
alles wat hij als rechtvaardig en humaan
zag: voor de nationale onafhankelijkheid
van zijn land Noorwegen, voor het recht
op eigen cultuurgoed van de Eskimo's,
die hij op zijn dappere Groenland-expeditie had leren kennen, maar vooral tegen
de afschuwelijke gevolgen van de eerste
wereldoorlog en de heilloze volkerenhaat.
Het is niet te schatten, hoeveel duizenden,
tienduizenden mensen, Russen, Roemenen,
Armeniërs en anderen, hun leven, hun
behoud uit honger en besmetting, hun redding uit vernederende onderdrukking te
danken hebben aan deze edele dappere
diplomaat en geleerde. Simsons portret
van Nansen is een waardig besluit van
deze rij van vijf grote strijders voor rechtvaardigheid en naastenliefde. Onze enige
wens zou zijn, dat toch ook één figuur
erbij genomen zou zijn uit typisch kerkelijke kring: een Vincentius a Paulo of een
Don Bosco of een Francesca Cabrini.
Dit verdienstelijke boek, in 1951 verschenen, schijnt om onbegrijpelijke reden
in ons land nog nagenoeg onbekend. Ruim
twee jaar na zijn verschijnen was het nog
op geen openbare wetenschappelijke bibliotheek voorhanden. Het blijft echter
een meesterwerk op het gebied van vulgariserende historische monographie.
Dr H. Zwetsloot S.J.
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Literaire prijzen in Frankrijk
Frankrijk is, meer dan welk ander land,
het eldorado der literaire prijzen. Een telling van 1954 wist er ongeveer zeshonderd
te vinden. Voor de buitenstaander lijkt
zo'n uitslag nog al bedenkelijk; voor de
Fransen niet, integendeel. Vorig jaar
alleen reeds werden er acht en dertig
nieuwe prijzen gesticht, en er komen er
nog altijd bij. Ondanks het moeizaam bestaan van vele, zijn er maar weinig uitvallers te betreuren. Het geheel vertoont
een merkwaardige staalkaart van onderwerpen: vacantie, spoorwegen, gastronomie Colette was tot aan haar dood de
vereerde voorzitster van de Prix de littérature gastronomique! r Poëzie-prijzen

spannen de kroon.
Een aanzienlijk deel van deze zeshonderd prijzen staat onder het beheer van
het Institut de France, gesticht in 1795,
met een tweevoudig doel: „recueillir les
découvertes, perfectionner les Arts et les
Sciences". Dit instituut is samengesteld
uit verschillende Academiën, die hun eigen
literaire prijzen uitloven. Aan de spits zetelen de veertig Onsterfelijken van de
Académie Francaise, waarin iedere Fransman éénmaal hoopt te leven en te sterven.
Onder haar voornaamste prijzen telt ze
een jaarlijkse Grand Prix de littérature,
toegekend aan een dichter of prozaschrijver, en een jaarlijkse Prix du roman;
onder de bekroonde werken vinden we:
Pierre Benoit, L'Atlantide; Francis Carco,
L'homme traqué; Francois Mauriac, Le
désert de I'amour; Georges Bernanos,
Journal dun curé de campagne; enz.
Onafhankelijk van het Instituut leeft
een pleiade van academies, waarvan de
Académie Goncourt de belangrijkste en de
Académie de l'Humour de zonderlingste
is. Daarnaast wedijveren vele steden
als Parijs, Cannes, Nice, Oran, Bourges,
Nancy, Dijon r alsmede ontelbare kringen, clubs, verenigingen en syndicaten in
het stichten en in leven houden van een
massa literaire prijzen. Andere weer danken ontstaan en naam aan de blijvende
herinnering aan grote letterkundigen:
Apollinaire, Sainte-Beuve, Moréas, Mistral, Mallarmé, Verlaine, St-Exupéry, enz.
Het toekennen van prijzen gaat steeds
voort, nu hier dan daar. Maar de grote

oogst valt in December. Dan zijn aller
ogen gericht op de Prix Goncourt, de
zonne-prijs der Franse letteren, en zijn
satellieten Fémina, Renaudot en Interallié.
De Prix Goncourt, staande onder de
hoede van de Académie Goncourt (voor
velen thans een soort antichambre van de
Franse Academie) , dateert van 21 December 1903. Hij was gericht tegen de
verstarde normen en opvattingen van de
Franse Academie, en wilde de nieuwe
schrijversgeneratie oriënteren naar verjongde inspiratie en oorspronkelijkheid
zowel wat inhoud als vorm betreft: „il
récompensera la jeunesse, l'originalité de
l'esprit et de la forme -. Sindsdien wordt
ieder jaar door een jury van tien leden, in
het begin van December , een prijs van
vijfduizend Franse francs toegekend aan
de schrijver van „une oeuvre d'imagination", in proza, bij voorkeur een roman.
Deze plechtigheid is uitgegroeid tot een
nationale gebeurtenis. Voor duizenden
Fransen bestaat heel hun letterkundige
belangstelling in de aankoop van het bekroonde werk. Vandaar de koorts die
uitgevers en jonge schrijvers in December
pleegt aan te grijpen. Op de lijst der
prijswinnaars vinden wij o.a. Francis de
Miomandre, Ecrit sur l'eau; Henri Barbusse, Le f eu; Georges Duhamel, Civilisation; Marcel Proust, A l'ombre des jeunes lilles en fleurs; André Malraux, La
condition humaine. Slechts éénmaal, in
1937, ging de Goncourt-prijs naar een
Belgisch schrijver, Charles Plisnier, Faux
passeports. Deze uiterst bescheiden erkenning wekte ongenoegen in de Belgische
Franssprekende kringen, en bracht een
bekend Brussels dagblad er toe, de Franse
literaire jury's te wijzen op de belangrijkheid der Franse letteren in België, dat, in
een geest van kruiperige onderdanigheid,
betiteld werd als „une province de l'art
littéraire francais". Lieden die het weten
kunnen, beweren dat de Belg Félicien
Marceau dit jaar een goede kans maakt.
Sinds enkele jaren echter begint de
Goncourt-prijs langzamerhand aan belangstelling te verliezen ten bate van de
Prix Fémina. Zoals de naam reeds laat
vermoeden, is dit een damesonderneming.
De Fémina-prijs werd gesticht in 1904,
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ter bevordering van de romanliteratuur en
tevens om de zusterbanden tussen letterlievende dames nauwer aan te halen. Ten
einde alle afgunst tussen beide sexen te
voorkomen werd beslist dat ook mannelijke candidaten recht hebben op mededinging. De grote vraag blijft natuurlijk,
hoe de balans in evenwicht te houden.
De laureaat wordt ieder jaar, rond één
December, bekend gemaakt en begiftigd
met vijfduizend Franse francs. De statuten zijn keurig opgesteld, en sluiten alle
nepotisme uit: „Il ne sera discuté aucune
oeuvre dont l'auteur sera le mari, le fils
ou la fille, le frère ou la soeur d'un membre du jury". Op de erelijst van de Fémina komen namen voor als Romain Rolland, Edouard Estaunié, Edmond jaloux,
Roland Dorgelès, Jacques de Lacretelle,
St-Exupéry en anderen.
De Prix Théophraste Renaudot, ontstaan in 1926, blijft voorbehouden aan
romanschrijvers, en wordt op dezelfde
dag als de Goncourt toegekend. De prijswinnaar ontvangt geen geldelijke beloning; hem wordt slechts in het jaar na de
bekroning een lunch aangeboden! Een
grote verscheidenheid kenmerkt de lijst
van de winnaars. Onder hen treffen we
aan: de beruchte Céline, V o yage au bout
de la nuit; Roger Peyrefitte, liefhebber
van kostschoolschandaaltjes, met Les amitiés particulières; het meesterwerk van
Henri Bosco, Le mas Théotime, en het
diep-menselijke Je vivrai l'amour des
autres van Jean Cayrol.
Ook aan de Prix Interallié is geen geldelijke prijs verbonden. Ontstaan in 1930
blijft hij voorbehouden voor romanwerk
van journalisten. Zijn schoonste ontdekking was: André Malraux, La voie royale.
Helaas, de letterkundige prijzen hebben
zelden of nooit de waarde van een beslissend oordeel. Ondanks het aantal prijzen
en de drukte die er omheen gemaakt
wordt, glijdt de echte letterkunde aan deze
show voorbij. Schrijvers als Mauriac,
Montherlant, Gide, Claudel, werden nooit
door één van de „vier groten" bekroond.
Het geval Claudel heeft zelfs iets grappig meewarigs: de enige literaire kroon,
die de schepper van Le soulier de satin
op zijn lange loopbaan ontving, moest het
stellen met de bescheiden glans van de

Prix modique, een onooglijk prijsje, dat

slechts wordt toegekend aan dichters of
prozaschrijvers, die voor hun levensonderhoud de geldelijke beloning kunnen
missen; deze bedroeg dan ook aanvankelijk vijftig Franse francs, maar verschrompelde sinds 1950 tot dertig! Rasechte
schrijvers vinden hun eigen weg naar de
openbaarheid en het hart der mensen, en
allen zullen zonder twijfel instemmen met
de bewering van de grote Italiaanse
schrijver Cesare Pavese, die, toen hij
eindelijk na vele jaren een prijs verwierf,
zijn jonge, ontgoochelde mededinger
troostte met de verzekering, dat de grote
werken van een generatie niet bekroond
worden.
Een zware wet drukt op de werkwijze
van elke literaire jury: één enkele criticus
geeft zijn eigen mening, twee krijgen ruzie,
drie critici betekent volslagen verwarring;
wat dan waar er steeds meer zijn dan
drie .... De enige uitweg ligt in een
politiek van compromissen; ten einde raad
wordt een werk gekozen, waarover men
gauw tot overeenstemming komt, want er
moet toch beslist worden.
De grootste gevaren echter voor de
literaire prijzen dreigen van de kant van
de publiciteit, de mode en de uitgevers.
Het is schier onmoge lijk voor de juryleden deze drie klippen te omzeilen. Werken zonder menselijke en literaire waarde
worden aan het publiek opgedrongen door
de zwarte koppen van een schreeuwerige
publiciteit, die voor niets terugdeinst: „un
roman qui dit tout même ce qu'il ne
faut pas dire". De uitgevers zijn niet weg
te slaan uit de omgeving van hen, wier
stembriefje in December beslissen zal over
de bedrijfswinst van het komend jaar.
Jonge schrijvers worden aangespoord om
onderwerpen, sterk gekleurd volgens de
tijdsmode, te behandelen en daardoor gunstiger kansen te krijgen in het spel der
literaire loterij. De mode is echter de
grootste vijandin van de ware schoonheid. Zij legt de nadruk, niet op wat
duurzaam is, maar juist op het voorbijgaande en het minst authentieke. De gevolgen van die lichtzinnigheid zijn onbarmhartig. Zeer weinig bekroonde werken houden 't langer dan twee, drie seizoenen uit, en vele laureaten, die bij de

BOEKBESPREKING
jongste halve-eeuwviering van de Goncourt, aan de brede ontzaglijke feesttafel waren aangezeten, zullen 't zeker
gevoeld hebben alsof zij de vervaldag
vierden hunner verloren illusies, achter
één van de verschansingen uit Les Misérabies; trouwens, als dubbelzinnig symbool, lagen vóór hen rozen met doornen.
Om deze bedenkelijke toestand enigszins te verbeteren, deed A. Lang vorig
jaar een voorstel door de vraag te stellen:
„Faut-il fonder un prix des prix?" De
schrijver wenste de instelling van een
soort Hof van Beroep, dat buiten de
overspannen atmosfeer van agitatie en
druk, waarin de literaire jury's gevangen
zitten, in kalmte en bezinning het boek
van het jaar zou bekronen met de Prix
des prix. Dezelfde dag zou die jury ook
uit alle boeken, die in de diverse literaire
arena's al was het ook maar één stem
hadden behaald, een werk uitkiezen en
begiftigen met de Prix de la revanche, of,
als het ging om een boek dat totaal aan
de aandacht van de jury's was ontsnapt,
met de Prix de la découverte. Dit Hof
van Beroep is intussen nog niet geboren,
maar wel bestaat er sinds 1953 een prijs,
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die enigszins aan de Prix de la revanche
van A. Lang beantwoordt. Hij draagt de
strenge naam van Prix des quatre jurys,
en wil een troostprijs zijn voor één van de
ongelukkige candidaten uit de Decembermaand. In de jury zijn de „vier groten"
elk vertegenwoordigd door één afgevaardigde. De eerste laureaat was Mouloud
Mammeri, wiens werk de betekenisvolle
titel draagt La colline oubliée.
De oplossing voor een waardig voortbestaan van de literaire prijzen in Frankrijk ligt in de beperking. In het leven geroepen om de beschermende taak van de
mecenaten uit vroegere tijden over te nemen, heeft hun koortsachtige vermenigvuldiging de letterkunde tot oppervlakkigheid gedoemd. Romans schrijft tegenwoordig iedereen, zoveel en zo vlug mogelijk, want de prijzen wachten. Talen t
ontbreekt niet, wèl de geest. Maar talentvolle werken zonder geest houden 't bij
lezing niet uit, dwingen niet tot nadenken
en bezinning, duren niet. Trouwens, ook
de overbelaste jury's hebben geen tijd om
weerstanden van dien aard te overwinnen. Zullen ze die ooit vinden? ....
J. Dax

Boekbespreking
GODSDIENST
Karl RAHNER S.J., Christendom en onze
Dat de vertaling zo vlot gesteld is, mag
tijd (Nieuwe Aarde), Voorwoord
wel tot de voornaamste verdiensten van
van Prof. Dr A. DONDEYNE, Ned.
deze uitgave gerekend worden, want het
vertaling door M. J. J. van LoosDuits van K. R. stelt aan de vertaler zeer
drecht. '-- Desclée de Brouwer, Brughoge eisen om zijn uiterst genuanceerde
ge, 1955, 126 pp., geb. 80 Fr., ing.
volzin, zijn eigen terminologie en zijn
66 Fr.
soms wel zware proza. Het is een werk,
dat men graag en met vrucht zal herlezen
Wij hoeven dit werkje, waarvoor trouen overwegen.
P. Fransen
wens het gezag van de bekende Leuvense
Professor en studentenleider instaat, aan
Raoul FOLLEREAU, Wenn Christus
onze lezers niet aan te bevelen. Het bevat
Morgen an deine Tiire klopfte.
de vertaling van twee in het Duits verVerlag Herder, Freiburg, 1955, 70
schenen en aldaar zeer bekende werkjes:
pp., geb. DM. 3.80.
„Gefahren des heutigen Katholizismus"
en „Die Chancen des Christentums".
De wereldberoemde millionnair-melaatProf. Dr Dondeyne wijst terecht op de
sen-apostel wil door dit bundeltje meditareligieuze waarde van dit boek, en de
ties, nota's en flitsen de lezer dwingen tot
„verlossende" betekenis, die het kan hebeen christelijke stellingname tegenover
ben voor onze moderne christelijke opvathonger, ziekte en lijden in de wereld. Getingen en actie. De Middeleeuwen zijn
schreven door een mens met een groot en
voorbij. Wij staan voor een universele
dapper hart, moet deze oproep beanttaak, en het zuivere christendom is alleen
woord worden door wie hem met een opbij machte ons voor die taak te wapenen.
recht gemoed beluistert.
J. Kerkhofs
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Alfons KIRCHGAESSNER, Kleine Jakobsleiter. Geistliche Glossen —
Zweite Folge. Verlag J. Knecht,
Frankfurt/M., 1955, 316 pp., geb.
DM. 8.80.
Dit tweede deel van „Geistliche Glossen" bevat zes reeksen: Vom Gottesdienst
(15 stukken) , Vom Christusgeheimnis
(18 st.) , Vom Leben mit der Kirche ( 9
st.) , Vom innerlichen Leben (18 st.) , Vom
christlichen Handeln (20 st.), Von der
Not der Zeit (14 st.) . Vierennegentig korte opstellen dus, beurtelings overwegend
en onderrichtend; telkens een temperamentvolle causerie door een belezen,
vroom, ijverig priester! En gezamenlijk
vormen ze consequente, samenhangende,
elkander voltooiende verkenningen doorheen alle grote domeinen van het moderne
christelijke bestaan.
Het meest treft ons, bij de schrijver zelf,
de verrassende harmonisering van veel
tendenzen en gaven: ijverig actief en rustig contemplatief, met een moderne belangstelling en zoekend naar eeuwige
waarden, concreet en dichterlijk, met veel
zin voor symboliek en een hunkerend
heimwee naar intense christelijke beleving ... Zo komt het dat het boek ons
boeit, bevredigt, verheugt en verdiept,
waar we 't ook opslaan; en, al zijn het
telkens maar korte vulgariserende opstellen, toch zal de lezer van het gehele werk,
sport na sport op de Jacobsladder en in
gezelschap van engelen, veel nader naar
God zijn gestegen.
Em. Janssen
J. H. NEWMAN, Meditaties en Godvruchtige Oefeningen, vert. door
Prof. Dr A. POMPEN O.F.M., Bussum, Paul Brand, 1955, 300 pp.,
Ingen. f 5.90, geb. f 6.90.
Reeds vanaf het jaar 1848 maakte
Newman plannen om voor het groot
publiek een werk van godvruchtige oefeningen samen te stellen, dat de titel zou
moeten dragen: A Year-Book of Devotions. Hij heeft dit boek nooit kunnen
voltooien, maar na zijn dood vond men
in zijn schriftelijke nalatenschap reeds
verschillende gedeelten van het werk
klaar liggen. In 1893 heeft men deze gedeelten gebundeld uitgegeven onder de
titel Meditations and Devotions. In 1896
verscheen hiervan een nederlandse vertaling. Prof. Pompe meent terecht dat
een nieuwe vertaling welkom zou zijn.
Dit meditatieboekje bevat: Overwegingen over de christelijke geloofswaarheden, overwegingen bij de Kruisweg, korte oefening van de kruisweg, twaalf over-

denkingen en gebeden voor Goede Vrijdag, overdenkingen voor de Meimaand.
enkele losse gebeden, het geestelijk testament van Newman en de droom van
Gerontius. Dit laatste is een soort vizioen
in dichterlijke vorm, waarin Newman zijn
eigen laatste ogenblikken en zijn eerste
moment in de eeuwigheid doorleefde.
P. Grootens
Leslie PAUL, The Jealous God. Geoffrey Bles, London, 1955, 115 pp., 7s.
6d.
Dit boekje bestaat uit wat de ex-communistische auteur zelf noemt drie overwegingen over christelijke levenstucht.
Levenstucht betekent echter het consequent beleven van 's mensen gebondenheid aan God, en deze God, een God
van liefde. Zodoende kan schr. zich beperken tot een rustig beschouwen van
het eerste en voornaamste gebod, dat we
God moeten liefhebben, en dit niet alleen
met geheel ons hart, maar ook met geheel ons verstand. Schr. heeft een grondige afkeer van alle vroomheidsgedoe
dat zo vaak weinig anders is dan het terug brengen tot hanteerbare proporties
van wat in feite veel te groot is voor de
mens, omdat het goddelijk is. Hij gaat
geen enkele moeilijkheid uit de weg, en
in deze methode bemerken wij iets van
de weg waarlangs hij zelf ging toen alle
rood-gekleurde ismen aan stukken vielen. Ofschoon we het in ieder opzicht geheel met schr. eens zijn, kunnen we dit
boekje niet hogelijk genoeg aanprijzen,
om de methode en om de evidente vruchtbaarheid van deze. Maar geen moeilijkheden uit de weg gaan impliceert dat
men moeilijkheden ziet, en dit is een integraal element, de basis zouden we zeggen, van zijn methode. De eenvoudige
tekst nemend over het gebod God lief te
hebben, grijpt schr. eerst het woord liefde aan, en meteen komen moeilijkheden,
onbegrijpelijkheden, twijfels etc. op hem
aangestormd. Deze worden allen onder
ogen gezien, en het is meest door middel
van vergelijkingen en parallellismen ontleend aan het natuurlijk leven van de
mens, dat een dieper inzicht verworven
wordt in zijn bovennatuurlijke gebondenheid, die de moeilijkheden wel niets opruimt, maar in dezen op zijn minst klaar.
heid brengt. Nooit vergeet schr. dat achter God's liefde steeds het geheim schuil
gaat.
Waardevoller nog wordt de methode
doordat schr. steeds uitgaat van de mens
zoals deze in het leven van vandaag
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staat. Zijn uitgangspunt is niet een of
andere abstracte mens. En de mens van
vandaag is meer beinvloed door Marxisme en Evolutionisme, door Wells, Whitehead, Russell, Sartre en Kierkegaard, dan
hij zelf realiseert. Schr. leert ons deze en
dergelijke denkers en stromingen niet als
waardeloze domheden naast ons neer te
leggen. Zijn sympathieke houding tegenover alle waarheidszoekers levert hem
een rijke oogst aan wijsheid, het koren
onder hun kaf, maar leert hem ook zich
te hoeden voor de fouten die zij maakten
in hun denken. Terwijl schr. dus van de
ene kant er op uit is het goede in anderen te redden en daaruit lering te trekken, wacht hij zich van de andere kant
voor een al te vlotte aanvaarding van
waarheden, of deze grote geheimen bevatten of niet, die vaak enkel de schijn
heeft van nederigheid en een nederig
aanvaarden, in werkelijk een lamentabele oppervlakkigheid en moordende zelfvoldaanheid camoufleert.
Het boekje is bovendien uitmuntend
geschreven en schr. bezit het kostbare talent van diepe waarheden in korte phrasen als het ware te krystalliseren. Zodoende is het werkje rijk aan bon mots
van diep waarheidsgehalte. Nu en dan
doet schr. ons denken aan de geschriften
op dit gebied van C. S. Lewis (Mere
Christianity, e.a.) , maar Mr. Paul graaft
toch dieper. Menigmaal deed hij ons denken aan Guardini, en deze op zijn best:
hoger lof kennen we niet. Dr. W. Peters
Vincent McNABB P.O.: Prayers of Father Vincent McNabb O.P. r Blackfriars Publ. London, 1955, 72 pp.,
6 s. 6 d.
Dit zeer, zeer dure boekje bevat een beperkte selectie van father McNabb's gebeden. Het merendeel werd tijdens retraites en preken impromptu ingevoegd, en
tot stichting van latere bewonderaars in
het geheim in shorthand opgetekend. We
proeven hier een zekere indiscretie in, en
deze wreekt zich terstond: het uit de geest
oprijzend gebed verkilt als het op koud
papier wordt neergeschreven. Mogelijk
dat het sommigen enige inspiratie geeft.
W. Peters
F. GOUBERT en L. CRISTIANI, Marienerscheinungen. r Paulus-Verlag,
Recklinghausen, 1955, 228 pp., geb.
Dit boek --- oorspronkelijk in 't Frans
gepubliceerd --- werd reeds in 't Neder
lands vertaald (cfr. bespreking in Streven, jrg. VI, Juli 1955, p. 376). In een
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rustige zakelijke toon worden de verschijningen aan Marie Labouré en die welke
plaats grepen te La Salette, Lourdes,
Pontmain, Fatima, Beauraing en Banneux,
schematisch doch aantrekkelijk beschreven. Al onthouden zich de schrijvers van
iedere dweepzucht, toch is hun betoog niet
overal critisch genoeg in 't bijzonder
bij de behandeling van Labouré en van
Fatima) . De criteria die ze aangeven om
de authenticiteit van verschijningen enz.
te bewijzen zijn verre van onaanvechtbaar. Toch zal dit rustige boekje veel goed
doen.
R. Hostie
Thomas MERTON, Saint Bernard de
Clairvaux, trad. de Daniel de Maupeou, O.S.B. r Plon, Parijs, 1955,
178 pp.
Dit boekje verschijnt in een reeks van
korte studies over kloosterlijke vroomheid. De schrijver, die ook in ons taalgebied reeds door verschillende van zijn
diep spirituele werken gunstig bekend is,
tekent ons in korte trekken het leven en
de geschriften van de grote XIIde-eeuwse
ordestichter en kerkhervormer. Zeer fijnzinnig wordt aangetoond hoe dit aktieve,
vaak heftige ingrijpen van Bernardus in
de geschiedenis van zijn tijd ontsprong
aan een steeds intenser wordend verlangen naar geestelijke afzondering en
contemplatie. Ten zeerste aanbevolen aan
ieder die naar diepere, en niet al te gespecialiseerde geestelijke lectuur zoekt.
G. Achten
Friedr. DESSAUER, Weltmann-Christ?
--- Verlag J. Knecht, Frankfurt/M.,
1955, 86 pp., geb. DM. 4.20.
In de nazomer van 1954 hield de bekende geleerde, wijsgeer en theoloog Dr
F. Dessauer, voor 40.000 katholieken te
Fulda, een rede over de leek als christen;
deze rede wordt ons hier, wat uitgebreid
en aangepast, als boek aangeboden.
De leek moet getuige van Christus zijn,
integraal getuige in zijn dagelijks handelen, waarbij hij zich, steeds in Gods tegenwoordigheid, dienstbaar stelt. Bewust
treedt hij naar de eeuwigheid toe; maar
Alles, ook het meest stoffelijke en voorbijgaande, steunt en stuwt hem op die weg.
Zo arbeidt hij naar buiten; maar hij leeft
binnenin, sterk, zuiver, aanbiddend. Zo
bereikt hij, door de zichtbare, de onzichtbare wereld, en alles brengt hem geluk.
Het is bewonderenswaardig dat deze
oude man, met zulk een bewogen en gevuld leven achter de rug, zo idealiserend
getuigen kan, van uit het vanzelfsprekenEm. Janssen
de realisme.
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L. CRISTIANI, Actualité de satan (Coll.
Le Poids du Jour) . -- Edit. du Centurion, Parijs, 1954, 168 pp., Fr. F.
250.
Een uitgebreide Katechismusles over
het bestaan van de duivel. S. zet de traditionele opvattingen uiteen, en ondersreept daarbij wat geloofsleer is. Achtereenvolgens worden behandeld: Satan in
het Oude en het Nieuwe Testament, bij
de niet-christelijke en heterodoxe geloofsgemeenschap, bij de kerkvaders; de verschijnselen van magie, tovenarij en heksenvervolging in de loop der geschiedenis. Enkele uitlatingen lijken ons minder
gelukkig: „Pour les juifs et, après eux,
pour les chrétiens, les paganismes de
toute nature ne sont que des variétés du

culte de Satan. Les dieux paiens, toes,
quels qu'ils soient, sont des démons. Le
culte qui leur est rendu est diabolique."
Meende S. hier de leer van de Kerk weer
te geven, of sprak hij als historicus?
A. Deblaere
Encydopaedie van het Katholicisme, o.r.
van Dr E. Hendrikx, O.E.S.A. e.a.
Dl IL Paul Brand, Bussum, 1955,
970 pp., f 25 per deel.
Bij het verschijnen van het tweede deel
van het hierboven genoemde werk verwijzen wij naar onze bespreking in het
Octobernummer j.l. op bladz. 91.
Het werk is compleet in 3 delen. Het
derde deel verschijnt begin 1956.

THEOLOGIE E N PHILOSOPHIE
Theologisch Jaarboek 1955, van het
Werkgenootschap van katholieke
theologen in Nederland. N.V. Gooi
en Sticht, Hilversum, 1955, 165 pp.
f 7.40.
Als naar gewoonte bevat dit jaarboek
de voordrachten met de daarop gevolgde
discussies, die het werkgenootschap in
het afgelopen jaar hield. De onderwerpen, die de verschillende sprekers behandelden, waren: Het christocentrisch karakter van de geloofsverkondiging; Geloof bij St.-Jan van het Kruis; Twijfel en
geloof; Bovennatuurlijk leven en geloof,
gezien in het licht van de natuurlijke
godsdienstigheid; De christelijke hoop;
De encycliek Miserentissimus Redemptor
en de eerherstelgedachte; Over het begrip van de eed; Onsterfelijkheid en opstanding; De waarde van het dogma der
Onbevlekte Ontvangenis voor de mariologie.
Alles samen een indrukwekkende lijst
van degelijke artikelen, gevolgd door een
interessante, vaak levendige gedachtenwisseling.
Omdat de behandeling door en voor vaktheologen geschiedde, is de tekst voor
intellectuelen, die tegenwoordig gelukkig
een theologisch hapje niet versmaden,
nogal zwaar en soms moeilijk verteerbaar. Maar wie niet tegen enige moeite
opziet, zal van deze lezing achteraf geen
spijt hebben. Meteen leert de lezer daardoor een niet gering deel van de huidige
activiteit op Nederlands theologisch gebied kennen. Door het een en ander zij
dit werk als lees- en leerboek ook voor
ontwikkelde leken ten zeerste aanbevolen.
P. Ploumen

Vincene McNABB, O.P., St. Thomas
Aquinas and Law (The Aquinas Society of London, Aquinas Paper,
24) . --- Blackfriars, Londen, 1955,
19 pp., sh. 2.
Het is een onmogelijke taak in enkele
bladzijden een reëel inzicht te geven in
de filosofie van de wet van St.-Thomas.
De schr. heeft zich dan ook moeten beperken tot enkele aspecten. Hij spreekt
over de bronnen, over het uitgesproken
ethisch karakter van Thomas' tractaat over
de wet; hij geeft de Thomistische definitie van de natuurwet, wijdt een ogenblik
uit over de invloed van Thomas langs
Victoria op het internationaal recht, en
zelfs op de Constitutie van de V.S. en
behandelt tenslotte de inderdaad merkwaardige artikelen van de Summa over
de mozaische wet. F. De Raedemaeker
Ewald LINK, Das Subsidiaritátsprinzip.
— Herder-Verlag, Freiburg i/Br.,
1955, X-122 pp., ing. DM. 8,50.
Het „subsidiariteitsbeginsel" werd in
de katholieke sociale literatuur ingeburgerd sedert de encycliek van Piux XI
Quadragesimo anno (1931), waar het als
volgt wordt gedefinieerd: „zoals hetgeen
de enkeling uit eigen initiatief en met
eigen krachten presteren kan, hem niet
mag onttrokken worden noch aan de gemeenschap mag worden toevertrouwd, zo
ook is het onrechtvaardig en tevens nadelig en storend voor de goede orde, hetgeen door mindere en lagere gemeenschappen kan worden verricht of gepresteerd, aan een grotere en hogere gemeenschap over te dragen." De uitdrukkelijke
bedoeling van Z.H. was, de rechten van
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de kleinere gemeenschappen te vrijwaren
en de staat voor zijn eigen universele
taak vrij te maken. Onmiddellijk betreft
het beginsel dus een omschrijving (en dus
in zekere zin een beperking) van de macht
van de staat. De schrijver van dit werk
— het eerste, naar ons weten, dat dit
thema speciaal behandelt r-- heeft echter
aan dit princiep doelbewust een wijdere
zin gegeven: „Die Formulierung in Q.A.
kann und muss tiefer gefuhrt werden"
(85), en beschouwt tenslotte als het opperste, constituerend beginsel van het
maatschappelijk leven: de mens kan maar,
en dit wegens zijn natuur zelf, slechts tot
volle ontplooiing komen in en door de
samenleving. Hierdoor krijgt „subsidiariteit" wel een zeer brede en ongewone betekenis. Het lijkt ons moeilijk het ordenend beginsel en het eigen doel van de
gemeenschap louter „subsidiair" te noemen; het „bonum commune" heeft een
eigen waarde, waaraan de mens „totus
sed non totaliter" is ondergeschikt, en dat
bijgevolg niet uitsluitend aanvult wat de
enkeling niet vermag, maar een eigen
doelstelling heeft, waaraan de individuen
verplicht zijn het hunne toe bij te dragen.
Door hun rechtmatige ondergeschiktheid
komen de individuen alleen tot hun vol-
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ledige ontplooiing, en zo is de gemeenschap niet alleen aanvullend, maar constitutief voor het welzijn van het individu.
We menen, dat de Schr. het hierover in
de grond wel eens is, maar hij verlegt toch
het accent
„ te veel wellicht op de „subsidiariteit , dat wel een „gravissimum
principium” is, maar niet het absoluut
eerste (cf. Welty, Herders Soziallexicon,
I, p. 142.-143). Het boek is overigens het
lezen overwaard en betrekt de voornaamste problemen van de staatsfilosofie in het
perspectief van het zo breed opgevat subsidiariteitsbeginsel. Ook de uitgebreide
literatuur over die problemen wordt kritisch besproken; een hele Abschnitt handelt over het subsidiariteitsbeginsel in de
scholastisch sociale leer. In het derde en
laatste deel wordt de stelling van de
schrijver in al zijn aspecten belicht: als
zijnsprinciep; in zijn betrekking tot het
solidariteitsbeginsel; als ethisch princiep;
als rechtsprinciep, enz. Zeer interessant
met betrekking tot de thesis van de schrijver is natuurlijk de paragraaf over het
solidariteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel, die hij als twee formele aspecten
beschouwt — het eerste meer dynamisch,
het tweede meer statisch van de éne geF. De Raedemaeker
meenschapsidee.

LITERATUUR E N CULTUURLEVEN
André BLANCHET, S.J., Le prêtre dans
wachtingen en teleurstellingen, alles wat
le roman d'aujourd'hui (Présence
het leven hem bood en onthield, schrijft
Chrétienne). Desclée de Brouwer,
hij neer, ongekunsteld, als voortvloeiend
Brugge, 1954, 106 pp.
uit de schone eenvoud van zijn ziel. En
In dit bescheiden boekje behandelt toch, iedere bekentenis over het diepere
zielsgebeuren blijft gesluierd, verdoken,
schr. twee vragen: vanwaar, in de moBijwijlen voelen we wel iets doorschemederne letterkunde, de groeiende nieuwsren van de strijd die de man in hem doorgierigheid rond de persoon van de priesworstelde, maar dat alles is minder uitter; wat te denken, als katholiek, van het
gesproken dan gesuggereerd: een man,
priester-type dat uit deze romanproducdie zoekt naar de oplossing van de betie naar voren treedt, op de eerste plaats
staansproblemen, gaat niet om raad en
uit de werken van Bernanos.
steun bij zijn moeder. Deze laatste, beVoor mensen die graag spreken over
vroedend wat er in haar zoon omgaat,
,,de priester in de letterkunde" en dat
stelt de vraag. Maar Antoine blijft terugdoet tegenwoordig iedereen, — een reeks
houdend, als vreesde hij door een pijnlijnuttige beschouwingen.
J. Dax
ke waarheid haar gevoelig hart te kwetsen: „La vie intérieure est difficile a dire,
Antoine de SAINT EXUPERY, Lettres
il y a une sorte de pudeur" (p. 153) .
a sa mère, Gallimard, Parijs, 1955,
In een weldoende inleiding legt mevr.
230 pp., Fr F 450.
de
St. Etupéry uit waarom ze er in heeft
Toen, in April 1943, „le petit prince"
toegestemd
deze brieven openbaar te maverscheen, was men verrast: een actieken.
J. Dax
held die sprookjes schrijft! Na de lezing
van deze brievenreeks valt die verbazing
R. F. LISSENS, Balans en bezinning.
weg. Vanaf de eerste, onbeholpen briefVijf en twintig jaar Vlaamse Lettejes van de tienjarige collegeleerling, tot
Elsevier, Brussel-Amsterdam,
ren.
de laatste, kort vóór de dodelijke verken1955, 50 pp. F 50.
ningsvlucht, is S. Ex een kind gebleven.
Zijn verdriet en zijn vreugden, zijn verDit opstel werd geschreven voor „Het
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Boek in Vlaanderen 1954". Het verdiende wel een uitzonderlijke uitgave, al verwachten we van de bevoegde criticus die
Lissens is, wel eens een uitgebreider en
meer diepgaande studie over onze jongste letterkunde. Schr. behandelt zijn stof
hier luchtiger en losser dan in zijn geschiedenis van „De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden", maar neemt een
iets persoonlijker stelling in. Hij neemt
nauwkeurig waar en deelt precies mee:
precies, sober, ietwat koel. Men kan van
oordeel zijn dat zijn kritiek hartstocht
mist, en hem dit als een tekort óf als een
kwaliteit aanrekenen.
Paul van Meer
G. K. CHESTERTON: The Glass
Walking-Stick and other Essays. r
Methuen, London, 1955, 190 pp.,
10 sh. 6 d.
Gedurende dertig jaren verzorgde
Chesterton de rubriek Our notebook in
het zeer hoogstaande geïllustreerde weekblad The London Illustrated News.
Meestal bevat deze rubriek een opstel dat
in direkt verband staat met een actuele
gebeurtenis. In dit boek worden 44 van
dergelijke essays gepubliceerd. Ze worden ingeleid door de bekende historicus
Arthur Bryant, die Chesterton in 1936
opvolgde als essayist van genoemd weekblad.
Zoals te verwachten valt, is de verscheidenheid van onderwerpen zeer ruim,
en steeds fascineren de opstellen. Het
leven is voor Chesterton altijd interessant,
ook waar het eentonig en saai lijkt. Immers, athleet van het oog als hij zich zelf
beschrijft, ziet hij steeds en overal het
opmerkelijke, ook al zou het slechts zijn
het opmerkelijke van het gewone. In een
flits grijpt hij dit aan, en we maken mee
hoe zijn geest wordt voortgedreven door
zijn intuïtieve en poëtische visie, hoe de
pen er achteraan holt, en in deze vaart
struikelt over paradoxen en alliteraties.
Al zijn dan sommige van deze opstellen
een halve eeuw oud, toch bezitten zij de
frisheid van vandaag, en reflecteren op
deze wijze de eeuwige jeugd van een onW. Peters
vergetelijk auteur.
Fritz MARTINI, „Das Wagnis der
Sprache" Interpretationen deutscher
Prosa von Nietzsche bis Benn. Ernst
Klett, Verlag, Stuttgart, 1954, 529
pp., 27.80 D.M.
Dat zich de moderne literatuurwetenschap in een crisis van haar methode of
beter haar methodes bevindt, is geen geheim meer. Er zijn verschillende wegen

deze crisis te boven te komen. Fritz Martini, die zich door een zeer degelijke literatuurgeschiedenis reeds een naam verworven heeft, wil helpen, deze crisis door
een „pèlerinage aux sources" te boven
te komen. Martini keert terug tot de exacte en volkomen verantwoordde interpretatie van teksten. Dit werd ten minste
op het gebied van de poëzie steeds beoefend, maar Martini gaat van 12 prozateksten uit, wat inderdaad een originele
en onverwachte onderneming is. Martini
koos proza-teksten, die telkens slechts
enkele pagina's omvatten en van schrijvers tussen Nietzsche en Gottfried Benn
stammen. Het zijn zeer goed gekozen,
karakteristieke teksten, die tot soms verrassende en steeds exact gefundeerde
prospecten leiden. Martini is alles behalve een droge positivist, die aan de letter
blijft hangen, integendeel, hij weet achter
ieder woord, iedere nuance, ieder accent,
die diepte en het geheim van het woord
te peilen. Niet alleen de tekst zelf, het
werk en de persoon van de auteur treden in het licht en worden zichtbaar.
Daarmee heeft Martini inderdaad niet
alleen voor het begrip van de gekozen
auteurs, maar ook voor de gedegen en
verantwoordde arbeid van die literatuurhistoricus en de literaire interpretatie
waardevol werk verricht, dat terecht veel
instemming gevonden heeft. K. J. Hahn
Hugo VON HOFMANNSTHAL-EBERHARD VON BODENHAUSEN.
Briefe der Freundschaft. Eugen Diederichs Verlag, Dusseldorf, 1953,
274 pp., D.M. 15.
Deze briefwisseling tussen Hofmannsthal en zijn beste vriend verdient om
meer dan een reden de bijzondere aandacht van de kenners en vrienden van de
grote Oostenrijkse dichter. De brieven
strekken zich over een grote en belangrijke periode van het leven van de dichter uit en omdat zij het onafgebroken gesprek tussen twee intime en congeniale
vrienden bevatten, dringt men diep door
in de meest persoonlijke geestelijke problemen die deze beide mensen — en hun
tijd bezig hielden. r-- Zeker zal men daarbij veel interessante biographische gegevens tegenkomen, zal men een indruk
krijgen van de ontwikkeling van kunst en
cultuur in deze tijd, vele personen, bekende en onbekende, ontmoeten, die toen
een rol speelden — maar telkens weer
zal men vooral getroffen zijn door de
grootse, beminnelijke en diepe geest van
de dichter, die hier zonder schroom en
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conventie zichzelf openbaart. Deze intieme dialoog, die vele jaren duurde, was
echter alleen mogelijk door de uitermate
indrukwekkende en rijke persoonlijkheid
van von Bodenhausen, die diplomaat,
kunsthistoricus, industrieel en wijsgeer in
een persoon was. Inhoud en stijl liggen
hier inderdaad bij beiden op hetzelfde niveau, zodat het een verrijkend literair
genoegen is, dit tweegesprek nauwkeurig te volgen. Nu de werken van Hofmannsthal in een nieuwe grote editie
verschijnen en enkele belangrijke studies
aan de interpretatie daarvan gewijd werden, verschijnt deze briefwisseling op het
juiste ogenblik.
K. J. Hahn.
J.-L. PREVOST, Satan et le romancier
(Présence du Catholicisme). .-r Téqui, Parijs, 1954, 128 pp., Fr. F.
360.
In dit essay wordt de strijd tussen zonde
en genade beschreven, zoals zij voorkomt
in enkele veelgelezen romans met religieuze inhoud, vooral dan in de werken
van Bernanos en Greene. Voorzeker
komt Satan hierbij te pas, maar nog méér
de menselijke zwakheid. Aan het eind
neemt S. het enige malen op tegen de
theologie van Greene's helden, blijkbaar
in de mening, dat hij het tegen de theologie van Greene opneemt. Ofwel wordt de
lezer hierdoor misleid, ofwel lijkt het hem
een spiegelgevecht. De studie is voorzien
van talrijke en uitvoerige citaten.
A. Deblaere
Jean CHANGNOLLEAU, Moissac. —
Arthaud, Parijs; Vromant, Brussel,
1955, 67 pp. geill.
Dit boekje wil niet meer zijn dan een
gids voor de bezoekers van de abdij van
Moissac waar belangrijke ensemble's van
de vroeg-romaanse beeldhouwkunst worden bewaard en ook het gebouw niet van
belang is ontbloot. Toch is de inleiding
meer dan informatie voor toeristen. In
een levendige stijl wordt er een historiek
van de abdij geschetst en een wandeling
aangeduid langs pand, zuidportaal en
kerk. Interessant is vooral de suggestieve
beschrijving van de kapitelen in het pand.
De foto's zijn goed voor deze toeristische
uitgave.
G. Bekaert

Carlfred HALBACH, Der Dom zu Altenberg. r Verlag -Haus Altenberg,
Düsseldorf, 24 pp., 49 pl. 29x21 cm.
Dit album met poëzie en foto's werd
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door de Duitse katholiek jeugd uitgegeven bij de 800e verjaardag van het afsterven van de H. Bernardus. Het is samengesteld uit een aantal mooie opnamen
die de Dom situeren in het landschap --onontbeerlijk voor een Cisterciënserkerk,
r-- zijn architectuur ontleden, zijn versiering in het licht stellen en hem tenslotte een ongekende tover verlenen door
de nachtopnamen. De gedichtencyclus
van G. Thurmair vertolkt de samenhang
van de foto's en geeft er een diepe zin
aan. Heden en verleden, landschap en
kerk, het mysterie van stilte en genade
leven hier in een wonderbare eenheid.
G. Bekaert
Dr Hermann PFROGNER, Musik. Geschichte ihrer Deutung (Orbis Academicus, I, 4) . — Karl Alber-Verlag,
Freiburg-MD nchen, 1954, XII, 420
pp., 16 ill., geb. DM. 26.
Aan werken die beschrijvend of technisch zich willen uitspreken over de meest
onuitsprekelijke van alle kunsten ontbreekt het ons vooralsnog niet. Waar het
er echter om gaat wezen en waarde van
de muziek enigszins bloot te leggen, is
elke aanwinst kostbaar. Tot zeer ver in
de oudheid vinden we denkers en musici,
zoekend naar een verklaring voor het
mysterie „muziek" en nog altijd is dat
zoeken even actueel. Dr H. Pfrogner is
er in geslaagd -- in het kader van een
breed opgezette reeks die zich tot doel
stelt het historisch verloop van wetenschappelijke problemen te schetsen uit
meer dan tweeduizend jaar uiteenliggende
gegevens een samenhangend en overzichtelijk geheel te scheppen. Van de muziek
als magie klimmen we op tot de meest
moderne theoretici en wel zo, dat de afzonderlijke, steeds „ad rem" gekozen
teksten door korte inleidingen en tussenbemerkingen in een zinvol cultuur-historisch perspectief worden gesteld. Hoewel
men de auteur bezwaarlijk ten kwade kan
duiden geen dichters en, op twee na, geen
componisten in zijn aesthetisch-filosofisch verzamelwerk te hebben opgenomen,
toch betreuren we, dat de universaliteit
van zijn keuze, voor de periode na Kant,
enigszins verloren ging in duitse eenzijdigheid. Zo werden belangrijke namen als
Leibowitz, Boris de Schloeszer en Strawinski niet behandeld. Dit neemt echter
niet weg dat, naast andere meer algemene
werken over aesthetica, dit boek voor
vakman en leek een zeer welkome bijdrage
vormt.
Th. Cockx
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GESC HIEDENIS
tisme geleidelijk op en leidde soms tot
Rufus LEARSI, Het Joodse volk, Van de
progroms. In het tweede en voornaamste
verwoesti Lag van Jeruzalem tot onze
deel toont de schrijver aan hoe Hitler het
dagen. ^-- J. M. Meulenhoff, Amstersluimerende antisemitisme nieuw leven
dam, 1955, 462 pp., f 15.90.
wist in te blazen, zodat het hem aan de
Deze nederlandse bewerking van dr.
macht bracht, maar hem later ten verJ. Melkman vangt aan in het jaar 70,
derve leidde, en met hem het hele Duitse
omdat de bewerker de hoofdstukken over
volk.
de bijbelse geschiedenis schrapte uit het
Zoals gewoonlijk in een essay zijn heel
origineel. Tevens werd de geschiedenis
wat punten van het exposé aanvechtbaar:
van het amerikaanse Jodendom ingekort
zo zal b.v. geen Lagelands historicus onen omtrent Nederland werd er iets aan
derschrijven dat de bloei en het verval
toegevoegd. Ook zorgde de bewerker
van Antwerpen in de 16e eeuw afhankevoor correcties, indien dit naar zijn melijk was van de aan-of afwezigheid van
ning noodzakelijk was.
de Joden (p. 81) , want beide waren het
Ondanks deze veranderingen aan het
gevolg van een groter historisch gebeuoorspronkelijke werk kunnen we alleen
ren.
maar zeggen: dit boek is een gemiste
Het originele van deze studie bestaat
kans. Er is onder de volkeren geen volk
hierin, het antisemitisme voor te stellen
als het Joodse volk, geen geschiedenis zo
als de drager van de nazistische Weltfascinerend, zo tragisch, zo heroisch, zo
anschauung wat een systematische verzichtbaar door God getekend. De chrisdraaiing van het geweten meebracht, en
ten die de geschiedenis van dit volk tot
tevens de weg te wijzen om door het uithet jaar 70 in het zelfde heilige boek
zuiveren van het antisemitisch virus de
leest als de Jood, zou heel veel kunnen
Duitsers weer volledig moreel gezond te
leren uit de verdere geschiedenis van dit
maken.
M. Dierickx
volk. Hij zal dan beschaamd worden door
de misdragingen van zijn geloofsgenoten
t.o.v. de Joden, maar tegelijk daardoor
Paul SEGERS, Prolégomènes de la grande
worden opgewekt tot eerherstel voor zoguerre 1914-1918. Souvenirs (Bibl.
veel onrecht.
Historique) . --- Editions UniversitaiWij vrezen, dat dit boek daartoe niet
res, Brussel, 1954, 310 pp., ing. Fr.
zal bijdragen. Het is een opsomming van
100.
feiten, zonder diepgang, zonder synthese,
geschreven door iemand die zich de moeiZo pas verschenen posthuum de Mete niet gunt zijn gegevens te verifieren en
moires van staatsminister Paul Segers,
daardoor zijn werk met vele onwaarheminister in de Belgische regering geduden ontsiert. Tragisch is het gemis aan
rende Wereldoorlog I, over de honderd
respect bij schrijver (of bewerker) voor
jaar voorgeschiedenis van de Duitse inde mening van anderen. Men kan dit bevasie in België in augustus 1914. Het doet
grijpen na jaren van onrecht door zovele
echt anachronisch aan met onze huidige
„anderen" gepleegd, maar tegelijk menen,
mentaliteit een pas verschenen werk te
dat de zaak van Israël het best wordt
lezen, geschreven met de gevoelens, symgediend door liefde voor recht en waarpathieën en ressentimenten van veertig
heid. Israël is een betere geschiedenis
jaar terug. Een zin als de volgende is
waard.
J. H. Nota
typisch: „Le Reich compta sans l'esprit
de loyauté, le sang-froid et le courage de
Michael MUELLER-CLAUDIUS, Deutce petit peuple, qui comme David, armé
sche und judische Tragik. --- Verlag
de sa fronde, décida sans hésiter de faire
J. Knecht, Frankfurt/M., 1955, 184
de son corps un barrage devant le Goliath
pp., ing. DM. 4.60.
d'Outre-Rhin ' (p. 264) .
Al brengt het boek wel enige nieuwe of
In dit essay bestudeert de auteur het
verband tussen de Joodse en de Duitse
nauwelijks bekende feiten, toch is het zo
tragiek, tussen het uitmoorden van milchauvinistisch geschreven, dat het meer
lioenen door de nazi's en de ondergang
dan eens de historische waarheid vervan het hele Duitse volk in 1945.
draait. Deze memoires waren begrijpelijk
geweest na 1918, maar dat „Les Presses
Het eerste deel biedt een historische
achtergrond: Germanen en Joden leefden
De Belgique" in haar hoogstaande „Bisinds de Frankentijd vreedzaam samen,
bliothèque historicue" op dit ogenblik dit
boek uitgeven, begrijpen we werkelijk
en pas sinds de kruistochten en de zwarte
M. Dierickx
pest van 1340-50 kwam het antiseminiet.
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Ferdinand VALENTINE. O.P., Father
Vincent McNabb, O.P. The Por.,
trait of a Great Dominican. — Burns
and Oates, London, 1955, 418 pp.,
21 sh.
Father Vincent McNabb was tijdens
zijn leven reeds een soort mythe, al was
het alleen al omdat hij in zijn zwierig
opvallend habijt door Londen trok alvorens zijn spreekgestoelte bij de Marble
Arch te beklimmen. Hij was een omstreden figuur, met vrienden en evenveel vijanden onder zijn geloofsgenoten, met een
reputatie van de te felle sociale hervormer, die maar vast het voorbeeld gaf
door enkel togen te dragen van handgeweven stof. Hij stierf tijdens de oorlog
in den ouderdom van vijf en zeventig
jaren.
Men kan er over van mening verschillen of deze priester een uitvoerige biographie verdient, zoals deze in het vooruitzicht wordt gesteld. We kunnen slechts
hopen dat dergelijke publicatie van degelijker allure is dan het vreemde mengsel opgediend in het boek onder bespreking. Het is een kruising tussen materiaalverzameling en gedetailleerde levensbeschrijving, die zich voornamelijk beperkt tot het eerste gedeelte van zijn leven. Hierop volgt dan een aantal brieven
op verzoek van de schr. door vrienden,
medebroeders geschreven, met als onderwerp hun indrukken en ervaringen van
father McNabb, terwijl het geheel wordt
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afgesloten met uittreksels uit McNabb's
eigen brieven.
Het is echter niet de curieuze samenstelling alleen die lezen van dit lijvige
deel niet bepaald tot een genoegen maakt.
Schr. bedoelt de invloeden op te sporen
die de verklaring moeten geven van de
ietwat opdringerige, lawaaierige figuur
die McNabb was, met al zijn moeilijkheden met zijn Oversten, zijn verkeerd
begrepen worden, etc. Bij het opsporen
van deze invloeden valt de schr. op den
duur in een vervelend geanalyseer en
gepsychologiseer. Het boek doet dan te
veel denken aan de snijtafel, en het aanwezig zijn bij het gesnij is een onplezierige ervaring. Ook vrij nutteloos. Bij lezing hinderden ons de vele indiscreties in
aanhalingen uit brieven, anecdotes etc.;
deze horen binnenshuis te blijven, en
moeten niet dan om goede reden en met
grote omzichtigheid prijs gegeven worden. Bij dit alles doet het weinig sympathiek aan dat schr. aan het oordelen slaat,
over father McNabb zelf, over diens
oversten, e.a. De grondfout van het gehele werk ligt o.i. hierin dat schr. een
wetenschappelijk werk heeft willen schrijven, terwijl het verstandiger geweest was
indien hij zich beperkt had tot een Memoir: dan was het tweede gedeelte van
father McNabb's leven, zijn grote tijd in
Londen, ook beter tot zijn recht gekomen.
We geloven niet dat father McNabb het
goed getroffen heeft: hij verdiende zeker
iets veel beters.
Dr. W. Peters

PSYCHOLOGIE E N PAEDAGOGIE
Wilfried DAIM, Tiefenpsychologie und
blijft Daim op louter psychologisch terErlósung. --- Verlag Herold, Wenen,
rein. Doch hij meent, dat er nog een ver1954, 388 pp., 34 Abb., S. 118.
dere stap moet worden gezet. De psychologische „verlossing" heeft pas zin zo ze
W. Daim heeft reeds de aandacht geingebouwd wordt in een groter geheel: in
trokken door zijn eerste grote boek: Urnde realiteit van de hele mens die ook
wertung der Psychanalyse. In zijn nieuwe
„ontologisch" een verlost wezen is. Aanwerk tracht hij vooral de rol en de betegezien Daim erop wijst, dat deze „verkenis van de Fixierung te ontleden. De
lossing" (door Christus) niet kan geposphaenomenologische studie van dit zeer
tuleerd worden vanuit de psychologie,
centrale begrip der diepte-psychologie is
doch slechts uit de openbaring wordt kenvooral gekenmerkt door een soms langbaar gemaakt r zodat we vanuit het
ademige uitgebreidheid; meer dan door
theologisch standpunt ook de psycholozijn verhelderende diepgang. Daim wil
gische „verlossingsdrang" beter begrijechter vooral dit begrip in een ruimer
pen -- kan er geen theologisch bezwaar
geheel inbouwen. De neurose, zo meent
tegen zijn stelling worden ingebracht.
hij, bestaat in het verabsoluteren van een
Toch blijft er een lastige vraag bestaan:
deelwaarde, waaraan de patiënt zich derkan deze psychologische verlossingsdrang
mate vastklampt, dat hij er zich niet meer
zonder meer ingebouwd worden in de
uit bevrijden kan om de totale waarde
theologische?
van zijn leven te realiseren. De genezing
Daim brengt ontegensprekelijk zeer inder neurose wordt dus pas verkregen
teressant materiaal aan voor zijn stelling.
door een „verlossing" uit dit gevangenDoch de empirische gegevens waarop hij
zijn in een deel-waarde. In deze inzichten
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steunt zijn niet talrijk genoeg om een
totale instemming af te dwingen. We zien
dan ook met verwachting uit naar de verdere werken die hij aankondigt. Want
zijn pogen is stout en belangwekkend genoeg om van dichtbij te warden gevolgd.
R. Hostie
Herbert THURSTON S.J., Surprising
Mystics. Burns & Oates, Londen,
1955, 238 pp., sh. 18.
In een pittige en humorvolle stijl brengt
ons deze bundel de voornaamste opstellen
door P. Thurnston gewijd aan veertien
gevallen van buitengewone verschijnselen, die min of meer met mystiek in verband staan. Critisch en toch immer eerbiedig voor het bovennatuurlijke, leert
P. Thurnston zijn lezer een onderscheid te
maken tussen hysterische verschijnselen
en gevallen van telepathie en helderziendheid; tussen ware mystieke beproevingen
en psychologische zelfkwelling, tussen
uitzonderlijke mystieke belevenissen en
parapsychologische uitzonderingstoestanden, die tot het genre „Poltergeist" behoren. De auteur werkt geen groots opgezette theorieën uit, maar leidt ons, aan
de hand van een reeks gevallen, die bij
aandachtige lezing uiterst verhelderend
werken, tot een dieper inzicht in de hele
kwestie der nevenverschijnselen van de
mystiek.
R. Hostie
G. P. ZACHARIAS, Psyche and Mysterium. r Rascher-Verlag, Zürich,
19-55, 171 pp., Zw. Fr. 15,90 geb.
De bedoeling van de auteur, een orthodox priester, is aan te tonen welke betekenis Jungs psychologie kan hebben voor
de theologie. In het eerste deel wijst hij
op een vrij interessant gegeven. Hij
spreekt er over de projectie van de Godsidee of de voorstelling die de mens zich
maakt van God. Daarbij onderstreept hij
hoe — door het feit dat we naar Gods
beeld geschapen zijn --- er een reële waarde ligt in deze projectie, die hij aanduidt
met een bijzondere term: Akklamation.
Hoe interessant ook, deze idee laat reeds
het zwakke punt vermoeden van het hele
exposé. De auteur, die openlijk bekent
dat hij Jungs posities zonder meer overneemt, maakt geen onderscheid tussen de
ontologische werkelijkheid en de voorstelling die de mens er zich van maakt. De
psychologie kent echter uitsluitend de
tweede: daarom komt P. Zacharias ertoe
haar normatief te maken voor de theologie. Zij ziet het kwaad als een realiteit
op zichzelf, die opgenomen moet worden
om tot de „totaliteit" te geraken. Hij

schrikt er zelfs niet voor terug te voorspellen dat de theologie weldra een vierde
persoon (hoofdzakelijk vrouwelijk en
duister) hij de Triniteit zal voegen. Deze
onvoorwaardelijke instemming met bepaalde jungiaanse themata (die in feite
niet tot de diepte-psychologie behoren)
maken dit werk, dat ongetwijfeld op meer
dan één punt stimulerend is, zeer gevaarlijk daar het verwarring moet stichten bij
allen die niet terdege onderlegd zijn, zowel op theologisch als op psychologisch
R. Hostie
gebied.
Dr H. CALLEWAERT, Graphologie et
physiologie de l'écriture..-- Nauwelaerts, Leuven, 1954, 169 pp., 31 pl.,
Fr. 90.
De auteur heeft zijn leven gewijd aan
de studie van het schrift en heeft zich op
dit gebied een zeldzame competentie verworven. In ons land verdiende zijn werk
meer bekendheid onder medici en opvoeders. In dit werk worden enkele afwijkingen van het schrift besproken met hun
oorzaken. De beweringen van de graphologen aangaande de uitdrukking van sommige karaktertrekken in het schrift worden, aan de hand der physiologische gegevens, aan een strenge critiek onderworpen, en meestal tot hun juiste draagwijdte
W. Smet
herleid.
P. FRANKARD en D. WALCKIERS,
Individualisation en éducation physique (Olympia, 2) . — Nauwelaerts,
Leuven, 1955, 116 pp., Fr. 45.
Op grond van de bestaande verschillen tussen de enkeling op elke leeftijd is
een verindualisering van het opvoedingsproces noodzakelijk. In de lichamelijke opvoeding wordt dit, volgens de auteurs,
teveel miskend. Onder de verschillende
voorgestelde oplossingen, geven zij de
voorkeur aan die van de homogeen samengestelde groepen. Methodes om deze
groepering te verkrijgen worden uitvoerig beschreven met de passende critiek.
W. Smet
Dr G. A. M. VOGELAAR, Systematiek
en spelregels van de overheidsvoorlichting. — M. Nijhoff, Den Haag,
1955, 260 pp., Prijs f 12.50.
De auteur wil in dit boek een basis
leggen voor een begripsleer van de voorlichtingsverschijnselen om zo te trachten
een wetenschappelijk studieterrein af te
bakenen hetwelk tot een voorlichtingswetenschap zou kunnen uitgroeien. Terwille van de beknoptheid en de overzichtelijkheid wordt na een algemene syste-
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matische beschouwing de studie beperkt
Drs J. HENDRIKS, De kwalitatieve anatot de overheidsvoorlichting. Behandeld
lyse van de intelligentie-test van Terworden dan de verschillende soorten
man en Merri ll (Studia Psychologioverheidsvoorlichting (kennisvermeerdeca). — Leuvense Universitaire Uitrende en wilsbeïnvloedende, ambtelijke
gaven; N.V. Standaard-Boekhandel,
en regeringsvoorlichting, binnen- en buiAntwerpen, 1954, 73 pp., Fr. 60.
tenlandse, propaganda en reclame), de
'Meermaals
is beweerd geworden, dat
diverse media waarvan de overheid zich
de
spreiding
der
goede en slechte antvoor haar voorlichting bedienen kan, de
woorden in de Terman-Merrill-test deze
organisatie der overheidsvoorlichting,
tot een geschikt instrument zou maken
public relations, en een interessante convoor de kwalitatieve analyse van het verfrontatie tussen overheidsvoorlichting en
stand. De auteur toetst deze bewering aan
democratie waarbij in verband met dit
de verschillende onderzoeken die verricht
onderwerp de meest wenselijke ontwikwerden, en komt tot een negatieve uitkeling van het democratische bestel
slag. Immers, deze spreiding is gedeelwordt aangegeven.
telijk veroorzaakt door de principes waarZoals blijkt wordt hier hoog gegrepen.
naar de test werd geconstrueerd, door
De lezer wordt echter niet teleurgesteld.
toevallige factoren (ook van karakteriele
De opzet van de auteur is geconcretiaard) en gedeeltelijk tenslotte door de inseerd in een belangwekkende, originele
tellectuele structuur van de geteste peren verrijkende studie. De studie is helder
soon. Blijft tenslotte de observatie die
en overzichtelijk, logische opgebouwd en
wel bruikbare gegevens kan opleveren,
uitgewerkt, hetgeen b.v. blijkt uit het
alhoewel voorzichtigheid geboden is.
korte overzicht van het voorafgaande bij
W. Smet
elk nieuw hoofdstuk en de band met de
nieuwe stof. Ondanks de beperking tot
A. V. JUDGES: Looking forward in
de overheidsvoorlichting worden vele inEducation. Faber and Faber, London
teressante kwesties aangesneden. Welda1955, 173 pp., 10 sh. 6 d.
dig is steeds het vrijwel evenwichtige beTegen het einde van de oorlog werd in
toog bij het afwegen van pro en contra.
Engeland de nieuwe onderwijs-wet aanDe originaliteit van de woordkeus (bagenomen. Voor de eerste maal bemoeide
sische kennis) (pag. 2) afschijnsel (pag.
de Staat zich met ieder aspect van het
34) , mediamieke werk (pag 159) , publionderwijs en de opvoeding van het volk.
citaire activiteit (pag. 199), landen van
De wet is een alomvattend, en daarmee
overdruk en onderdruk (pag. 145), op
nog al ingewikkeld, complex van maateen taak toegesneden zijn (pag. 213),
regelen, en eerst geleidelijk aan ging men
houdt niet steeds gelijke tred met de oriontdekken dat wat op papier zo bekoorginaliteit van de gedachten. Ook leidt de
lijk en efficient leek, in de praktijk meniglogische opbouw soms tot te subtiele dismaal geheel anders uitwerkte. In deze uittincties die het lezen bemoeilijken, te
gave vinden we een zevental opstellen
meer omdat de schrijver vaak eigen bevan verschillende schrijvers, die ieder een
grippen onder reeds bestaande woorden
schuift.
bepaald onderdeel aan een critisch onderzoek onderwerpen (b.v. de kosten van
De studie lijkt me in haar geheel zeer
het nieuwe plan, opvoeding en klassegeslaagd en kan dan ook ten volle woronderscheid, de Universiteiten en de opden aanbevolen aan journalisten, public
leiding van het onderwijs-personeel, de
relations-deskundigen, opinie-onderzoeavondcursussen, enz.) . Vanzelfsprekend
kers, sociale psychologen, politici, kortmissen deze opstellen het algemeen gelom allen die op welk wijze ook met
dende; maar achter de ervaring van dit
(overheids) voorlichting te maken hebspecifiek Engelse systeem ligt toch meben.
nigmaal een ernstige waarschuwing en
Een summary van 22 pag. zal er onsoms een kostbare les, die de buitenlangetwijfeld toe bijdragen dat het boek ook
der met profijt ter harte kan nemen.
in het buitenland de bekendheid zal krijW. Peters
P. Dresen
gen die het verdient.
VARIA
Dit goed verzorgde en mooi uitgegeI. J. SLOOS, Pro Justitia, Appèl aan het
ven boek is een vlammend pleidooi van
Nederlandse volk, met een inleiding
de auteur voor zijn onschuld. Als leider
van H. van Praag. Uitgeverij „De
van een concern aangeklaagd van valsCyclus", Leiden, 1954, 455 pp.,
heid in geschriften, oplichting en vervalPrijs f 5.90.
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sing van balansen en winst en verliesrekeningen, blijkt uit heel het boek, dat de
auteur zichzelf werkelijk zowel door
Rechtbank, Hof en Hoge Raad onschuldig veroordeeld vindt.
Het doel van dit boek is tweeërlei:
vooreerst eigen rehabilitatie en vervolgens het aan de kaak stellen van de verhoormethoden en de wijze waarop preventieve hechtenis wordt toegepast alsmede de toestanden in het Huis van Bewaring. De argumenten die de auteur
aanvoert voor zijn eerste doel zijn werkelijk indrukwekkend. Daar de kwestie
zeer ingewikkeld is, zal het zelfs iemand
die in de onderhavige materie deskundig
is nog heel wat nauwgezette studie kosten alvorens hij zich een zelfstandig oordeel kan vormen uit het vele pro en contra. De aandachtige lezer wordt zeker
alle materiaal verschaft mede door de in
de bijlagen opgenomen rechterlijke uitspraken en pleitnota's.
Hetgeen de schrijver meedeelt over de
wijze van verhoor, de behandeling en het
voortrekken van getuigen a charge i.t.m.
getuigen a décharge, het hanteren van
het instituut der voorlopige hechtenis
(hoe vaak is hier niet aangedrongen, zelfs
door de Minister, op het wegnemen van
excessen en 't vermijden van willekeur
bij de toepassing) en de behandeling in
het Huis van Bewaring geeft veel stof
tot nadenken, zelfs wanneer men rekening houdt met het emotionele betoog
en de uitteraard subjectieve instelling
van de auteur. We zijn zo gemakkelijk
geneigd te denken dat willekeur en gebrek aan eerbied voor de persoonlijkheid
alleen tijdens de bezetting voorkwam of
nu achter het ijzeren gordijn.
Helaas blijkt ook weer in dit geval
hoe de pers in haar zucht naar sensatie
bereid is iemands goede naam te bekladden voordat de persoon in kwestie geoordeeld is, en vooral hoe de Officier en
zelfs een P. G. nog steeds de hoofdzakelijk van de Duitsers overgenomen
methode handhaven om reeds, voordat
iemand door de rechter schuldig verklaard is, de registers van hun verontwaardiging over de verdachte open te
trekken op een wijze en met woorden die
allerminst hun persoon en rang sieren,
om er dan nog maar van te zwijgen dat
ze hiermee buiten hun boekje gaan.
Niet iedereen die minder prettige ervaring met recherche en justitie opdeed,
heeft de ontwikkeling en de financiële
draagkracht om hiervan op deze wijze
uiting te geven. Gelukkig dat dit zo nu
en dan wel gebeurt. Dit boek zij dan ook

speciaal aanbevolen aan politie- en justitie-autoriteiten. Ze kunnen hier veel
dingen lezen, die ernstige en wèl-denken
de mensen vooral sedert het einde van de
oorlog met steeds grotere bezorgdheid
vervullen.
De auteur zegt (pag. 250) dat zijn impulsiviteit, zijn korte, vaak bruuske manier van uitdrukken welke voor hen, die
hem niet kennen vaak onbegrijpelijk moet
lijken, hem in deze procedure meer parten gespeeld heeft, dan zijn gevaarlijkheid voor anderen. Ook zijn boek zou
door een rustiger en soberder betoog op
meerdere punten aan kracht gewonnen
hebben. Gezien echter wat de auteur
meegemaakt heeft is dit wellicht makkelijker gezegd dan gedaan.
P. Dresen
Mgr P. PFISTER, De Paus in het Vaticaan. -- Vertaling in het Nederlands
door Mgr Dr J. Olaf SMIT, W.
van Hoeve, Den Haag, 1955, 90 pp.,
en 80 photo's, f 16.75 en f 19.75.
In dit prachtige geïllustreerde boek,
vindt de lezer een vrij uitvoerig overzicht over het Pausschap van Paus Pius
XII. De tekst begint met de Pauskeuze
in 1939 en eindigt met het Mariajaar
1954. Daarna volgen een 80-tal prachtige
uitzonderlijke photo's die alle betrekking
hebben op leven en activiteit van Paus
Pius XII. Men treft er Zijne Heiligheid
aan, in zijn direct geestelijke functies als
ook in de wijze waarop hij allerlei bezoekers ontvangt en met hen omgaat. De
achtergrond wordt meestal gevormd door
Rome's prachtige heiligdommen. Mgr Dr
Jan Olaf Smit verzorgde de Nederlandse
tekst die oorspronkelijk in het Frans geschreven werden door Mgr. P. Pfister.
M. S.
Paul PILOTAZ, Een man strijdt alleen
(Standaard-romans). — Standaardboekhandel, Antwerpen, 1955, 168
pp., ing. Fr. 75, geb. Fr. 95, luxe
Fr. 120.
Jean Maublanc leidt een woudontginning in Frans Guyana. Hij staat alleen
tegen de moeilijkheden van zijn bedrijf,
maar vooral tegen zijn eigen zwakheid,
ontgoocheling en verbittering tot hij,
in de schone liefde voor een vrouw van
de nabijgelegen residentie, zijn eigen hunkering naar toewijding en verheffing ontdekt en vervult.
Schematische ontwikkeling van het conflict tussen Goed en Kwaad, zodat de
roman van deze Zwitserse schrijver niet
boven het middelmatige uitstijgt.
Paul van Meer
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De Geestelijke Oefeningen
en de korte retraite
door MGR DR A. C. RAMSELAAR
President van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Apeldoorn

In 1956 valt de 400e sterfdag van de H. Ignatius, de stichter
van de Societeit van jezus. De jezuieten hebben besloten om
dit gedenkjaar te vieren door een ijverige en trouwer verzorging en bredere verspreiding der Geestel ij ke Oefeningen van
hun stichter. Men kan zeggen, dat hierdoor zowel de Stichter
als de Orde in het hart wordt geraakt. De Geestel ij ke Oefeeningen beheersen het leven van S. Ignatius. Zij zijn het kostbaarste erfdeel dat h ij aan de Orde heeft nagelaten.
Hierdoor worden echter ook allen in het hart geraakt die
in de retraite een weg van geestelijk leven hebben gevonden.
Hun grote dankbaarheid zal echter enkele bezorgde vragen
niet tot zwijgen kunnen brengen. Dit is het motief van de
volgende beschouwingen over het karakter der Geestelijke
Oefeningen.
I. De plaats van de Geestelijke Oefeningen in het werk van de
H. Ignatius
E Geestelijke Oefeningen van de H. Ignatius mogen niet vereenzelvigd worden met de geest van de Jezuietenorde of met de spiritualiteit van de H. Ignatius. Misschien klinkt dit eer aanmatigend dan
complimenteus bij de viering van dit eeuwfeest. In een officieel schrijven
aan de Generaal der Orde bij het 4e eeuwfeest van de dood van S. Ignatius schrijft de H. Vader juist als gelukwens:
„Als het waar is, dat het boek der Geestelijke Oefeningen de eerstgeborene was van de H. Ignatius, dan kan met evenveel recht gezegd
worden, dat de H. Schrijver zelf de eerstgeborene dezer Oefeningen is
geweest".
Toch zou het erg zijn als men bij dit eeuwfeest tot de Jezuieten zou
moeten zeggen, dat de Geestelijke Oefeningen een Ignatiaans product
zijn die noodzakelijk Jezuieten voortbrengen of hun dubbelgangers.
Het zou een veroordeling inhouden van het retraitewerk zoals dit is
uitgegroeid tot in de tegenwoordige tijd en zelfs door niet-katholieken
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wordt nagevolgd. Het zou de ontkenning zijn van de universele waarde
van de G.O. voor de Kerk.
De Geestelijke Oefeningen zijn een fenomeen in de kerkgeschiedenis.
Zij hebben een onberekenbare invloed gehad op het denken, het gebedsleven, de vroomheid en de levensstijl van de katholieken. Grote kerkleraren als de H. Franciscus van Sales en de H. Alfonsus de Liguori
danken er hun geestelijke vorming aan.
Vele religieuse congregaties en instituten zowel mannelijk als vrouwelijk hebben zich gevormd op basis van de Geestelijke Oefeningen,
geenszins om alleen een doublure van de Jezuieten te zijn.
De retraites, die een algemeen middel van zielzorg zijn geworden,
vinden hun oorsprong in de G.O. van de H. Ignatius.
Ook de Jezuieten zijn een fenomeen in de kerkgeschiedenis.
Hetzelfde moet natuurlijk gezegd worden van meerdere orden, maar
toch anders. Aan Franciscanen en Benedictijnen kan iemand zonder instemming of protest voorbijgaan. Dat kan men niet aan de Jezuieten.
Hun beleid wordt steeds in verband gebracht met het beleid der orde
omdat dit in hoge mate vanuit één centrum wordt geleid. Het beleid van
de orde wordt steeds gezien in verband met het beleid van de Kerk,
omdat zij zich richten op de concrete noden van de Kerk in haar actuele
totaliteit. Men wordt ermee geconfronteerd, katholiek of niet.
Hoeveel niet-katholieken achten zich in geweten verplicht zich te verzetten tegen het katholicisme alleen als protest tegen een jezuietische
vorm van het christendom. De „Jezuieten-moraal" geldt als summum
van Roomse afwijking.
Er zijn katholieken die het als een fatale ontwikkeling zien, dat de
Kerk onder invloed van de Jezuieten is gekomen. Zij speuren een anonieme alomtegenwoordigheid van de Jezuieten in het kerkelijk leven en
zien overal „hun" te menselijke en dwingende planmatigheid. De naam
„zwarte Paus" voor de generale overste, de plaats van het generalaat
aan de overkant van het Vaticaan, gelden als symptomen. De invloed
op de jeugd van vooraanstaande katholieken door zeer verzorgde onderwijsinstellingen, de leiding die er uitgaat van tijdschriften en bladen
onder invloed van de orde, de synchronisatie van hun activiteit in de
wereld, verwekken hun achterdocht en zij stellen hun geestelijk leven
niet zelden af in bewuste tegenstelling tot de zgn. Ignatiaanse spiritualiteit. Zij bewaren distantie.
Er zijn er ook, die graag zowel Kerk als jezuieten identificeren met
corpsgeest, met „Kadavergehorsam", met altijd vechten, met rechtlijnigheid en antithetisch denken.
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Maar beide categorieën gaan aan het wezen van de orde voorbij. Er is
een andere weg, die door ware of vermeende eigenschappen heen weet
door te dringen tot de eigenlijke kern.
Een onderzoek naar het karakter van de Geestelijke Oefeningen zal
daar vanzelf op uitkomen.
Al zijn de Geestelijke Oefeningen en de Ignatiaanse spiritualiteit
onafscheidelijk met elkaar verbonden, het is toch niet juist beide met
elkaar te vereenzelvigen.
Zij zijn onafscheidelijk in de persoon van de Stichter. Zij weerspiegelen zijn persoonlijkheid, zij zijn een synthese van zijn geestelijke inzichten, een arsenaal van geestelijke raadgevingen, een school van geestelijke leiding. Altijd weer heeft hij de Geestelijke Oefeningen beschouwd
als het middel bij uitstek om zijn volgelingen te vormen en altijd verwees
hij naar de Geestelijke Oefeningen, wanneer vrienden hem om raad
vroegen. Hij beschouwde ze als een Godsgeschenk, het beste dat hij
anderen had te bieden.
De Geestelijke Oefeningen zijn onafscheidelijk verbonden met de
vorming van iedere Jezuiet.
Hij maakt de Geestelijke Oefeningen van 30 dagen in het eerste noviciaat van 2 jaar met nog een dubbele grote achtdaagse retraite, die erop
is gebaseerd. Jaarlijks komt hij terug op de Geestelijke Oefeningen in
een achtdaagse retraite, en in een derde noviciaatsjaar, korter of langer,
maar meestal kort na de priesterwijding, maakt hij nogmaals de „dertigdaagse". Geen wonder dat zovele Jezuieten echte specialisten zijn in de
studie van de Geestelijke Oefeningen en het voor een buitenstaander
moeilijk is om zich een evenwaardig oordeel over de Geestelijke Oefeningen te vormen Zo ligt het voor de hand, dat men in de Geestelijke
Oefeningen de verklaring zocht van alles wat maar als typisch voor de
Jezuieten kon worden ervaren, waar en wanneer het zich ook voordoet.
De Geestelijke Oefeningen zijn ook niet te scheiden van het katholieke
leven. De Pausen hebben telkens verwezen naar de G.O. als de grondslag van het retraitewerk. Pius XI heeft Ignatius uitgeroepen tot patroon
ervan en wie de Geestelijke Oefeningen van naderbij kent zal nooit
geloven dat dit enkel te danken is aan de invloed der Jezuieten bij de
H. Stoel.
Deze sterke verbondenheid kan echter ook worden overschat:
a) En wel, allereerst door de Geestelijke Oefeningen te patenteren
als een nieuwe vinding van systematisch geestelijk leven. De Geestelijke
Oefeningen worden dikwijls gezien als een tegenpool van de grote
Benedictijnse spiritualiteit van het Westen, terwijl Ignatius daar juist
uit geput heeft in Manresa, dat zo symbolisch gelegen is tegen de
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Montserrat — het grote Benedictijnse heiligdom
aanbood aan O.L. Vrouw.

waar hij zijn zwaard

Omdat de Jezuieten een incarnatie zijn geworden van de contrareformatie, ziet men in de G.O. te vaak vooral een reactie en correctie
van de gangbare spiritualiteit van de Kerk. Al heeft de H. Ignatius
gereageerd en vernieuwd, dat wil niet zeggen, dat hij daartoe nieuwe
methoden behoefde of uitvond.
b) Ten gevolge van de ontzaglijke verspreiding van de Geestelijke
Oefeningen, is men deze gaan beschouwen als een volledig tracaat over
het geestelijk leven, waarin toenmaals verouderde vormen zouden zijn
vervangen door praktijken die meer aan de mentaliteit en activiteit van
de moderne mens zijn aangepast.
Men zag ze vooral als een nieuwe methode, waarin de systematische
meditatie met voorspelen, punten, gevoelens en voornemens een nieuw
element bracht in de opbouw van het geestelijk leven. De indruk wordt
gewekt alsof de H. Ignatius met het particuliere gewetensonderzoek een
nieuwe ontdekking deed, die voortaan onmisbaar werd voor het geestelijk
leven, met als enig doel de menselijke neigingen te onderdrukken en zijn
passies uit te roeien, om alleen een licht hanteerbare wil over te houden,
die onder welke omstandigheden ook geen duimbreed meer afwijkt van
het eenmaal opgestelde levensschema.
c) Zelfs vindt men, dat de Geestelijke Oefeningen worden voorgesteld 1 ) als een soort hersenspoeling die door een vernuftige combinatie
van stilte en regelmaat, denktucht en zelfontleding, vrij spel biedt aan de
suggestie van de leider, die de mens brengt in een sfeer van zelf heerlijkheid en geestdrift voor geestelijke gewaarwordingen, die hem vijandig
stellen tegenover alles wat in hem en rondom hem herinnert aan de
wereld.
Commentatoren en leiders van geestelijke oefeningen zijn niet geheel
onschuldig aan deze opvattingen. De manier waarop het fundamentum
--- de beschouwing over het doel van de mens en de meditatie over
zonde en hel, de voorbereiding op de biecht en de overdenking van Gods
barmhartigheid werd gegeven, de vorm waarin zowel de meditatie als
gewetensonderzoek voor persoonlijk gebruik werden voorgedragen, de
manier waarop aan mensen die jaarlijks retraite doen telkens weer de
levenskeuze werd voorgesteld, deden dikwijls de eigenlijke rijkdom en
het echte wezen schuil gaan, achter de dingen die zeer belangrijk zijn als
zij harmonisch verweven worden met de volledige inhoud, maar weerstanden opwekken wanneer zij verkeerd gedoseerd zonder aanzien des
persoons worden toegediend.
1 ) B. Hegardt, Religie en geestelijke oefeningen.
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Dit klemt te meer, omdat buiten de Societeit niet gemakkelijk mensen
gevonden warden die hierin verandering kunnen brengen. Hoeveel nietjezuieten kunnen zich wagen aan een alzijdige beoordeling van al het
materiaal dat zoveel geleerden hebben bijeengebracht over de samenstelling en de zin van „hun" Geestelijke Oefeningen. Bovendien, wil
deze studie werkelijk ter zake zijn, dan moet men de G.O. doorleefd
hebben. Daarom zijn de jezuieten de aangewezen mensen om deze
gevaren onder ogen te zien.
Het is juist daarom een zegen, dat zij zich bij gelegenheid van het
eeuwfeest tot taak hebben gesteld de Geestelijke Oefeningen met nieuwe
ijver te verzorgen en te geven.
II. Karakter der Geestelijke Oefeningen
Alleen als men het juiste karakter van de Geestelijke Oefeningen
kent, wordt de ware grootheid ervan ervaren.
Men heeft de grootheid van de G.O. willen baseren op visioenen van
de H. Maagd, die de Geestelijke Oefeningen zou hebben gedicteerd.
Het is merkwaardig, dat men niet inzag op die manier de eigenlijke
grootheid van de Geestelijke Oefeningen eer te verkleinen dan te vergroten.
Immers als de G.O. een totaal nieuw verschijnsel waren in de vroomheid der Kerk, een nieuwe doctrien van geestelijk leven, dan zouden zij
terecht argwaan wekken — en zeker niet een universele waarde bezitten
voor de volledige beleving van het christendom.
Ignatius wilde volstrekt niet origineel zijn, niet alleen omdat hij daarvoor te veel zelfkennis had en te nederig was, maar vooral omdat hij het
met ontzetting zou ervaren hebben, dat hij iets anders gaf dan de rijkdom van Christus, die door de Kerk tot ons komt. Zijn ontdekking was:
Christus. Dat doofde in hem alle persoonlijke pretentie.
Zonder enige bedenking nam hij over wat hij vond en thans kan men
zonder aarzeling vaststellen welk een overheersende invloed het Leven
van Christus van Ludolphus, het Ejercitatorio van Cisneros en vooral
de Navolging van Christus op de samenstelling van de Geestelijke Oefeningen hebben gehad. Daardoor wortelen zij via de Moderne devotie in
de oude Benedictijnse spiritualiteit van de Middeleeuwen: Ignatius heeft
de spiritualiteit van de Kerk niet omgebogen.
juist omdat de Geestelijke Oefeningen geen ombuiging betekenden,
maar een voortzetting en herleving van de spiritualiteit, noch slechts een
methode allereerst of een psychotechnische vondst, hadden zij universele
waarde en werden zij feitelijk gebruikt zowel door priesters als leken,
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door mannen en vrouwen als een weg tot, maar ook ter bevestiging van
een bewust geestelijk leven.
Het eigenlijke karakter van de Geestelijke Oefeningen is: een geestelijke afzondering om door de confrontatie van de concrete mens met
Christus, zoals Hij leeft in de Kerk, te komen tot een volledige beleving
van het christendom.
De eigenlijke kracht van de G.O. is het Evangelie, maar dan het
Evangelie niet enkel maar bestudeerd, niet enkel maar gelezen, als
leidraad, maar als het participeren in de Menswording en Verlossing in
en met Christus. De vroomheid van de Geestelijke Oefeningen wil geen
andere zijn dan die der Evangeliën.
Dat zij de persoonlijke beleving van het Evangelie met zo grote wijsheid en omzichtigheid open stellen voor de concrete mens in zijn concrete omstandigheden, niet slechts voor een bepaalde groep, doch doorleefbaar voor iedereen, daarin ligt haar ware grootheid.
Dat dit alleen de bedoeling was, blijkt uit de samenstelling van de
Geestelijke Oefeningen.
Men karakteriseert de G.O. gaarne aan de hand van de doelstelling
die de H. Ignatius gaf in de le aantekening: het zoeken en vinden van
de goddelijke wil aangaande de regeling zijns levens tot zaligheid van
de ziel.
Ook wordt vaak gesteld, dat de eigenlijke karakteristiek van de G.O.
ligt in de voorbereiding en bevestiging van een keuze.
De H. Ignatius heeft ze aldus in het begin gebruikt. Maar evengoed
gaf hij ze, als het beste wat hij te geven had aan allen, die reeds aan een
vaste levensstaat waren gebonden, aan gehuwden en ongehuwden, aan
priesters en kloosterlingen. Als men het karakter van de G.O. wil bepalen als middel tot een keuze, moet men tot de conclusie komen, dat zij
breder zijn dan het doel. Zij geven de grote werkelijkheid, waarin de
mens zijn bestemming en vervulling vindt.
Zij doen immers niets dan hem plaatsen in de geheimen van Christus.
Daarom kunnen zij dienen voor iedere mens en wordt een dispuut over
de persoonlijke bedoelingen van Ignatius overbodig.
Ook het Fundamentum --r het Grondbeginsel —: „De mens is geschapen om God onze Heer te loven, Hem eerbied te bewijzen en Hem
te dienen, en daardoor zijn ziel zalig te maken en het overige op het
aanschijn der aarde is geschapen voor de mens en om hem te helpen in
het nastreven van het doel waartoe hij geschapen is", heeft misverstand
gewekt omtrent de aard van de Geestelijke Oefeningen.
De allesoverheersende plaats van dit grondbeginsel voor heel de
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Geestelijke Oefeningen is langs alle kanten betoogd. Iedere jaarlijkse
retraite wordt dan ook steevast ingeleid door minstens twee meditaties
(op de 9 of 10) over het fundamentum.
De verdedigers van deze karakteristiek doen niets dan een open deur
intrappen. Natuurlijk komt heel het geestelijk leven altijd terug op zijn
Beginsel, maar het is de vraag, of het in de geest van S. Ignatius is dit
beginsel in de letterlijke vorm te behandelen, onverschillig voor iedere
retraitant en onverschillig hoe vaak men retraite houdt.
Is het wonder, dat thans velen de indruk krijgen dat Ignatius' spiritualiteit alleen een logisch stelsel zou zijn, dat uitgaat van een soort
theodicee om daarna te komen tot Christus de Godmens die ons roept en
onze levenskeuze bepaalt?
Is het alleen maar slapheid en halfheid als er tegenzin komt tegen de
„grote waarheden" die schijnbaar slechts een voorbereidend karakter
hebben op de andere geheimen van het Evangelie? Het wordt vooral
onverteerbaar in een jaarlijkse retraite een overmatig deel van de korte
tijd te moeten besteden aan gedachten, die werkelijk reeds de grondslag
vormen van het dagelijks leven, om dan na een goede biecht als resultaat van een meditatie over Gods barmhartigheid, eindelijk het Evangelie
open te slaan of om het maar helemaal dicht te laten en te luisteren naar
een gevoelvolle preek over de H. Maria, het H. Lijden en de devotie tot
de H. Eucharistie.
Natuurlijk kan men geloven, dat dit verzet alleen berust op een lamentabele moderne mentaliteit, die noch van boete wil horen en tot ascese
niet meer in staat is. Men kan misschien de schuld geven aan een verouderde manier van voorstelling, maar men kan ook vragen: zijn dit de
Geestelijke Oefeningen van Ignatius?
Het is natuurlijk van ontzaglijke betekenis te komen tot een diep Godsbesef en daartoe een meditatie houden in de geest van Newman, Marcel
of Guardini. Men kan een verblindende synthese geven van de hele
theologie, te beginnen met de schepping en uitverkiezing, bekroond door
een visioen van de eindtijd, daarin een hele „theologie de l'histoire" te
verwerken, reeds in de eerste meditaties. Maar zou dat een oplossing zijn
in de geest van S. Ignatius?
De oorspronkelijke plaats van het Grondbeginsel was toch onder de
aantekeningen die aan het plan van de eerste week voorafgaan. Als dit
beginsel ons leven en dus ook de Geestelijke Oefeningen niet beheerst,
waartoe zouden wij dan de G.O. doen? Iets anders is, of mensen die uit
dit beginsel leven en juist naar de retraite komen om dit beginsel te versterken, persé de penitentie moeten ondergaan dit nog eens theoretisch
uitgelegd te krijgen volgens de eeuwenoude formule die Ignatius aan
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de theologische handboeken ontleende. Vooral geldt dit bezwaar bij
korte retraites waarin de tijd al heel ongeproportioneerd wordt toebedeeld aan het fundamentum.
De indruk, dat de kracht van de G.O. vooral ligt op het terrein van
de psychologie, wordt dikwijls versterkt door de manier waarop de meditaties warden behandeld. Hoeveel jonge priesters en kloosterlingen en
waarschijnlijk ook leken zijn. door de behandeling der G.O. gekomen tot
de mening, dat goed mediteren altijd bestaat in het afwerken van meerdere voorspelen, bepaald aantal punten, gevoelens, voornemens en
samenspraak en dus slechts mogelijk voor meer geconcentreerde mensen.
Hoevelen hebben daardóór hun geestelijk leven geforceerd en hoevelen hebben de meditatie er voorgoed aan gegeven?
Misschien zou men juister kunnen vragen: hoevelen zouden de meditatie nooit hebben opgegeven, en bewaard zijn in een fervent geestelijk
leven, als zij tijdig in aanraking waren gekomen met de werkelijke bedoeling van S. Ignatius?
Een der voorspelen tot de meditatie is de z.g. compositio loci, de
aanschouwelijke voorstelling der plaats. Heeft de H. Ignatius hier wer
kelijk een zo overgrote waarde gehecht aan de verbeelding en aan een
fantastisch schildering als retraite-leiders doen voorkomen — of gaat het
er alleen maar om de meditatie te maken tot een werkelijke persoonlijke
ontmoeting met Christus?
Als wij ons houden aan het grondplan zoals de H. Ignatius het in alle
eenvoud geeft, dan volgen wij het grondplan van de Evangeliën. In de
eerste week de nadering tot Christus in het bewustzijn van de concrete
situatie waarin de mens zich bevindt, de echte bewustwording en bereidheid tot een opgaan naar Hem, een luisteren naar de vermaning: Doet
boete, het Rijk Gods is gekomen. Dan heeft in de tweede week de ontmoeting met Christus plaats, dan treedt men in Hem, dan leeft men met
Hem, dan gaat men mee op de grote reis naar Jerusalem in de kracht van
de H. Geest, dan treedt men gedurende de derde en vierde week in het
lijden en sterven met Christus om met Hem te verrijzen. Dan is er
natuurlijk geen sprake meer van Ignatiaanse methode. Dan is Ignatius
alleen de vriend die het Evangelie zo intens doorleefde, in die werkelijkheid werd opgenomen en door eigen schade maar ook eigen overvloedige
ervaring geleerd, een wijze gids is geworden op onze geestelijke weg.
Dan voelen we in de G.O. de hoge graad van beschouwing, van
mystieke vervoering die de H. Ignatius heeft gekend, zonder de neiging
te voelen om te gaan twisten of Ignatius ons nu alleen wil brengen tot
een ascetisch of vooral tot een mystiek leven.
Het gaat immers om de beleving van het Evangelie, om de Heer die
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ons uit de macht der duisternis heeft overgebracht naar het licht van
Zijn Rijk.
Het gaat om die andere dimensie' van het leven, om het leven van een
andere aeon, van een andere bestaanswijze, het leven uit de Geest.
Deze termen klinken weinig Ignatiaans, toch geloof ik dat hiermee de
Ignatiaanse geest, het karakter van de G.O., wordt weergegeven.
De vernieuwing van het geestelijk leven in de laatste 50 jaar kenmerkt zich door een sterke belichting van de waarde van het dogma
voor het geestelijk leven. Het geheim van ons deelgenootschap aan het
Drieënig leven, de inwoning van de H. Geest, het bewust lidmaat zijn
van het mystieke lichaam van Christus, een verinnerlijking van heel het
kerkbegrip, zijn niet weg te denken uit het gedachteleven en dus uit het
gebedsleven van de moderne christen. Het valt dan op, dat de H. Ignatius nooit uitdrukkelijk spreekt over deze waarheden.
Men kan dit niet afdoen met de verklaring dat Ignatius geen speculatief theoloog was, maar vooral een geestelijk leider, die het praktisch
apstolaat op het oog had. Men doet dan Ignatius te kort.
Men mag van hem geen beschouwingen verwachten in de trant van de
hedendaagse theologie, maar Ignatius
en daarin ligt juist zijn grootheid is heel diep geworteld in de theologie. Als hij juist de Verrezen
Christus ons voor ogen stelt als de grote glorie van het christelijk leven,
komt dit, omdat hij in de Verrijzenis de volheid van het christelijk leven
heeft herkend. Hij ziet in de Verrijzenis, niet een menselijke overwinning, maar hij ziet in de Verrezen Christus de Mens die „Levendmakende
Geest" is geworden, de Volheid van de Verlossing, waarin wij door het
kruis komen te staan.
In diezelfde doorleefde theologie wortelt ook zijn liefde voor de Kerk.
In dat opzicht is Ignatius beslist Paulijns. Voor hem is er maar één
lichaam van Christus, Zijn Verheven mensheid. Die eenheid van Kerk
en Christus, die Volheid van Christus en de Kerk is de levende bron
van de Ignatiaanse visie, al vinden we bij hem nog niet de moderne
terminologie.
Als aan deze visie van Ignatius wordt vastgehouden, dan kan men
zich niet meer ergeren aan de talrijke aantekeningen, regels en oefeningen, die Ignatius voorschrijft. Zij zijn heus niet te wijten aan een syste
matische, minitieuze natuur.
De fout is, dat men deze oefeningen te veel verzelfstandigt, een voor
een beschouwt, zonder de beleving van het mysterie van Christus, en ze
dan nog dikwijls niet de vorm geeft,
die Ignatius bedoeld heeft.
•
In het licht van de totale beleving van de mysteries wordt de meditatie
over de Electie, de levenskeuze, niets anders dan een kristallisatie van de
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gehele Christusbeleving. Dan mag men natuurlijk zeggen, dat de Electie
heel de Geestelijke Oefeningen beheerst, evenals het Fundamentum omdat het gaat om de beleving van de Liefde Gods, die mensgeworden is
in Christus en zo overweldigend duidelijk wordt, dat er voor alles wat
niet met Christus verbonden is geen plaats meer blijft.
Maar dan is de Electio niet meer een proces op zichzelf en dan is het
Fundamentum niet meer een deïstische redenering die voorafgaat en
eigenlijk de keuze al impliceert, maar dan is het een algemene gesteldheld, die door de totaliteit van de G.O. pas ten volle wordt doorschouwd
en doorleefd.
Zo warden de regels tot onderscheiding der geesten en het particulier
gewetensonderzoek niet een voorspel op Freudiaanse psychoanalyse.
Zij zijn niet zozeer een ontleding van de menselijke activiteit als wel
het volgen van de bewegingen van Gods genade in de ziel; geen egocentrische oefening, maar een opzien naar God in de werkingen van de ziel.
Wordt door deze beschouwing van de G.O. het eigen karakter van
Ignatius dan niet uitgehold? Is er dan nog wel iets Ignatiaans aan de
Geestelijke Oefeningen? Heeft het dan ook nog zin te spreken van een
spiritualiteit van de Jezuieten en staat de „psychologie der Jezuietenorde" dan geheel buiten de invloed van de G.O.?
Allereerst zal men moeten vasthouden dat een waarachtige spiritualiteit altijd slechts kan verschillen in bijzaken. Anders zou zij geen
christelijke spiritualiteit zijn.
Ongetwijfeld dragen de Geestelijke Oefeningen in heel hun aankleding en formuleringen en voorstellingen het stempel van hun tijd.
Ook ligt in de sterke aandacht voor de menselijke persoonlijkheid
van Christus en het spaarzame spreken over abstrakte mysteries een
karaktertrek die heel het apostolaat en de geestelijke leiding van de
Jezuietenorde in het algemeen kenmerkt; maar toch ontdekt men spoedig dat de meest markante trekken die gewoonlijk de Jezuietenstijl
kenmerken niet direct afkomstig zijn van de G.O.
Een spiritualiteit wordt ook nog door andere factoren bepaald.
Heel sterk werkt de persoon van de stichter. Zijn karakter, zijn
aanleg trekt aan en stempelt. Ignatius was geen poeet. Poëzie is nu niet
juist het karakter van het Jezuietenleven.
Het doel en de methode van de activiteiten werken evenzeer vormend. Zo moest de persoonlijke inzet voor de Paus, om in gehoorzaamheid aan zijn persoon de dienst te verrichten op de meest bedreigde
punten der Kerk, een sterke inslag geven van beschikbaarheid aan de
centrale instantie.
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De sterke concentratie op onderwijs en wetenschap hebben de systematische trek die reeds in de persoon van Ignatius lag, uiteraard
niet verminderd.
Het milieu waar de orde groeide, de tijd van de barok en de contrareformatie, doet ons verstaan dat de aandacht voor het liturgisch
geestelijk leven minder groot was dan voor het individuele gebedsleven. Dat daardoor de liturgie minder gedijde dan de particuliere devotie, behoeft niet het gevolg te zijn van de Geestelijke Oefeningen.
Het systematisch apostolaat van de Jezuitenorde heeft haar vanzelfsprekend opengesteld voor de invloeden van de cultuur. Zij had
zich werkelijk geïncarneerd, In een grote en snel verlopende cultuurcrisis is het mogelijk dat wat nu als typisch voor de Jezuiet geldt, dat
over 50 jaar absoluut niet meer is. Wij zien dat de liturgisten zich al
sterk thuis beginnen te voelen in hun orde. De vernieuwing van het
geestelijk leven, de vernieuwing van de catechese, de doorwerking van
het dogma in het geestelijk leven, de bijbelse theologie, hebben niet hun
zwakste impulsen te danken aan leden van de orde.

III. Bruikbaarheid van de korte retraite
In hun wezen zijn de Geestelijke Oefeningen daarom even actueel
als in de voorgaande eeuwen. Het zou een groot verlies zijn voor de
Kerk als zij door een verkeerd begrip en onjuist hanteren in discrediet
zouden geraken.
Dat de Jezuieten bij het eeuwfeest juist het gebruik van de Geestelijke Oefeningen opnieuw in studie hebben genomen, is behalve een
erkenning van een behoefte, tegelijk een waarborg voor een herleving
van de G.O. onder het katholieke volk.
De eerste voorwaarde hiertoe is: terug naar Ignatius. Naar de
persoon van Ignatius.
Zijn beeld is moeilijk te vatten. Wellicht is zijn persoonlijkheid zo
groot dat misvormingen onvermijdelijk waren.
Persoonlijkheden als hij zijn, evenals een Franciscus van Assisië of
een Newman, niet ineens te schetsen.
Iedere periode belicht het facet dat haar het beste ligt en door overbelichting ontstaat gemakkelijk een valse indruk. Maar ieder facet is
waardevol voor het geheel, en daarom mag vooral na de bewonderenswaardige bronnenpublicaties der laatste 50 jaren en de uitzonderlijke geschiedvorsing die verricht is, de verwachting worden gekoesterd, dat de persoonlijkheid van de H. Ignatius in zijn ware grootheid een licht voor de christenheid zal blijven.
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Wij missen zelfs een goed portret van hem. Hij heeft het zelf niet gewild, maar de gangbare voorstellingen scheppen misschien meer vooroordeel dan menige eenzijdige biografie.
Het beste dat mij onder ogen kwam was een buste, gemaakt naar
zijn dodenmasker, die men vinden kan in de bloemlezing uit zijn brieven: Karrer -- Rahner, Ignatius von Loyola. Geistliche Briefe ^-- Einsiedeln 1942. Deze beeltenis is fascinerend.
Iedereen, die zijn leven heeft gelezen weet welk een zeldzame invloed
Ignatius had op afzonderlijke personen. Heel zijn gelaatsuitdrukking
spreekt van begrip. Het is niet de uitdrukking van fanatieke geestdrift, noch van harde zelftucht en niet de uitdrukking van een gevoelsmens.
Er gaat rust van uit, niet de stilte van de beschouwing maar de
verworven rust van een diep bewogen hart. Er is geen zweem van
gekunsteldheid, niets dat onecht is, het spreekt van eenvoud en diep
dóórdringend meeleven.
Ei ligt een grote warmte over de trekken, die doet denken aan die
typische affectieve trekjes, aan de innigheid die telkens in de Geestelijke Oefeningen uit kleine zinnetjes naar voren komen.
Zijn hele leven spreekt van een gegrepen zijn door God. Anders
dan de speculatieve Augustinus en de fijnzinnige Newman. Hij is gegrepen door God in de onmiddellijke werkelijkheid van Gods grootheid, de Heer, de allesovertreffende, allesomvattende enige God, de
Souvereine Majesteit van de Heilige Liefde. Hij is gegrepen door de
nood van de mens, die toen ook zo bijzonder de nood van de Kerk
was.
Hij is het beeld van de man die zich zelf geheel wegcijfert en toch
een ongeëvenaard leider, vooral van zielen blijft. De aantrekkingskracht op zo uiteenlopende naturen als hem omringden is daaruit verklaarbaar.
In de Geestelijke Oefeningen heeft Ignatius een weerslag gegeven
van zijn geestelijke ervaringen, vooral van Manresa, maar niet enkel
uit Manresa. Hij heeft ze niet gegeven als „l'experience religieuse de
S. Ignace, maar als een werkboek om te komen waar hij kwam, een
nauwkeurig werkboek, dat geen detail verwaarloost, maar ook weer
niet verdraagt het detail los te maken van het geheel.
God te kennen en Christus, de Christus in al Zijn geheimen, de
Verrezen Christus, die voortleeft aan de Rechterhand des Vaders en
op aarde in Zijn Kerk, een kennen dat noodzakelijk betekent een onvoorwaardelijke toewijding aan Christus en Zijn Kerk.
Van uit deze achtergrond te komen tot een alomvattende visie op
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de Geestelijke Oefeningen is •-- het zij in alle bescheidenheid gezegd ,-- een vereiste voor iedere retraiteleider.
Deze achtergrond zal hem vrijwaren tegen misvorming van de onderdelen of een mechanische toepassing, die de eigenlijke geest van
Ignatius laat ontsnappen en zich in wezen valselijk tooit met de naam
van Geestelijke Oefeningen.
* * *

De wezenlijke waarde van de G.O. ligt daarom in het doormaken
van de oorspronkelijke opzet in 4 weken.
Het grote probleem, waarvoor de Societeit zich geplaatst ziet ligt
niet in de G.O. zelf, maar bovenal in het gebruik van de G.O. in de
korte retraite van drie tot acht dagen. Het is zonder meer duidelijk dat
zij nooit kunnen geven wat een 30-daagse geeft.
Nu is het een feit dat velen door de 3-daagse retraite worden teleurgesteld, soms diep worden teleurgsteld, en nooit meer een retraite
doen. Zij vinden er soms niet meer in dan een soort voorbereiding op de
Paasbiecht en een paar injecties voor wat men gelieft te verstaan
onder sensus catholicus in particulier en openbaar leven.
Zij zijn dikwijls al te weinig ingesteld op de geestelijke toestand van
de deelnemers.
Retraiten voor abituriënten en dienstplichtigen, voor arbeiders en
intellectuelen, voor priesters en vrouwelijke religieuzen lijken te veel
op elkaar.
Zou het niet beter zijn bij driedaagse retraiten zich niet in te stellen
op het schema van de 30-daagse retraite, maar al naargelang van de
retraitanten, die elementen te kiezen die aansluiten op de ontwikkelingsgang van hun geestelijk leven?
Voor velen is het gemis aan Godsbesef de oorzaak van een louter
nog uiterlijk geloofsleven. Voor hen zal het er op aankomen in de
meditaties een levend Godsbesef te brengen, maar dan ook sprekend
tot de concrete mens, die tot ons komt. Het denkleven van de mens
uit het Beton-tijdperk ligt ver van onze nog altijd wat neo-gothieke ideeënwereld. Anderen worstelen met allerlei misverstanden omtrent het gebedsteven, Zij kunnen de brug niet slaan tussen hun arbeid en het
gebedsleven en vergeten de gerichtheid op Christus van al hun doen
en laten. Hun gebedsleven is ook dikwijls krampachtig omdat zij nog
vastzitten aan gebedsvormen, die hun bijbleven uit de lagere schooljaren.
Er zijn er ook, die gebukt gaan door grote menselijke zwakheden.
Zal de persoon van Christus niet een groter kracht blijken dan de
meditaties over de boosheid van de zonde of de straf van de hel?
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Ook de vorm van de meditaties vraagt hier bijzondere aandach .
Wie is in staat drie kwartier te boeien en dat viermaal daags op
vier achtereenvolgende dagen?
De meditaties zijn dikwijls te mechanisch. Zij zijn dikwijls te veel
een doorgeven wat de retraiteleider noteerde in eigen retraites, zij
putten te veel uit een gemeenschappelijk reservoir van voorbeelden en
toepassingen van theologische, bijbelse en filosofische beschouwingen,
die de eigenlijke noden van de retraitanten dikwijls niet raken.
De levensvisie die het geheel bezielt is dikwijls te klein of te eng
of te krampachtig.
De 8-daagse retraiten vooral van priesters en religieuzen kunnen
het ideaal van Ignatius dicht benaderen. Maar mag daar vooral niet
gelden, dat de deelnemers meer behoefte hebben aan het beleven van
Christus en zijn mysteries, dan aan een herhaling van steeds dezelfde
beschouwingen over het fundamentum en het wezen van de zonde?
Moeten wij daarom vooral niet een groter vertrouwen opbrengen
in de levenwekkende kracht van het Woord Gods?
Het gaat niet alleen om wat teksten en voorbeelden, maar om een
denken vanuit het Woord, een levend contact tot stand brengen met
het Woord, dat weg, waarheid en leven is.
Bij een eeuwfeest zou het samenstellen van een klachtenlijst een
bewijs zijn van ondankbaarheid tegenover de dikwijls haast heldhaftige offervaardigheid waarmede de retraiteleiders jaar in jaar uit tot
50 en meer retraites per jaar leiden.
Het besluit van de Societeit om het eeuwfeest te gedenken door
een vernieuwde zorg in de leiding van de Geestelijke Oefeningen
wijst naar het probleem der aanpassing van Ignatius' hoogste geestesarbeid aan de moderne retraite.
Dit probleem houdt in een gewetensvraag aan de Societeit, maar
ook aan de zielzorg in het algemeen.
Het vraagstuk is zo veelomvattend dat het alleen door diepgaande
studie en veelzijdige voorlichting tot een bevredigende oplossing kan
worden gebracht.
Deze vraag is de beste gelukwens bij het eeuwfeest, omdat een goed
antwoord op deze vraag een groot geluk betekent voor de Societeit
en de talloos velen die de weg naar het levensgeluk vinden in een
goede retraite.

Aspecten van Mozart
Bij de 200e verjaring van zijn geboorte (27 januari 1956)
door J. VAN ACKERE

H

ET is opmerkelijk hoe de houding die de verlopen twee eeuwen

tegenover Mozart hebben aangenomen zich weerspiegelt in de
fazen die de individuele luisteraar in het verfijnen van zijn smaak ten
aanzien van Mozart doormaakt.
In zijn eigen tijd werd hij geëerd en gespeeld, ofschoon men zich in
zijn muziek niet verdiepte en zich tevreden stelde er een oppervlakkig
genoegen aan te beleven. De negentiende eeuw heeft Mozart minder
begrepen; ze vond hem te gemakkelijk en te „licht" en lag in de ban
van Beethoven. Onze tijd heeft die mening herzien, stelt Mozart zeer
hoog en bejegent hem met een bijzondere voorliefde.
De beginnende liefhebber houdt erg veel van Mozart: lichte, gemakkelijke muziek, zegt hij, die geen inspanning vergt, sierlijk en bevallig
van melodie, geen harde of ingewikkelde harmonie. Hij heeft gelijk.
Dat alles is waar; maar of hij daarmee Mozart kent .... In een verder
stadium van de opvoeding van de smaak gaat men vaak Mozart minachten, alsof hij slechts een sierlijk en oppervlakkig klankbehagen weet
te schenken. Men voelt dan behoefte aan de diep- menselijke taal van
een Beethoven, men wendt zich tot Brahms of Wagner en men is
Bach aan het ontdekken. En later, veel later, als de liefhebber heel wat
beluisterd heeft, keert hij tot Mozart terug, maar ontdekt nu een andere
Mozart die even diep is als Beethoven, even groots kan zijn als Wagner, even sterk van bouw als Bach.
Dat Mozart thans nog de meest verfijnden voor zich weet te winnen,
heeft hij bereikt ondanks zijn zeer eenvoudig doel, dat vele huidige
toondichters schijnen te minachten: hij wil behagen. Hij moge al of niet
te zijner vertroosting schrijven, hij doet het steeds voor ons genoegen.
Daarom is hij nog niet een „gemakkelijk" toondichter.
Dat zijn klaviersonates, die men op iedere piano ziet staan en door
iedereen hoort spelen, aan beginnelingen worden voorgelegd, moet op
een misverstand berusten. Om die sonates goed te kunnen spelen moet
men zeer veel pianistische én muzikale ervaring bezitten. Bij Liszt en
anderen zijn er gewoonlijk noten genoeg, de klankmassa is voldoende
gestoffeerd om een paar misslagen ongemerkt te laten voorbijgaan. Bij
Mozart is alles zo glashelder, zo doorzichtig dat de minste fout doorklinkt en b.v. het tonale klimaat kan veranderen. Hier is geen vulsel en
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het is niet mogelijk onvolmaaktheden achter de intensiteit van de klank
of de densiteit van veelgrepige harmonieën te verdoezelen. Mozart,
half en half gespeeld, wordt ondragelijk, kinderachtig. Hoe hij kan en
moet gespeeld worden, dat leren ons de grootsten onder de vertolkers,
zoals Gieseking en Schnabel, die met evenveel ootmoed als overgave de
kleinste bladzijde uit deze sonaten voordragen.
Bij Mozart, meer dan bij welke toondichter ook, moet men zich hoeden voor alle metafysische beschouwingen en zijn betekenis zo eng
mogelijk binnen het kader van de muziek zelf omschrijven. Het gewone
leven van deze mens heeft niets heldhaftigs. Te Salzburg moet hij met
de kamerdienaars en de koks aan tafel zitten, hun grove taal, hun
plompe grappen aanhoren. Hij wordt niet eens gerekend tot het dienstdoende gevolg van de aartsbisschop zoals de secretarissen. Om hem
als musicus te waarderen is het helemaal niet nodig hem ook als mens
te verheerlijken: hij was eenvoudig van karakter, kinderlijk en soms
ontstellend naiëf en, zoals uit zijn brieven blijkt, nogal tuk op geld.
Daarom is ook een diepgaande bestudering aangaande de verhoudingen tussen zijn leven en zijn werk overbodig. Dat Mozart zijn vrolijkste muziek in de ellendigste perioden van zijn bestaan schiep — „Cosi
fan tutte" b.v. r-- is een psychologisch, geen muzikaal probleem.
Muziek scheppen: bij Mozart klinkt dit woord niet emfatisch en kan
het tot zijn kernbetekenis teruggebracht worden: uit een nietig gegeven
verwerkt hij een hele compositie en elke compositie, hoe gering ook,
is, nog eens in de oorspronkelijke zin van de term, gecomponeerd.
Welke bladzijde men ook neemt, b.v. het menuet in F dat hij als vijfjarig
kind componeerde: het is even logisch en gedegen van bouw als zijn
laatste symfonie: het heeft z'n „vorm". Men kan dit slechts verklaren
door een aangeboren gave: Mozart had een natuurlijk aanvoelen van
de evenwichtige harmonieuze bouw. Deze vorm komt bij hem niet in het
gedrang, noch door de meest vrije uitdrukking, noch door het sterkst
gevoel. Neem een losse bladzijde als het Adagio in B klein, harmonisch en chromatisch een van zijn stoutmoedigste bladzijden en een
van zijn meest pathetische bekentenissen. Het is geen deel van een
sonate en de toondichter had zich hier omtrent de vorm alle vrijheid
kunnen veroorloven. Bij nader toezien blijkt deze schrijnende bladzijde
in een onberispelijke sonate-vorm te zijn gegoten. De „Fantasieën"
voor klavier zijn even streng geconstrueerde composities als de sonate.delen.
Nooit wordt bij hem deze orthodoxie conventioneel. In de sonate in
D, K. 448, voor twee klavieren, — zo zelden gespeeld en gehoord om-
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dat men niet gemakkelijk over twee piano's beschikt — vindt men in
het eerste deel de twee reglementaire thema's van de sonatevorm, de
doorwerking enz. Bij de aanvang van deze laatste schiet Mozart een
prachtige melodie te binnen. Tegen de regel in zal hij met verwaarlozing van de andere twee thema's op deze melodie naar hartelust
voorzwerken, omdat hij haar zo dankbaar expressief vindt: niettemin
zal het gevoel van de vorm volkomen bevredigd blijven. Ook in het
eerste deel uit het minder gespeelde klavierconcert K. 503, dat met evenveel reden als de symfonie in C het Jupiterconcert mocht genoemd worden, begint het tweede thema van het Allegro met een drietal voorslagnoten: argeloos, onbetekenend zo schijnt het. Maar weldra gaat Mozart ermee „scheppen". Met dit ritme, identiek met het fameuze teken
uit Beethoven's vijfde symfonie, bereikt hij, vóór Beethoven, iets ongelooflijks; hij vervormt en omvormt dit nietige gegeven talloze keren.
Op zeker moment weerklinkt deze ritmische kern zonder de minste
begeleiding en krijgt een hallucinerend dramatisch karakter.
Liever dan in algemeenheden te blijven of vruchteloos te trachten
alle genres te overschouwen, willen we een paar aspecten belichten bij
Mozart, in het geestelijke en in het wereldlijke drama, in een paar missen en in zijn „Don Juan".
Naast de zeer populaire Mozart, de Mozart die door de draaiorgeltjes wordt gekreund en bij de kinderwiegen gezongen, is er ook een
bijna onbekende Mozart, de Mozart van velerlei godsdienstige muziek
waarvan zelfs de fijnproever gewoonlijk slechts het Requiem en het
Ave Verum kent. Het is trouwens pas in de laatste tijd dat men de
missen uit het klassieke tijdvak, ook die van Haydn, is gaan ontdekken.
Hoofdmomenten in Mozart's religieuze muziek zijn voorzeker de missen K. 317 en K. 427.
De Kroningsmis in C, door een drie en twintigjarige jongeling getoonzet ter herdenking van de kroning van een Mariabeeld bij Salzburg, geeft het beste type van de Salzburgerstijl. Ook Michael Haydn
volgde deze stijl, die grondig verschilt van de latere Weense opvatting.
Het is de barokke stijl met overdadig gebruik van blaasinstrumenten,
vooral van de trompet, een zoeken naar feestelijke klank en populaire
melodiek. Deze Mis is heel en al vreugde, heel en al in majeur --• er
zijn nauwelijks een paar mineurepisoden zoals bij het Christe. Ofschoon
Mozart b.v. de altviolen weglaat onder voorwendsel dat het geheel
te werelds zou klinken, toch is in deze Mis zeker nog niet de ideale
godsdienstige toon bereikt. Ja, soms wordt die toon van een bedenkelijk gehalte: we voelen ons van de godstempel naar een rococosalon
20
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overgebracht, b.v. in het frivole Benedictus-allegretto. En bij het „Agnus Dei" is het niet enkel een thematische identiteit die iets van de
klanksfeer wekt waarin weldra het gelaat van de gravin uit „Le Nozze" zal verschijnen (cfr. Dove sono bei momenti, uit het derde bedrijf) .
Het soms wat conventioneel melodisch gegeven .-- door overmatig
gebruik van het volmaakt accoord en zijn omkeringen — heeft nog
niet het persoonlijk accent van de Mis K. 427. Er is verder een zoeken
naar eenheid: we horen b.v. bij het „Dona nobis pacem" het thema
van het Kyrie terugkeren wat de Mis tot een geheel afsluit. Niet immer
gaat het vasthouden aan een eigen muzikale structuur met een gelukkige interpretatie van de tekst gepaard, bij voorbeeld in de thematische
herhalingen op zeer verschillende woorden. Ondanks deze onvolmaaktheden is de Kroningsmis misschien de meest liturgische mis van Mo-

zart.
De onvoltooide Mis in C klein K. 427 van 1783 mag naast de symfonie K. 550 of het strijkkwintet K. 515 plaats nemen als een der meest
pathetische en diepzinnigste getuigenissen van de mens en de toondichter Mozart. Geschreven na de vlucht uit Salzburg, toen hij het
juk van de aartsbisschop had afgeworpen, schijnt ze in haar stilistische
ongedwongenheid een symbool van de pasveroverde vrijheid. Wel zijn
er bladzijden die, opgesmukt met trillers, grupetto's, coloratuur-effecten, de muziek op het randje van de Italiaanse opera brengen; maar
ook de regels die Padre Martini bij Mozarts bezoek te Bologna gaf
zijn niet vergeten. Ondanks mondaine concessies is het werk volkomen
verschillend van de vroegere Kroningsmis in C. De mens is rijper van
gevoelen en ervaring geworden, de toondichter heeft Bach en Haendel
bestudeerd. En het is, onder de vele invloeden die zich hier kruisen,
niet het minst deze studie der meesters van het contrapunt, ook merkbaar in de zes aan Haydn opgedragen kwartetten van dezelfde tijd, die
aan de met fugato's opgesmukte Mis in C klein haar grondgestalte
verleent. Reeds uit het Kyrie spreekt het sterk-affectieve karakter van
het werk: de voor Mozart betekenisvolle toonaard C klein het
pathetisch accent van de sekunde-schuivingen in het aanvangsthema
der strijkers en vooral de uitdrukking van persoonlijk smeken in de
sopraansolo van het Christe. Van de laagste tonen van haar register
slaat ze plots hartstochtelijk naar de hoogten. Haar zang krijgt, ondanks een triller hier en daar, iets hijgends. Het geheel laat — mede
door
de reliëf volle tegenstelling soliste-koor — een indruk van drama.
tische beleving na die zelfs in het Kyrie van Beethovens Missa Solemnis niet te vinden is.
Mozart heeft aan het uit zeven fel contrasterende delen opgebouwde
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Gloria een originele structuur gegeven. Het verstilde „Et in terra pax"
wordt omvangen en ingebed in het jubelende „Gloria in excelsis". Dit
herhalen van het Gloria komt zelden voor. Tot de zwakkere delen
behoort het ietwat opera-achtige „Laudamus". Eigenlijk verwacht men
hier, zoals Bach het in zijn Aria van de H-Moll Messe zo juist had begrepen, een voortzetting van de galmende vreugde van het „Gloria in
excelsis". Deze afwijking van de tekst is ook te bespeuren in het „Gratias agimus": de introspectieve Mozart vergeet er de geest van triom
fantelijke dankzegging van en interpreteert het op een zo persoonlijker
dramatische wijze dat men zich afvraagt of dit deel van dezelfde toondichter is. Weinige instrumentale episoden van Mozart zijn zo pathetisch als dit met dissonanten doorzeefde koor. Nog dramatischer is het
„Qui tollis" dat de machtige ensembles uit de reeds gestorven Baroktijd
evenaart. Andermaal breekt de mens door: het „miserere" zwelt aan,
het is een wenen en klagen. Men moet in de plastische kunsten ver
zoeken om een gelaat te vinden dat een lijden uitdrukt zo wrang als
uit deze zang spreekt. Als Mozart zich ergens in deze Mis de evenknie
van Bach toont in het contrapuntisch hanteren der stemmen, dan is
het in de grootse fuga op het „Cum Sancto Spiritu".
De Mis in C klein dankt haar ontstaan niet aan het bevel van een
aartsbisschop noch aan enige materiële behoefte maar aan een wens
van het hart: Mozart had beloofd een Mis te schrijven als God hem
het geluk gaf zijn Constanze te huwen. Hij kreeg dit geluk doch het
frivole leven te Wenen deed Mozart zijn belofte vergeten. Het Agnus
Dei werd nooit gecomponeerd en van het Credo zijn slechts de beginsequens en het „Incarnatus est" bekend. Dit omstreden, voor sommigen onverklaarbaar Incarnatus stelt het grote probleem van de Mis:
het „Et homo factus est" is een echte cadenza waarin de sopraan zich
aan de ergste rococofiorituren overgeeft, terwijl haar zanglijn wordt
omrankt door de niet minder gesierde conversatie van een fluit, een hobo
en een fagot. Sommigen beweren dat de toondichter het frivole, profane karakter van zijn „Incarnatus" zou hebben ingezien en daarom
de Mis onvoltooid liet. En toch .... de muziek op zichzelf is van het
hoogste gehalte. Hier schraagt de zuiverste virtuositeit het zuiverste
gevoel. Men mag ook niet vergeten wat Mozart, die het al zo moeilijk
had zich te weren tegen de lokkende invloeden van de Weense smeltkroes, als onmiddellijke voorbeelden te horen en te zien kreeg. De
XVIIIe eeuw is de tijd van de operamis. De architectuur neemt het al
niet veel ernstiger op. Hoeveel kerken van die tijd, merkt Boschot terecht op, zijn niet werelds van aanblik en sfeer, met pseudo-griekse
pijlers en bijna mythologische schilderijen. Geen typischer voorbeeld
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dan de kapel van Versailles. En men bekijke vele kleine barokkerkjes
uit Mozart's onmiddellijke omgeving. Het gebed dat daarbinnen werd
gepreveld of gezongen was er toch niet minder rechtzinnig om. Ten
slotte heeft iedere tijd, ieder temperament voor eenzelfde gevoel een
eigen uitdrukking die even waarachtig kan zijn. De middeleeuwse kunstenmaker van Onze Lieve Vrouw kon haar wel met zijn goocheltoeren
behagen. En wellicht is Mozart, die met een rechtzinnig geloof aan
God wereldse muziek opdroeg, Hem niet minder welgevallig dan de
ongelovige Matisse die met echt religieuze geest de Dominicanerkerk te
Vence sierde. Dat Mozart later de elementen van deze mis gebruikt
in een oratorio met weliswaar bijbels maar toch niet liturgisch karakter
is nog een bewijs dat voor hem het religieuze wel een geestesgesteldheid maar niet een bijzondere muzikale stijl betekende.
Ook zij die smalend op de opera neerzien geven toe dat Mozart een
der zeldzamen is geweest die dit genre naast de symfonie, de mis, het
kwartet of welke vorm van muziek ook, haar adelbrieven heeft verleend. Van „Bastien en Bastienne" tot „La clemenza di Tito" d.i. van
zijn elfde tot zijn laatste levensjaar zal Mozart belangstelling en zelfs
voorliefde voor de opera tonen. Hij bekent zelf dat hij meer dan eens
aan het toneel denkt wanneer hij andere muziek schrijft. Dent mocht
terecht zeggen dat sommige zijner concertwerken „fundamentally
evocations of the theatre" zijn. Op dramatisch gebied blijft „Don Juan-, zoals we het thans kunnen horen in een ongekreukte versie, vrij
van de schendingen en verhaspelingen waaraan men zich een tijd lang,
vooral in Frankrijk, heeft bezondigd — Mozart's meest representatieve werk. Vele grote geesten van Mozart's tijd vermoedden reeds onmiddellijk de waarde ervan. Goethe die anders in muzikale aangelegenheden nogal weerbarstig scheen, schrijft er een geestdriftige brief over
aan Schiller.
Don Juan is, zoals Faust, zoals Orpheus, een van die blijvende
gestalten die dichters en kunstenaars door de eeuwen heen hebben
achtervolgd, symbolen van de mens, de rusteloze gelukzoeker. Dat
deze figuur door de patine der tijden en het temperament der schrijvers een wisselend voorkomen heeft gekregen, zien we dadelijk als
we teruggaan tot Tirso de Molina, auteur van de eerste Don Juan
(1620) . Hier is de held hoegenaamd geen goddeloze cynicus maar
een zwakkeling, een filosofisch berustend genieter die steeds het berouw over zijn zonden tot 's anderendaags uitstelt. Het karakter is
reeds sterker geëtst bij de Italiaan Cigognini bij wie het onderwerp een
heiligschennend en sarcastisch reliëf krijgt. Nog scherper houwt Moli-
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ère het karakter uit; het libretto van Da Ponte is een afkooksel van
diens toneelwerk waaruit hij vrijelijk heeft geput. De held van Byron,
later, zal een volslagen cynicus zijn, een onverdoezeld portret van de
dichter zelf die van de traditionele figuur nog slechts de naam en de
kwade faam behoudt.
De held van da Ponte en Mozart is geen symbolisch personage, hij
is niet de schoonheidszoeker die van vrouw tot vrouw een ongrijpbaar
ideaal najaagt. Hij is de menselijke genieter, de verleider, de cynicus
die zelfs de wroeging niet kent, wiens doel en karakter in de woorden
ligt vervat die hij tot zijn knecht uitspreekt vóór het dansfeest op het
slot: „Laat de wijn vloeien; breng vrouwen uit de stad en uit de buiten,
al wat ge rapen kunt, ik zal het overige doen". Maar hoe dikwijls ook
zijn cynische lach door de opera klinkt, toch gruwt uit het werk een
donkere tragiek. Uit „Don Juan" spreekt deze onverklaarbare droefheid die verbonden is met het drama van de verleiding en de vleselijke
lust.
Het tweevoudige karakter in „Don Juan" vindt men reeds in de
ouverture gesynthetiseerd. Dit dramma giocoso begint met zware,
tragische akkoorden, die reeds de bestemming en het noodlot van de
held verkondigen. Maar weldra gaat de ouverture in de meest argeloze
muziek over die Mozart ooit schreef, in een toon die aan de kleine
serenaden en cassaties herinnert. Zo ijlt Don Juan's leven voort, allegro
molto, als een lustig spel, zonder gedachte aan de dood. Het wonderlijk vermengen van het dramatische en komische, het sublieme en het
groteske, en de intensiteit van de karakters doet aan Shakespeare denken. De manier waarop de toondichter de tekst interpreteert, uit het
theatrale in het waarachtige metamorfoseert, is een getuigenis van zijn
genie. Geen schoner voorbeeld dan de registeraria van Leporello, de
fameuze knecht die, zoals Pancha van Don Quichot, in zekere zin de
karikatuur van Don Juan is, „de vervormde projectie, als de schaduw
bij de ondergaande zon, van de ondeugden en gebreken van zijn meester" zegt Dumesnil. In deze aria somt Leporello op kostelijke wijze de
avontuurtjes en veroveringen van zijn meester op: twee honderd vijftig
in Sicilië, honderd in Frankrijk, vette en magere, herderinnen en gravinnen enz. In de begeleiding gichelen fluiten, hobo's en andere speeltuigen op de pittigste manier mee. Onverwacht nu, bij de woorden
„Maar in Spanje, ach, daar zijn het er duizend en drie" slaat de muziek van jolige humor tot een tragische weemoed om. En terwijl de
tekst even lichtzinnig en cynisch blijft, is in een vertraagd tempo (andante con moto) als een donkere schaduw gekomen over de muziek,
die bijna smachtend wordt. Dat is de grote Mozart, de psycholoog die
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ook in „Le Nozze di Figaro" dwars door het frivole decor van tuinen
pruiken en kapsels en achter het galante gedoe naar de harten zocht en
het menselijke accent van hun liefdespijn trof. Geen wonder dat deze
aria zo geliefd is bij alle baryton- en bas-zangers daar zij ook zo dankbaar voor de stem is geschreven. We vinden daar de grote reden waarom Mozart's opera's, ondanks hun verouderde theatertechniek, nog zo
graag worden „opgevoerd". Er is b.v. op het einde van deze aria een
opgaande zin, driemaal herhaald. We horen de bedreven zanger deze
zin de eerste maal met volle stem zingen, de tweede maal met de „hoofdstem", de derde maal met de zoemstem. Deze aria die de meest perfecte
van alle buffo-aria's mag heten, is zo rijk aan mimische, vocale en
interpretatieve mogelijkheden dat elk zangerstemperament er het zijne
uithaalt. Zo leggen over 't algemeen Duitse zangers, Kunz b.v., in een
langzamer tempo de droeve ondertoon bloot, terwijl de Italianen er,
met een onweerstaanbare voordracht, een comedie-scène van maken.
Ook de recitatieven, die anders vaak een banale en haastige verbinding vormen tussen twee scènes of zangstukken, hebben in „Don
Juan" een groot belang. Het reciet van Donna Elvira, na de registeraria, staat zelfs muzikaal hoger dan de aria waarvan het de inleiding
moet vormen. In dit reciet gilt de bedrogen vrouw haar smart en wraakgevoelens uit. En toch, na de schrijnende akkoorden van het orkest
zingen de snaren zachter en zachter, bijna teder. Zij vertellen zo waarachtig, ondanks de harde woorden, van de liefde die nog in Elvira's
hart schuilt. Hier zien we hoe Mozart de gevoelsverdieping of -wisseling niet aanduidt met een overlading van het klankbeeld maar met een
simpele intensivering of chromatisering van het harmonisch bestel.
Hoeveel belangrijker dan zuiver begeleidend is de functie van zijn
orkest. Zo in het naspel na het inleidingsensemble, nauwelijks een
viertal maten lang: een chromatisch dalende fraze van de fluit, van een
onuitsprekelijke weemoed: de geluksbladzijde van Donna Anna's leven
wordt toegevouwen, Donna Anna die na de verleiding en de moord
op haar vader nog slechts een leven van smaad en verdriet zal kennen.
Er zijn in „Don Juan" wel enkele zwakke punten en offers aan de
smaak van de tijd. De finales zijn wat lang uitgesponnen en het soort
zedelesje aan het slot heft het dramatisch karakter van het geheel op.
En soms is de toon zo nukkig, de lach zo droog dat men geneigd is het
geheel als een oppervlakkig amusement te beschouwen. Zo vaak bij
Mozart vloeit de muziek zo dartel, is ze zo helder en simpel geschreven
dat men zich omtrent haar diepte kon vergissen. Maar lijkt het niet
voor Mozart geschreven, dat schone woord van Goethe: „Het goddelijke komt op lichte voeten".

De Humanisering van de
industriële arbeid
door J. DE STAERCKE
Secretaris-Generaal der Federatie van Katholieke Werkgevers van België

N

alle studiedagen over het bedrijfsleven wordt thans ook naast de
organisatie, de administratie, de verkoop, de productiviteit en andere kwesties, een plaats voorbehouden voor hetgeen men noemt:
„human relations".
Een nuchtere waarnemer zou van oordeel kunnen zijn dat het hier
vooral om amateurisme gaat, om een voorbijgaande mode, onder invloed van Amerikaanse literatuur. Men spreekt dus zeer veel over de
menselijke factoren in het bedrijfsleven. Ons inziens zou men beter
kunnen spreken over de bedrijfsfactoren in het menselijke leven. Wat
inderdaad van belang is, zijn juist de fundamentele natuur en eigenschappen van de mens en zijn eindbestemming.
Essentieel is de mens geroepen om door zijn activiteit meer mens te
worden en al zijn talenten en hoedanigheden tot hun recht te laten
komen.
De arbeid is providentieel voorbestemd om de mens te helpen deze
ontplooiing, deze verrijkingen, te verwezenlijken.
Toch staat vast dat practisch de industriële arbeid tot andere resultaten kan leiden. Sinds de industriële revolutie is de arbeid te dikwijls
vreugdeloos, eentonig, verlagend, fragmentair geworden. In zulke
arbeid kan de mens onmogelijk zijn roeping vervullen. Hier ligt in de
grond het ware sociale probleem. Het sociaal probleem is niet zozeer
een kwestie van theorieën, van geleerde „ismen", die men zorgvuldig
ontleedt en tegenover elkaar plaatst. Deze theorieën zijn op hun beurt
niets anders dan pijnlijke symptomen van het verpletterend feit: de
mens wordt in zeer vele gevallen door de arbeid minder mens. Dit is
niet enkel het geval als hij staat voor een arbeid die brutaal of positief
verlagend is. Dit is ook waar als de arbeid van dien aard is dat de
werkman er onmogelijk belangstelling voor kan hebben, als zijn
arbeid hem definitief vreemd blijft. Hier ligt het drama van onze
industriële beschaving.
E

* * *

Sommigen zoeken hun toevlucht in valse oplossingen. Zo zegt men
b.v. dat de technische vooruitgang de industriële arbeidsvoorwaarden
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zou moeten uitschakelen. Dit kan eenvoudig niet. Want de industriële
revolutie heeft naast vele nadelen ook onschatbare diensten bewezen.
De algemene verhoging van de levensstandaard, de valorisatie van
de koopkracht, de vermindering van de arbeidsduur, het oprichten
van een pensioenstelsel en van de maatschappelijke zekerheid, de veralgemening en de verlenging van de schoolplicht, het betaald verlof,
zijn slechts mogelijk geweest door de technische vooruitgang. Nieuwe
en nog meer algemeen genoten sociale voordelen zullen hoofdzakelijk
het resultaat zijn van een verbeterde techniek en een opgevoerde productiviteit. De vakbonden hebben dit ongetwijfeld ingezien. Hun positieve houding tegenover de industriële problemen tijdens de laatste
jaren duidt dit voldoende aan.
Een andere oplossing wordt regelmatig naar voren geschoven. Ze
luidt als volgt: „de industriële arbeid is definitief rot. Daar kan niets
aan veranderd worden. Laat ons de vrije tijd verlengen en de mensen
bereiken tijdens hun vrije tijd". Zulke houding is radicaal verkeerd.
Natuurlijk moet de vrije tijd bevorderd en verrijkt worden, maar dat
is een ander probleem. De mens moet mens worden door zijn arbeid
en langs zijn arbeid en niet buiten en ondanks zijn arbeid.
In normale omstandigheden verwacht de mens zeer veel van zijn
arbeid. Hij verwacht eerst en vooral een betrekkelijke bestaanszekerheid voor zichzelf en zijn gezin. Hier komen natuurlijk alle klassieke
loonsproblemen bij te pas. Het zou nochtans geen zin hebben het probleem van de humanisering van de arbeid aldus te vereenvoudigen.
De arbeider verwacht veel meer dan een normaal loon. Hij verwacht
ook dat hij zich met heel zijn persoonlijkheid op zijn werk kan toeleggen, dat hij initiatief kan nemen en met verantwoordelijkheid kan
optreden. Hij wenst ongetwijfeld zin te geven aan hetgeen hij doet,
te weten waarvoor hij het doet en welke zijn plaats is in het geheel.
Voor iedere arbeider is zijn werk onvervangbaar. Indien de omstandigheden van zijn arbeid hem deze normale voldoening onthouden,
zal hij ondanks elke poging van „Human Relations" ontevreden blijven. De arbeider verwacht ook waardering voor zichzelf en voor zijn
werk. Er is waarschijnlijk niets waarover bij arbeiders zo weinig
wordt gesproken en dat toch van zo groot belang is: zijn waardigheid.
Iets anders wat de arbeider verwacht is een zeker gemeenschapsleven. Het is nu eenmaal zo dat hij niet alleen werkt; maar dan verwacht hij ook opgenomen te worden in een ware gemeenschap en niet
enkel onderdeel te zijn van een anoniem raderwerk.
Deze psychologische verlangens der werknemers zijn eigenlijk vanzelfsprekend. De eerste Amerikaanse firma die systematisch belang
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ging hechten aan de menselijke factor, begon haar actie met een vergelijkende studie der arbeidsvoorwaarden. Arbeiders werden afzonderlijk getest, in kleine of grote groepen, met gedempt of fel licht,
met of zonder lawaai, en telkens trachtte men tot conclusies te komen.
Deze studie leverde geen enkel resultaat op. Alle conclusies waren
contradictorisch en het was onmogelijk tot een synthese te komen.
Eén enkel feit drong zich op: alle arbeiders die deze testen hadden
doorgemaakt, leverden tijdens deze periode een hoger rendement.
Waarom? Eenvoudig omdat men zich eindelijk met hen had bezig gehouden, omdat zij eindelijk als mensen werden aangesproken. De hervormingen van deze firma bevestigen langs de hele lijn onze thesis.
De arbeider verlangt bovenal als mens te worden behandeld, niet
alleen buiten de fabriek waar hij als een volwaardig burger kan optreden, maar evenzeer in zijn werkgelegenheid. Hij zal dus nooit
vrede nemen met een arbeid die enkel een beroep doet op één van
zijn spieren of op een aangeleerde reflexe. Hij zal zich slechts met voldoening kunnen geven aan een werk waarin hij kan opgaan.
Periodiek kan men stemmen horen die grondige structuurhervormingen als „de" oplossing van het probleem voorstellen. Wij menen
dat deze zienswijze grotendeels met de werkelijkheid niet overeenstemt. Er zijn inderdaad genationaliseerde bedrijven in Frankrijk en
bedrijven met volledig medebeheer in Duitsland, waar de menselijke
verhoudingen geen enkele voldoening schenken, noch aan de leiding,
noch aan het personeel. Er bestaan ook ondernemingen van het zuiverste liberale type die niettegenstaande deze structuur, ontegenzeggelijk tot sociale resultaten hebben geleid. De structuur zelf biedt dus
geen oplossing. Ze maakt slechts een oplossing mogelijk.
In het kader van een algemene actie voor humanisering van de
arbeid moet er dus voor gezorgd worden dat de structuur de gewenste initiatieven niet in de weg staat, maar ze integendeel met hun
concrete verwezenlijkingen vergemakkelijkt. Gegeven een bepaalde
structuur die als zodanig geen beletsel is voor een humane arbeid,
moet de sociale vooruitgang niet gezocht worden in een verdere hervorming van de structuur, maar wel in het zorgvuldig aanwenden van
alle technische en psychologische middelen, die geschikt zijn de arbeider als mens in de onderneming te integreren.
* * *

Elke poging om de arbeid te humaniseren is totaal nutteloos indien
de materiële en zedelijke arbeidsatmosfeer niet verzorgd wordt. Zowel de materiële omstandigheden als veiligheid, houding bij het werk,
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hygiëne, aard der machines, licht en lucht, moeten in functie van de
mens worden bekeken. De werkgever of het verantwoordelijk directie-lid moet door het atelier durven gaan met een blik die door de gewoonte niet is verblind. Hij moet weten dat het „mensen" zijn die
daar werken en zich afvragen of er niets kan en moet gedaan worden
opdat zij zich meer mens zullen gevoelen.
Eén voorbeeld kan dit alles verduidelijken. In het verleden werden
meestal de industriële machines gebouwd met het oog op rendement,
kwaliteit, snelheid, kostprijs, enz. Zelden vroeg men zich af of een
bepaalde machine ook rekening hield met de arbeider die er mee
moest werken. Toch zouden ingenieurs en tekenaars, die machines
ontwerpen, zeker ook met deze factor moeten rekening houden, evenals zij dat doen met tal van andere factoren. Zoals zij haperingen en
onregelmatigheden kunnen uitschakelen, kunnen zij ook overdreven
trillingen, een lastige houding, en andere nadelen voorkomen.
Hiervoor is enkel nodig dat één bepaalde persoon, de werkgever of
zijn vertegenwoordiger, voor dit probleem de nodige aandacht heeft
en werkelijk bezorgd is voor het welzijn van zijn medewerkers.
Door technische middelen op het gebied van de arbeidsorganisatie
kunnen ook reeds belangrijke resultaten worden geboekt. Een menselijk arbeidsritme, redelijke rustpozen, een gezonde basis bij het berekenen van premies, komen zeker in aanmerking. Daarbij is het over het
algemeen niet zo moeilijk er voor te zorgen dat de arbeiders, die omwille van de aard van de industrie en de organisatie nu eenmaal een
kleine gespecialiseerde taak moeten uitvoeren, in de mogelijkheid worden gesteld regelmatig afwisselend werk te krijgen. De ondervinding
heeft geleerd dat dit geenszins het rendement schaadt, daar bij eentonig werk, gemis aan belangstelling, ondanks elk premiestelsel, het
rendement nadelig wordt beïnvloed. De verbreding der taken of hetgeen de Amerikanen „Job enlargment" noemen is zeker een der beste
middelen waarover een humaan organisator beschikt.
Het is alweer in een Amerikaanse onderneming dat men tot de bevinding kwam hoezeer een te ver gespecialiseerde taak de arbeiders
neerhaalt en het rendement beperkt. Als een arbeider die tot nu toe
slechts een machine hoefde te besturen, ook de opdracht krijgt de
machine in te stellen en de afgewerkte stukken te controleren, dan
zal hij meer initiatief kunnen ontwikkelen, hij zal zich meer verantwoordelijk voelen en ook in zekere zin meer onafhankelijk.
Waar getracht werd de taken te verbreden kon steeds worden geconstateerd dat de arbeiders hierover zeer tevreden waren en het
rendement op onverwachte wijze steeg, zodat aanzienlijke loonsverho-
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gingen met het oog op deze verhoogde productiviteit konden worden
toegestaan. Waarom wordt dan dit systeem niet stelselmatig doorgevoerd? Waarschijnlijk omdat aan het postulaat van de specialisatie
te strak werd vastgehouden. De hyper-specialisatie stuit op één grens:
de mens. Overal zou de vraag aan de orde moeten komen, of er niet
meer initiatief en verantwoordelijkheid aan de arbeiders kan worden
toevertrouwd, of er niet meer moet worden gedecentraliseerd.
Ook de inrichting van afzonderlijke ploegen biedt kostbare mogelijkheden. Hierdoor wordt een anonieme en zielloze ketting vervangen
door kleinere groepen die samen werken in het algemeen kader van
een opgelegde taak. In dit kader zijn ze vrij om in hun eigen ploeg
het werk te regelen en te verdelen zoals zij dat willen, als de opgelegde taak maar wordt volbracht. Elke supplementaire prestatie boven
de voorziene normen geeft een recht op een evenredige premie. De
arbeiders worden in zulk systeem weer ambachtslieden, die bijna
voor eigen rekening werken en persoonlijke voldoening in hun arbeid
vinden. Dit stelsel van afzonderlijke en autonome ploegen veronderstelt echter de toepassing van een bijzondere budgetaire en boekhoudkundige techniek.
Alle ondernemingen die tot dit stelsel zijn overgegaan, hebben gedurende een lange overgangsperiode moeten zoeken en tasten. Uiteindelijk hebben ze toch schitterende sociale resultaten bereikt.
Al deze technieken die in het kader van een gezonde structuur worden aangewend, zullen geen enkel positief resultaat leveren als de
arbeiders terzelf dertij d niet psychologisch en intellectueel in het leven
van hun onderneming worden betrokken. De arbeider moet weten
wat hij doet en waarvoor hij het doet. Hij moet weten welke zijn
plaats is in het geheel, welke rol hij speelt tussen twee afdelingen in.
Slechts als hij de zin van zijn eigen functie, hoe fragmentair die ook is,
zal hebben ontdekt, zal hij de onderneming als „zijn" onderneming
kunnen beschouwen.
Het is dus niet te verantwoorden dat een arbeider nooit de gelegenheid krijgt de hele onderneming waarin hij werkzaam is te zien. In
vele gevallen kent hij enkel zijn werkplaats en is hij zelfs nooit in die
gebouwen geweest die na zijn aankomst in de firma werden opgetrokken. Een arbeider die heel de onderneming kent, die het sociaal nut
er van inziet, die de fabriek ook met zijn familieleden heeft kunnen
bezoeken, zal anders redeneren dan een andere die materieel, en
vooral in een kleine afdeling, zich voelt afgesloten. De arbeider, aan
wie men de gevolgen van een professionele fout duidelijk maakt, zal
ook anders redeneren. Hij moet weten welke de rechtstreekse gevol-
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gen kunnen zijn op het commerciële plan, in welke mate de taak van
de verkoper of vertegenwoordiger wordt bemoeilijkt. Hij moet begrijpen welk een zware hypotheek de klachten van de cliëntele op de
onderneming kunnen leggen.
Zoals men ziet gaat het hier niet om techniek, om recepten of formules. Het gaat veeleer om een geest, een klimaat waardoor heel het
leven en al de menselijke contacten in de onderneming worden beinvloed.
Zo ook kan het probleem van de ontvangst en de opleiding van
nieuw personeel, van de vorming der meester-knechts, van de redactie van het ondernemingsblad, worden opgelost. Hetzelfde geldt wat
betreft de ware integratie van het personeel bij de werkzaamheden
van de Ondernemingsraad. Als de werkgever op het standpunt staat
dat in de Ondernemingsraad zo weinig mogelijk moet worden behandeld, en de wet zo beperkt mogelijk moet worden toegepast, dan blijven alle pogingen met betrekking tot „Human Relations" onherroepelijk tot mislukking gedoemd.
Kortom, het gaat er om de arbeiders en hun vertegenwoordigers zo
ruim en zo diepgaand mogelijk op de hoogte te brengen. in vele gevallen zal de informatie alle conflicten uitschakelen. Gebrek aan informatie daarentegen zal onvermijdelijk misverstanden en opposities ver*x
wekken.
Als deze principes en technieken werkelijk worden toegepast in
een menselijke structuur en met een redelijke oplossing van het loonprobleem samengaan, dan wordt de weg geëffend naar een_zekere
humanisering van de arbeid.
Zoals men ziet zal deze niet de vrucht zijn van één enkel initiatief.
Zij wordt het uiteindelijk resultaat van een complex programma waarin rekening wordt gehouden zowel met de organisatie van de arbeid
als met de technieken van „Human Relations'', psychotechniek, arbeidsvoorwaarden, structuur en menselijk inzicht. Hiervoor is de
medewerking nodig van de arbeiders zelf, van de meesterknechts, van
het kaderpersoneel en de vertegenwoordiger van het syndicaat.
De fundamentele verantwoordelijkheid berust nochtans in de eerste
plaats bij de werkgever. Alle moeite van zijn medewerkers kan verlamd
worden indien hij de actie niet steunt. Hij kan zelfs zijn minder enthousiaste medewerkers toch verplichten een sociale politiek te voeren.
Hieruit blijkt het primordiaal belang van werkgeversorganisaties die
hun leden niet enkel volgen, maar hen ook onder stuwing van enkele
dynamische ondernemingsleiders in vooruitstrevende richting willen
leiden.

Fysische en Filosofische theorieën
door Drs L. K. DE BOUVÈRE S.C.J.

E instelling, waarmede heden ten dage fysica wordt beoefend,
D
vertoont verschillende trekken, welke in wijsgerig verband buiten
de fysica benamingen hebben als positivistisch, relativistisch, rationalistisch en dergelijke. Zo lang echter bedoelde trekken in het denken
zich tot de fysica beperken, zijn al deze benamingen niet toepasbaar.
Men zou kunnen zeggen, dat een schaakspeler nog geen royalist is,
omdat hij bij het schaken zijn koning verdedigt, zonder daarbij de
fysica in alles met een spel te willen vergelijken. Maar er is een overeenkomst: de moderne fysica heeft geen realiteitspretenties.
Wanneer hier wordt gezegd, dat de huidige fysica geen realiteitspretenties heeft, dan is daarmede bedoeld, dat de fysica zich er niet
over uitlaat of het verband, welk zij op mathematische wijze tussen de
verschijnselen legt, correspondeert met een of ander verband, dat in
werkelijkheid achter de verschijnselen zou bestaan. Deze distanciëring
nemen de hedendaagse fysici niet op grond van een of andere wijsgerige of godsdienstige overtuiging, maar omdat deze houding voldoende en zelfs gunstig is gebleken voor de taak, welke zij zich langzamerhand steeds meer afgebakend zijn gaan stellen, nl. de ordening
der verschijnselen.
Wanneer daarom auteurs als Brunner 1 ) de moderne fysica zelfs
atheïstisch noemen, dan lijken daarvoor slechts twee verklaringen mogelijk: ofwel zij delen de mening niet, dat de fysica zich beperkt tot
een mathematische ordening, waarin vanzelfsprekend voor God als
niet-mathematische grootheid geen plaats is; ofwel zij zijn van mening,
dat deze beperking zelf atheïstisch is, alsof zij noodzakelijk zou voortkomen uit een levens- en wereldbeschouwing, waarop deze naam past.
Maar deze noodzakelijke voortkomst is grotelijks in strijd met het gegeven, dat een mens zijn aandacht kan beperken om allerlei redenen,
die los staan van een levens- en wereldbeschouwing, ook zijn aan•
dacht voor stoffelijke verschijnselen.
Soortgelijke redeneringen als voor dit extreme voorbeeld zijn te
houden voor alle bovengenoemde epitheta.
De historische wederzijdse beïnvloeding van fysica en wijsbegeerte
is in dit opzicht aanleiding geweest tot veel misverstanden. Ditzelfde
geldt voor de wisselwerking in een en dezelfde mens, die fysicus is en
wijsgeer of omgekeerd. Analoge problemen, die analoge oplossingen
suggereren 2 ), zijn een storende factor voor een scherpe onderschei1) Fernand Brunner, Science et réalité. r Paris, Aubier, 1954.
2) „It is my thesis that generally the things we have learned in science, and
specifically what we have learned in atomic physics, do provide us with valid and
greatly needed analogies to human problems lying outside the present domain of
science." J. R. Oppenheimer, Science and the common understanding. — London,
G. Cumberlege, Oxford Univ. Press, 1954.
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ding, evenals een parallelisme tussen de fysische instelling en bepaalde
wijsgerige systemen.
De mening, dat de fysica geen werkelijkheidspretenties heeft in de
boven omschreven zin, is niet zelf het uitvloeisel van een bepaald wijsgerig systeem, maar volgt rechtstreeks uit de beschouwing van de fysica
zelf. Quantumtheorie en relativiteitstheorie kunnen bv. niet beide pretenderen de werkelijkheid te beschrijven, daar in de eerste bv. de absolute tijd een beslissende rol speelt, terwijl de relativiteitstheorie dit begrip als in beginsel onaanvaardbaar ontmaskert 3 ) . Dit impliceert niet,
dat er geen fysische theorieën zouden kunnen zijn, die werkelijkheidswaarde bezitten, maar de fysica kan principieel niet uitmaken, welke
dit zijn, omdat de werkelijkheid niet tot haar begrippen behoort. Zo
zegt de Berlijnse hoogleraar in de fysica Ludwig 4 ) :
„Ook bij deze theorie over de elektromagnetische verschijnselen moet men zich
ervoor hoeden al te vergaande conclusies uit de natuurkundige feiten te trekken,
b.v. in deze zin, dat in de natuur in werkelijkheid deze veldsterkten op iedere
plaats in de ruimte aanwezig zijn en dat de geobserveerde krachtwerkingen er
maar een gevolg van zijn. Alleen het theoretisch beeld bevat deze begrippen als
veldsterkten, ladingen, enz. Wat de werkelijkheid is, daarover wordt geen uitspraak gedaan. Het begrip werkelijkheid, evenals alle verdere begrippen, die op
de werkelijkheid van toepassing zouden zijn, komen in de fysica zelf in het geheel
niet voor, van deze begrippen is daar in het geheel geen sprake. De natuurkundige theorie is alleen van de struktuur der verschijnselen een betere en overzichtelijkere afbeelding dan het geheel van de waargenomen processen zelf".

Met nadruk zij hier gewezen op het verschil tussen bepaalde wijsgerige reflexies over de fysica, volgens welke de fysica geen werkelijkheidswaarde heeft, en het feit, dat de fysische theorieën geen werkelijkheidspretenties hebben. In feite laat de huidige fysica het aan een ander
gebied van het menselijk vorsen, i.c. de wijsbegeerte, over te oordelen
over haar realiteitswaarde.
Een fysische theorie is een bijzonder soort mathematische constructie,
nl. een mathematische constructie, welke geschikt is om de verschijnselen
der stoffelijke wereld in hun kwantitatieve aspecten te beschrijven. De
menselijke geest blijkt zo geconstrueerd, dat hij allerlei verschillende
mathematische constructies kan uitvinden, maar niet al deze constructies
zijn geschikt de verschijnselen te beschrijven, welke wij waarnemen. Het
feit of een mathematische constructie op een bepaald ogenblik de naam
fysische theorie verdient, is afhankelijk van de actuele uitgebreidheid
van het ervaringsgebied. Een andere menselijke trek, om het ervaringsgebied zo veel mogelijk te verruimen, zo mogelijk tot aan zijn natuurlijke
begrenzing, heeft vele fysische theorieën als zodanig doen vallen, maar
als mathematische constructies zijn de wereldbeelden van Eudoxos en
Einstein gelijkwaardig. Deze afhankelijkheid van de actuele uitgebreidheid van het ervaringsgebied dwingt de fysica haar terrein scherp af te
bakenen en ook in eigen boezem geen werkelijkheidspretenties te
koesteren.
3) Cf. Albert Einstein: Out of my later years. ,-- Voor Nederland bewerkt en
gecommentarieerd door dr H. Groot onder de titel: Albert Einstein: Zoals ik het zie.
--- Leiden, A. W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij N.V., 1951. Pag. 76.
4) Gunther Ludwig, Physik.
Universitas Litterarum, erste Lieferung. — Berlin,
Walter de Gruyter Co., 1953. Pag. 51.
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Als mathematische constructie levert een fysische theorie ook zonder
werkelijkheidspretenties altijd een kwantitatief verband. Zo geven de
vergelijkingen van Maxwell een kwantitatief verband, dat toepasbaar
blijkt op de electro-magnetische verschijnselen. Deze vergelijkingen pretenderen niet betrekking te hebben op iets, dat achter de verschijnselen
steekt, maar zij blijken toepasbaar op het kwantitatief aspect van de verschijnselen zelf. Zij vatten het kwantitatief aspect dezer verschijnselen,
voorzover wij dat kennen, samen.
De negatieve zijde van deze situatie is, dat een mathematische constructie, die niet geschikt is het kwantitatieve aspect der verschijnselen
juist te beschrijven, d.i, die uitkomsten levert, welke niet overeenkomen
met de waarnemingen, niet voor een werkelijkheidsinterpretatie door de
wijsbegeerte zelfs maar in aanmerking komt. Want een werkelijkheidsbeschrijving sluit de kwantitatieve aspecten in.
Het feit, dat een fysische theorie geen andere pretentie heeft dan het
geven van een overzichtelijke afbeelding der verschijnselen door een
mathematisch beeld, bepaalt de betekenis van termen als begrijpen, verklaren, waarheid e.d., wanneer deze worden gebruikt in verband met de
fysica: men spreekt van een begrijpen der verschijnselen, in zover deze
uit het ontworpen mathematische beeld kunnen worden afgeleid, men
spreekt van verklaren der verschijnselen als men het mathematisch beeld
ervan projecteert, men spreekt van de waarheid van een fysische theorie,
indien zij in zich geen tegenspraken bevat en de kwantitatieve uitkomsten ervan kloppen met de kwantitatieve aspecten der waarneming. Dit
alles staat los van enige wijsgerige vooronderstelling 5 ) .
De bepaling van filosofische theorieën is minder eenvoudig. Om de
gedachten te bepalen en tevens zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de
fysica beperken wij ons eerst tot wijsgerige theorieën, die evenals de
fysica betrekking hebben op stoffelijke verschijnselen. Een voorbeeld
van zulk een wijsgerige theorie vinden wij in Van Laer: Actio in distans
en aether 6 ). Deze theorie verklaart de inwerking van stoffelijke lichamen op elkander door een inwendig contact van alle ponderabele lichamen met een universeel, continu en substantieel medium. Grond voor
deze verklaring is de metafysische onmogelijkheid van een werking op
afstand, berustend op de afhankelijkheid, welke tussen agens en patiens
moet bestaan.
Of men de Aristotelisch-Thomistische filosofie, in het kader waarvan
deze verklaring is geconcipieerd, aanvaardt of niet, doet niets af aan de
zin van deze wijsgerige verklaring als verklaring. Ook niet de mening, die
door velen is toegedaan, dat er naast de fysische verklaringen aan geen
andere verklaring aangaande de stoffelijke verschijnselen behoefte bestaat.
Deze wijsgerige theorie nu heeft werkelijkheidspretenties. De metafysische onmogelijkheid van de werking op afstand impliceert de noodzaak van een universeel, continu en substantieel medium. Zij beperkt zich
5) Bedoeld is niet, dat de fysica los staat van enige wijsgerige vooronderstelling,
maar dat de betekenis van deze termen in verband met de fysica daar los van staat.
6) P. H. van Laer: Actio in distans en aether.
Utrecht, Brussel: Het Spectrum,
1947.
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niet tot het opstellen van zinnen, waaruit de zinnen die het verschijnsel
beschrijven logisch volgen, waarbij zij de mogelijkheid open laat voor
een andere dergelijke verklaring, die van het medium niet zou reppen,
maar zij dient het medium aan als noodzakelijk. Het universeel, continu
en substantiële medium van de verklaring is even reëel als de verschijnselen zelf. Deze theorie stelt zich niet tevreden met een overzichtelijk
beeld van de structuur der verschijnselen, maar beschrijft de werkelijkheid zelf; zij ordent niet slechts de gegevens, maar pretendeert informatie
te geven over de werkelijkheid achter de versch ij nselen.
De werkelijkheidspretentie van deze wijsgerige theorie is afhankelijk
van het wijsgerige kader waarin zij is geconcipieerd. Ook bestaat de
mogelijkheid van dergelijke wijsgerige verklaringen aangaande stoffelijke verschijnselen, die geen werkelijkheidspretenties hebben. Men
spreekt daar tegenwoordig veel over 7 ) . Maar van deze „Weltbilddichtungen" is het moeilijk recente voorbeelden te vinden en het lijkt
wel, dat er over dit soort antropologisch-formele cosmologie meer wordt
getheoretiseerd, dan het in feite wordt beoefend. Het heeft echter ongetwijfeld zin de bestaande wijsgerige theorieën aangaande de stoffelijke
verschijnselen te onderzoeken op hun interne werkelijkheidspretentie,
d.i. ongeacht de bedoeling, waarmede zij historisch zijn gelanceerd. Een
dergelijke wijsgerige theorie zal meer moeten zijn dan een mathematisch
beeld, want anders is het fysica, m.a.w. zij zal meer moeten omvatten
dan alleen de kwantitatieve aspecten van de stoffelijke verschijnselen en
voor zover zij kwantitatieve aspecten behandelt is zij niet wijsgerig, maar
fysisch. Wat er aan zuivere wijsbegeerte in zulk een theorie overblijft is
een soort kwalitatief systeem, waaruit de zinnen die het verschijnsel
beschrijven logisch volgen, zonder dat dit systeem de pretentie heeft een
werkelijkheid achter de verschijnselen te beschrijven. Ten opzichte van
zulk een wijsgerige theorie hebben termen als begrijpen, verklaren, waarheid e.d. een soortgelijke betekenis als ten opzichte van een fysische
theorie met dit verschil, dat de kwantitatieve overeenstemming met de
verschijnselen moet worden vervangen door een soort kwalitatief overeenstemmen. Voor een wijsgerige theorie met werkelijkheidspretentie
daarentegen heeft „waar" de klassieke betekenis van „overeenstemmend
met de werkelijkheid", „verklaren" is het geven van een werkelijkheidsverband en „begrijpen" het zien van dit verband.
Het is niet de bedoeling van dit artikel beide soorten van wijsgerige
theorieën aangaande stoffelijke verschijnselen aan een kritiek te onderwerpen. Hun summiere beschrijving was nodig om te kunnen nagaan
welke wisselwerking er mogelijk is tussen fysisische theorieën aan de
ene zijde en deze wijsgerige theorieën aan de andere.
Een zuiver wijsgerige beschrijving met werkelijkheidspretenties kan
zich niet beroepen op fysische theorieën, tenzij zij eerst zelf heeft bewe
zen, dat deze fysische theorieën werkelijkheidswaarde hebben. Zij kan
haar „resultaten" niet vergelijken met die van de fysica, tenzij zij weer
7 ) 0.a. is dit thema uitgebreid besproken tijdens de Salzburger Hochschulwochen
van Augustus 1955, waar „Natuurwetenschap en natuurphilosophie" een der hoofdonderwerpen was. Van deze Hochschulwochen is door K. Neudt een interessant maar
wegens de noodzakelijke beknoptheid niet zeer helder verslag gepubliceerd in: Kultuurleven, 22ste jaargang, no. 8, Oktober 1955.
Antwerpen: 't Groeit.
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deze voorwaarde heeft vervuld. Zij kan nooit een fysische theorie op
grond van de hare verwerpen, evenmin als zij een wijsgerige theorie kan
verwerpen op grond van een fysische, tenzij zij weer heeft bewezen, dat
deze fysische theorie werkelijkheidswaarde heeft. Hoe zij aan de voorwaarde van een bewijs van de werkelijkheidswaarde van een fysische
theorie kan voldoen, is háár probleem, niet dat van de fysica. Een
fysische theorie aangediend met een werkelijkheidspretentie, wordt daardoor automatisch aangediend als een wijsgerige theorie.
Een wijsgerige beschrijving van de tweede soort, dus één zonder werkelijkheidspretenties, onderscheidt zich van een fysische theorie door
haar niet-kwantificeerbare aspecten. Vergelijking met een fysische theorie zou neerkomen op het kwantificeren van het niet-kwantificeerbare
en is dus onmogelijk. De kwestie van een beroep op fysische theorieën
is hier niet aan de orde, omdat zij wegens het ontbreken van een werkelijkheidspretentie voldoende heeft aan eigen consistentie en overeenstemming met de verschijnselen. Zij kan noch een fysische, noch een
andere wijsgerige theorie verwerpen.
De verhouding tussen wijsgerige theorieën mét en zonder werkelijkheidspretenties is dezelfde als tussen de eerste en fysische theorieën.
Op het eerste gezicht schijnt de huidige praktijk in strijd met het
bovenstaande, in het bijzonder met betrekking tot de relativiteitstheorie
en de quantumtheorie. In fysische publicaties, die deze theorieën tot
onderwerp hebben, treft men vaak uitspraken aan, die tot een of ander
gebied der wijsbegeerte behoren, en omgekeerd zijn in filosofische geschriften, welke op een of andere wijze met de stoffelijke wereld te
maken hebben, de termen relativiteitstheorie en quantumtheorie blijkbaar zeer geziene gasten.
De beperking „op het eerste gezicht" verraadt reeds, dat wij niet met
een beroep op de boven gegeven scherpe onderscheiding tussen fysische
en filosofische theorieën al deze mengsels zonder meer naar het rijk der
misverstanden kunnen verwijzen, al behoort veel ervan daar ongetwijfeld
thuis. De reden dat wij dit niet kunnen, is, dat daartoe zou moeten
warden aangetoond, dat aan de gestelde voorwaarde — te bewijzen, dat
deze theorieën een werkelijkheidswaarde hebben — niet is voldaan. De
kwestie, of de praktijk verantwoord is om fysica en filosofie t.a.v. deze
theorieën met elkander in verband te brengen, is een geheel wijsgerigé
kwestie, die staat of valt met het wijsgerige bewijs, dat relativiteitstheorie en quantumtheorie meer zijn dan fysische theorieën, nl. wijsgerige theorieën met werkelijkheidswaarde. Het moge duidelijk zijn, dat
wegens de zware eisen, die zulk een wijsgerig bewijs stelt, iedere lichtzinnige interpretatie, wederzijds beroep of vermenging van deze theorieën met wijsbegeerte of omgekeerd waardeloos is.
Het bestek van een artikel als dit staat natuurlijk niet toe de relativiteitstheorie en de quantumtheorie in dit opzicht aan een analyse te onderwerpen. De relativiteitstheorie leent er zich het beste toe om aan een
voorbeeld zeer summier te laten zien, tot welke beschouwingen een
kwestie als deze zoal aanleiding geeft. Voor het overige moeten wij
verwijzen naar de litteratuur.
21
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Einstein zelf beperkt zijn relativiteitstheorie tot de fysica: 8)
„De relativiteitstheorie is de natuurkundige theorie die gebaseerd is op een
samenhangende physische interpretatie van deze drie begrippen" (beweging,
ruimte en tijd, de B.) .

Inderdaad kan men nergens in Einstein's geschriften een aanduiding
vinden van een transcendentie zijner theorieën van een fysisch naar een
filosofisch plan. Nochtans hebben zij tot allerlei filosofische interpretaties aanleiding gegeven. In „Philosophical interpretations and misinterpretations of the theory of relativity" 9 ) ondermijnt Frank de volgende
filosofische interpretaties: dat in de relativiteitstheorie de waarnemer een
grotere rol zou spelen dan in de klassieke fysica; dat de relativiteitstheorie de verschijnselen zou verklaren, niet met een fysische theorie,
maar door een nieuw begrip van ruimte en tijd in te voeren; en dat de
relativiteitstheorie gebruikt zou kunnen worden als bewijs van metafysische uitspraken.
Toch meent Reichenbach 10 ) , die overigens evenzeer aantoont, hoezeer men de relativiteitstheorie heeft misverstaan door er allerlei filosofische interpretaties aan te geven, die er niets mee te maken hebben, dat
Einstein's theorie meer is dan een zuivere fysische theorie:
„Toch zou men ook een fout begaan door te geloven dat Einstein's theorie
geen filosofische theorie is. Deze ontdekking van een fysicus heeft ingrijpende
konsekwenties voor de kentheorie. Zij dwingt ons zekere traditionele opvattingen
te herzien, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de
filosofie, en zij geeft oplossingen voor sommige kwesties, die zo oud zijn als de
filosofie zelf en die niet eerder beantwoord konden worden".
„ .... De analyse van onze kennis is altijd de grondslag van de filosofie geweest; en als de kennis aangaande een zo fundamenteel gebied als dat van ruimte
en tijd aan herziening onderhevig is, zullen de gevolgen van deze kritiek de
gehele filosofie raken".
„ .... De uiteenzetting en het bewijs van een wijsgerige theorie is nergens in
zijn (Einstein's, de B.) geschriften te vinden. Einstein's filosofie is in feite ook
niet zozeer een wijsgerig systeem als wel een wijsgerige houding; behalve enkele
terloopse opmerkingen liet hij het aan anderen over uit te spreken, wat voor een
filosofie zijn vergelijkingen meebrengen en zo bleef hij filosoof in impliciete zin
om zo te zeggen. Dat is tegelijk zijn sterke en zijn zwakke zijde; zijn sterke: omdat het zijn theorie open liet voor misverstanden en verkeerde interpretaties".

Hoewel dit alles reeds veel gematigder is dan vele andere filosofische
interpretaties en Reichenbach duidelijk blijk geeft streng te onderscheiden tussen fysische en wijsgerige theorieën, kan zijn argumentatie ons
toch niet overtuigen, dat de relativiteitstheorie behalve een fysische ook
een filosofische theorie is. O.i. is er een andere zegswijze mogelijk voor
de door Reichenbach geconstateerde feiten, één die de relativiteitstheorie een zuivere fysische theorie laat. Zowel in het dagelijks leven als
8) Zie voetnoot 3 ). O.c. pag. 34.
9) Philipp Frank: Interpretations and misinterpretations of modern physics. —
Paris: Hermann 6 Cie, 1938. Pag. 34 sq.
10) Hans Reichenbach: The philosophical significance of the theory of relativity. —
Readings in the philosophy of science, ed. Herbert Feigl and May Brodbeck. r New
York: Appleton Century Crofts, inc., 1953. Pag. 195 sq.
Reprinted from „Albert Einstein: philosopher-scientist", essay 10, ed. P. A.
Schilpp. — The library of living philosophers, inc., 1949.
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in de filosofie komen er begrippen voor, die bij nader toezien niets anders
dan fysische begrippen zijn, door het dagelijks leven en de wijsbegeerte
om praktische redenen of in een tijd, dat de distinctie nog niet scherp
was, ontleend aan de fysica. Wij hebben reeds opgemerkt, dat een
wijsgerige theorie, voor zover zij kwantitatieve aspecten bevat, niet wijsgerig is, maar fysisch. Want een kwantitatieve beschrijving der stof felijke wereld is noodzakelijk gevat in een of andere mathematische vorm
en daarmede op het plan van een mathematisch beeld. Hetzelfde geldt
voor begrippen, die niets anders dan een kwantitatief aspect uitdrukken;
het zijn mathematische begrippen en voor zover zij geschikt zijn de
stoffelijke wereld te beschrijven fysische begrippen. Zuik een begrip is
bv. het begrip „gelijktijdig". De voorstellingen, welke men eventueel met
dit begrip is gaan verbinden zijn te vergelijken met een streep krijt op
een schoolbord, waarmede men een lijn voorstelt; het is een mathematisch begrip, dat fysisch heet, wanneer het toepasbaar blijkt op de verschijnselen, die ons bekend zijn. Een wijsbegeerte, die niet afhankelijk
wil zijn van de actuele uitgebreidheid van ons ervaringsgebied, kan deze
fysische begrippen niet gebruiken, tenzij zij weer langs wijsgerige weg
heeft bewezen, dat de betreffende begrippen realiteitswaarde hebben.
Maar aan dit laatste behoeft zij niet eens te beginnen, wanneer blijkt,
dat gebruik van het begrip tot uitkomsten leidt, die niet overeenkomen
met de waarnemingen, omdat een werkelijkheidsbeschrijving de kwantitatieve aspecten moet insluiten. Dit lijkt ons het geval met een begrip als
„gelijktijdig". Einstein heeft ontdekt, dat dit mathematische begrip niet
toepasbaar is op de verschijnselen en derhalve geen fysisch begrip is.
Hierin ligt voor een wijsbegeerte, die zich ten doel stelt de verschijnselen
van deze wereld te beschrijven, een aanleiding dit begrip niet te gebruiken, waarvan zij zich misschien vóór Einstein's ontdekking nauwelijks
realiseerde, dat het een mathematisch c.q. fysisch begrip was, en zo zij
dit wel deed, meende dat de realiteitswaarde ervan vaststond. Het is de
normale taak van de fysica uit te maken, welke mathematische begrippen
toepasbaar zijn op onze stoffelijke wereld, m.a.w. uit te maken, welke
begrippen fysisch zijn en welke niet. Het feit, dat de fysica op een bepaald moment naar aanleiding van de uitbreiding van het ervaringsgebied
ontdekt, dat een begrip als „gelijktijdig" niet op de stoffelijke wereld,
die wij kennen, toepasbaar is, herinnert hoogstens de wijsbegeerte eraan,
dat dit een fysisch begrip was en een mathematisch begrip is. De reden,
dat zulk een begrip niet in de wijsbegeerte thuis behoort is echter niet
gelegen in een of andere fysische theorie, i.c. de relativiteitstheorie, maar
in het mathematisch karakter van dit begrip zelf.
Nog minder dan de relativiteitstheorie kan o.i. de quantumtheorie er
aanspraak op maken meer te zijn dan een fysische theorie. Ten opzichte
van de relativiteitstheorie kan men fysische begrippen in de filosofie als
aanleiding zien van de verwarring. Ten aanzien van de quantumtheorie
zijn het eerder filosofische begrippen, welke op een of andere manier
gebruikt worden ter omschrijving van de fysische theorie, die de aanleiding zijn, dat men er meer in wil zien dan een fysische theorie, bv. het
begrip causaliteit.
Planck zelf onthield zich niet van wijsgerige interpretaties en sugges-
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ties. De beroemde lezingen van Bohr 11 ) zijn een zeer erudiet voorbeeld
van de filosofische inzichten, die door de grote architecten van de quantumtheorie daarmede werden verbonden. Onder de latere beschouwers
kunnen wij in harmonie met het voorgaande weer noemen Frank 12 ) , die
de filosofische betekenis van deze theorie aanvalt, en Reichenbach 13) ,
die haar verdedigt.
Daar de quantumtheorie er zich niet gemakkelijk toe leent aan een
enkel voorbeeld de mening toe te lichten, dat zij niet meer is dan een
fysische theorie en een uitgebreidere behandeling hier niet op zijn plaats
is, volstaan wij met een suggestie dienaangaande van externe aard, die
echter uitdrukkelijk niet meer wil zijn dan dat. Hoewel het mathematische beeld van de quantumtheorie een zeer mooie en een van de meest
omvattende scheppingen is van de menselijke geest, schijnt het als fysisch
beeld toch niet te kunnen ontkomen aan de tijdelijkheid, waaraan zo vele
schitterende fysische theorieën van het verleden onderworpen bleken,
daarmede historisch bewijzend, dat zij niet meer dan fysische theorieën
waren. Sprekend over de elementaire deeltjes zeide onlangs Uhlenbeck 14) :
„Ik geloof, dat de meeste theoretici het wel eens zijn, dat de tegenwoordige
methoden der quantumtheorie hun kracht verloren hebben".

En in meer positieve zin spreekt reeds Einstein 15) dienaangaande:
,,Maar nu vraag ik: Is er werkelijk wel één fysicus, die gelooft, dat wij nooit
een diepere kijk zullen krijgen op de belangrijke veranderingen in de afzonderlijke
stelsels, op hun structuur en op hun causaal verband — en dit ondanks het feit,
dat deze afzonderlijke gebeurtenissen zo dicht onder ons bereik gebracht zijn
dank zij de wonderbaarlijke uitvindingen van de Wilson-kamer en de Geigerteller? Men kan dit geloven, zonder tot een logische tegenspraak te komen —
maar het druist zozeer in tegen mijn wetenschappelijk instinct, dat ik het niet kan
laten, te zoeken naar een meer volledige voorstelling".
„Er bestaat geen twijfel aan, dat de quantumtheorie in het bezit gekomen is
van een kern van waarheid en dat zij een toetssteen zal zijn voor elke toekomstige
theoretische basis, in zover, dat zij als grensgeval uit die basis afgeleid zal
moeten kunnen worden, juist zoals de electrostatica af te leiden is uit de vergelijkingen van Maxwell voor het electromagnetische veld, of de thermodynamica
uit de klassieke mechanica. Ik geloof echter niet, dat de quantumtheorie het
uitgangspunt zal zijn bij het zoeken naar deze grondslag, evenals men omgekeerd
niet kan uitgaan van de thermodynamica (respectievelijk van de statistische
mechanica) om te komen tot de fundamenten van de mechanica."

In het bovenstaande is getracht de mening aannemelijk te maken, dat
men zich in een wijsgerige beschouwing moeilijk kan beroepen op fysische theorieën en dat derhalve ook voorbeelden uit de fysica storend
werken voor een filosofisch betoog. Dit betekent niet, dat men zich niet
11) Niels Bohr: Atomtheorie and Naturbeschreibung.. Berlin: Verlag von Julius
Springer, 1931.
12) Zie voetnoot 9 ) . O.c. pag. 3 sq.
13) Hans Reichenbach: Philosophic foundations of quantum mechanics. r Berkeley: University of California Press, 1944.
14) G. E. Uhlenbeck: Oude en nieuwe vragen der natuurkunde. Rede uitgesproken
bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleraarschap in de theoretische natuurkunde, de Lorentz-leerstoel, aan de rijksuniversiteit te Leiden op 1 April 1955.
Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1955.
15) Zie voetnoot 3 ). O.c. pag. 76 en 77.
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zou kunnen beroepen op verschijnselen uit de stoffelijke wereld. Behalve
waar Reichenbach spreekt over de „theory of knowledge" is getracht de
gedachten te beperken tot wijsgerige theorieën aangaande stoffelijke verschijnselen. Deze beperking geschiedde voor de overzichtelijkheid, maar
het moge duidelijk zijn, dat het gesuggereerde standpunt zich ook uitstrekt tot een beroep van wijsgerige theorieën van bv. kennistheoretische
aard op fysische theorieën. Dit betekent niet, dat men zich op dit terrein
niet zou kunnen beroepen op een verschijnsel als de physica.
Omgekeerd dient een fysicus zich te realiseren, dat, wanneer hij een
andere taal gebruikt dan de mathematische om zijn theorieën aan buitenstaanders „duidelijk te maken", daarmede een aan de fysica vreemd
element wordt opgenomen, dat hij als fysicus niet kan verantwoorden.
De aangevoerde distincties laten vele kwesties onopgelost, maar wellicht kunnen zij bijdragen om misverstanden te voorkomen. De beschrijving was bedoeld als een feitelijke beschrijving. Men kan zich heel goed
een ander soort fysica voorstellen, dan hier is beschreven, maar dat is dan
niet de fysica, welke heden ten dage wordt beoefend. Ook kan men zich
zeer veel mensen voorstellen, die heel wat meer omtrent de stoffelijke
verschijnselen willen weten, dan de overzichtelijke samenvatting van
hun kwantitatieve aspecten in een mathematisch beeld biedt, maar deze
zullen buiten de fysica hun weetgierigheid moeten bevredigen.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Drie Nederlandse romans
door DR . J. VAN HEUGTEN S.J.

A een lange stilte, naar ik meen, -- reeds vóór de oorlog schreef hij enkele
verhalen -- is Jos. Panhuysen weer voor het voetlicht der openbaarheid
getreden met twee korte, maar merkwaardige romans, die hij de wonderlijke
titels meegaf: Leven alleen is niet genoeg en Iedereen weet het beter. De eerste
verscheen een jaar geleden, de tweede komt zo juist van de pers 1 ) .
Wat deze beide boeken onmiddellijk kenmerkt en onderscheidt van het gewende roman-procédé, is hun gecondenseerde verhaaltrant en het doodgewone
van wat ik de entrée zou noemen. Panhuysen zet zijn figuren en daarmee zijn
lezers direct voor de werkelijkheid en het gebeuren dat hij gaat beschrijven en
dat hij, bijna zonder verademing, laat aflopen met de allerlaatste zin op de
allerlaatste bladzijde. Dit gebeuren is schijnbaar zeer eenvoudig en alledaags.
Het zijn, wederom schijnbaar, zeer nuchtere verhalen die hij schrij ft. Zij missen
de sfeer, de aankleding, de stoffering die romans doorgaans bezitten en waardoor de lezer meestal in een toch enigszins andere en voelbaar gefingeerde
wereld verplaatst wordt. Het is of Panhuysen naast U zit en in eenvoudige
spreektaal vertelt wat hij op het hart heeft, zonder één overbodig woord, zonder
uitweiding of versiering, gewoon van mens tot mens. Maar juist dat doodgewone, die eenvoud en directheid vormen de aantrekkelijkheid dezer boeken. Het
is het geheim van de schrijver dat hij zo'n gelukkige keuze weet te doen, en
juist die trekken naar voren haalt, die incidenten vermeldt, die momenten in
zijn verhaal opneemt, die én het gebeuren én de personen, waaromheen dit
zich afspeelt, accent en contouren geven.
In Leven alleen is niet genoeg is het een dode, de overleden vrouw van Kees
Roderijs, die het gehele verhaal beheerst. Er worden over haar de tegenstrijdigste dingen gezegd: de een heeft haar zo gekend, de ander zo, een derde weer
anders en Roderijs zelf, die toch lange jaren met haar gelukkig geweest is, weet
ten slotte niet meer hoe hij haar zien moet. En toch heeft de lezer aan het einde
van het boek een vrij concrete voorstelling van deze vrouw, die het hart in alle
geval op de rechte plaats had en in haar spontane oorspronkelijkheid een buitengewone goedheid en opoffering in zich omdroeg. Na de dood der vrouw
gaat het leven door en Kees Roderijs is enigszins uit het lood geslagen. Zijn
jongste zoon beleeft een amoureus avontuur, wat hem de ogen voor het leven
opent; Kees zelf overweegt een tweede huwelijk, waarvan echter niets komt,
doordat hij onverwacht sterft aan een attaque.
De tweede roman van Panhuysen heet Iedereen weet het beter en is van eenzelfde innerlijke en uiterlijke structuur a's de eerste. Hier concentreert zich het
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A. A. M. Stols, Den Haag, 1955,
1 ) Jos Panhuysen, Leven alleen is niet genoeg.
2de druk, 195 pp., f 6.90.
Jos Panhuysen, Iedereen weet het beter. — A. A. M. Stols, Den Haag, 1955, 240
pp., f 7.90.
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gebeuren rond Jan Tondel, een onopvallend doodgewoon mannetje, dat echter
de eigenaardigheid bezit zich sterk voor mensen te interesseren, bij de meesten
een spontaan vertrouwen wekt en ten slotte zo verstrikt raakt in zijn geinteresseerdheid in en onbewuste verliefdheid op een onbeschermd meisje, dat hij
krankzinnig wordt. Het is tekenend voor Panhuysen dat hij in elk der beide
romans een aanslag op iemands leven laat plaats hebben. In de eerste meent
Roderijs' zoon het meisje dat met zijn liefde speelde gewurgd te hebben, in de
tweede lost Jan Tondel een revolverschot op de gewaande belager der deugd
van het meisje: in beide gevallen blijft het bij een poging tot doodslag zonder
ernstige gevolgen. In Panhuysens romanconceptie zou een doodslag een veel te
onwerkelijk en te romantisch verschijnsel zijn. Moord en doodslag komen niet
elke dag voor in iemands leven en Panhuysen waagt zich liever niet op het
gebied van het mogelijke, maar houdt zich aan het bijna alledaags menselijke.
Maar dit doet hij op voorbeeldige wijze. Er is in deze boeken een rijpheid
van levensvizie, een levenswijsheid, een fijne ironische ondertoon, een welwillende scepsis omtrent het doen en laten der mensen die de ouder geworden
auteur verraden. Een jeugdig auteur had deze verhalen niet kunnen schrijven.
Het „alles Vergángliche ist nur ein Gleichnis", van Goethe wordt hier voelbaar.
Panhuysen wil niet imponeren door enig romantisme of algemeen gangbaar
romangebeuren: dit alles vermijdt hij met zorg. Doch hij imponeert door het
raadsel mens, het onbegrepene en onbegrijpelijke van het menseninnerlijk, in
korte, treffende scènes voel- en tastbaar te maken. In Leven alleen is niet genoeg
is het Kees Roderijs die zich hoe langer hoe meer verbaast dat hij noch zijn
vrouw noch zich zelf gekend heeft, en die steeds meer ove rt uigd wordt van het
ongrijpbare van 's mensen wezen. In Iedereen weet het beter, is het de belastingambtenaar Karsten, de gefingeerde schrijver van het verhaal, die hoe langer
hoe minder wijs wordt uit Jan Tondel, hem nu eens een dwaas, dan weer een
wijze vindt. Er is één hoofdstuk in het laatste boek, dat verbazen kan in een
zo levensnabije, reële roman als deze. Het is dat, waar Jan Tondel voor het
eerst de vrouw van zijn chef bezoekt en deze na een paar inleidende woorden
voorhoudt dat zij wel eens spoedig weduwe zou kunnen worden, een nogal bevreemdend optreden. Het is een luguber gesprek dat daar gevoerd wordt en
slechts te aanvaarden, omdat het Jan Tondel is, die spreekt, de man die zich
onmiddellijk geinteresseerd en persoonlijk betrokken voelt in leven en lot van
andere mensen. Deze vrouw is een der weinigen die van meet af aan antipathie
tegen Tondel voelen. Zij wijst hem ook spoedig de deur.
Panhuysen is er in geslaagd in concrete levende figuren, in beeldend proza en
levendige dialogen, de schijnbaar weinig zeggende titels zijner romans tot
gevoelde en bezielde werkelijkheid te maken.
Leven alleen is niet genoeg ! Men moet er iets van maken. „Ik heb het mijne
verprutst", heeft eens Roderijs' vrouw gezegd. „Ik weet nu zo langzamerhand
wel dat de meeste mensen het verprutsen. We zijn zo slecht opgewassen tegen
de taak die we gekregen hebben. Ik zal een heel lang vagevuur krijgen. Ik ben
helemaal niet gelouterd, zoals ze dat noemen. Maar dan zal het gemartel, dat
hier nauwelijks zin schijnt te hebben, zin krijgen". In Iedereen weet het beter
gaan de mensen hun eigen weg, tamelijk blind en in te veel zelfvertrouwen,
een weg, die vaak ten ondergang voert.
Het grote mysterie dat het leven vormt, wordt hier niet ontdaan van zijn
sluier, maar tastbaar gemaakt juist in zijn mysterieusheid. Het menselijk tekort
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en de menselijke ontoereikendheid zijn de essentiële levensconditie. Het religieuze is de onmisbare aanvulling van dat tekort en vormt de diepe onderstroom
dezer boeken, die de lezer laten aanvullen, wat de schrijver niet nodig acht
uitdrukkelijk te zeggen. Het gebeurt maar zelden dat men na lezing de neiging
heeft een roman nog eens te gaan lezen, beseffend dat hij verborgenheden inhoudt die bij tweede lezing openbaar zullen worden. Van dit gehalte zijn Panhuysens verhalen -- ik spreek liever van verhalen dan van romans — die in
hun soberheid en gereserveerdheid zoveel te bieden hebben aan hoofd en hart
van de lezer.
* * *

Ongeveer gelijktijdig met het laatste boek van Panhuysen komt J. W. Hofstra's Het Oog van de Naald van de pers 2 ). Hofstra is een romanschrijver die
reeds een eerbiedwaardig oeuvre gepubliceerd heeft. Zijn boeken lijken niet
alleen op elkaar, maar elke nieuwe roman is als het ware een vervolg op zijn
voorganger, zodat hij zich een eigen romanwereld aan het scheppen is.
Hofstra is de volmaakte vakman die zijn werken schrijft zoals, stel ik mij
voor, een conscientieus musicus zijn composities noteert. Bij de laatste handaanlegging moet de hoogste perfectie bereikt worden. Er mag geen onnauwkeurig woord, geen gebrekkig lopende zin, geen vage aanduiding van enig object
blijven staan. De uiterste correctheid moet worden nagestreefd. Zijn romans
spelen in wat men de „betere" kringen pleegt te noemen, in kringen die zich
doorgaans omringd zien van kostbare dingen en Hofstra schrijft zo gewetensvol, dat hij niet zal nalaten elk dier kostbaarheden, ringen, kristal, kleding,
meubelen bij hun juiste naam en kleur te noemen. Als hij iemand ten afscheid
met een zakdoek laat wuiven, zal hij niet verzuimen kleur en stof van die zakdoek aan te geven. Het „epitheton ornans" komt bij hem tot zijn volle recht. En
zoals hij te werk gaat „en détail", zo doet hij ook „en gros". Zijn boeken sluiten
als een bus en zijn uitstekend gecomponeerd, ook al constateert men dat in
Het Oog van de Naald Reyer van Friezen, een der hoofdfiguren, wat op de
achtergrond raakt tegenover de Engelse vrienden met wie hij kennis maakt.
Wat zich onder die vrienden afspeelt is ongeveer een nieuwe roman. Het Oog
van de Naald bestaat uit twaalf hoofdstukken die ons met enige speling beurtelings naar Engeland en naar Parijs voeren, naar Engeland, waar Reyer van
Friezen bij zijn tante onderdak vindt na de débacle van zijn huwelijk, naar
Parijs, waarheen zijn vrouw gevlucht is en waar zij dreigt ten onder te gaan.
Wat in Panhuysens boeken ontbrak, die typische romansfeer en -aankleding,
dat gevoel van in een gefingeerde omgeving te verkeren, is juist sterk aanwezig
in Hofstra's boek. Al in het eerste hoofdstuk, na enkele bladzijden inleiding,
vertelt Reyer, hoe hij, 's avonds thuiskomend, zijn vrouw bijna dood bij de
gaskraan vond en een vreemde man, doodgebleven bij een hartkramp, in bed.
Men is volop in de roman, in de wereld van mogelijkheden en fictie. Er komt
nog een zelfmoord voor, in het Engelse gedeelte, als namelijk de afgedankte
actrice, Maria Gullen, in haar verlatenheid en miserie zich ophangt in het buitengoed van een oude vriend. Deze Maria Gullen is overigens niet de minst
geslaagde figuur uit de roman evenals haar tegenspeler en vroegere aanbidder,
Nathan Simonson, de geheimzinnige, zwijgzame en sluwe juwelenkoning. Hofstra is trouwens een meester in het typeren en karakterizeren zijner personages.
2 ) J. W. Hofstra, Het Oog van de Naald. -- H. P. Leopold, Den Haag, 1955, 317
pp. , f 8.90.
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Allen treden spoedig uit de grondverf en staan in zeer menselijke en concrete
contouren voor het oog van de lezer. Maar er is een grens aan zijn psychologie.
Verder dan een bepaalde limiet komt hij niet: in het allerinnigste en verborgenste zijner personages, daar waar de hart- en polsslag ontstaat, waar het geheimste en minst bewuste van hart en ziel zich afspeelt, dringt hij niet door en
voert hij zijn lezers niet binnen. Dit heeft ten gevolge dat men zijn boeken niet
leest met gespannen adem en trillende hand, maar ze ondergaat als keurig geschreven en gestyleerde verhalen over mensen, met wie men leeft en zich verwant voelt op enige distantie.
Het Oog van de Naald ! Juliette, Reyers vrouw, brengt het er levend af na
haar poging tot zelfmoord. Door het oog van de naald ! En later te Parijs ontsnapt zij ternauwernood aan haar geestelijke ondergang; wederom door het oog
van de naald ! Zij komt tot bezinning en keert terug naar haar man onder invloed van een Parijse vriend, die niets voelt voor vrouwen, maar alles voor
mannen. Uit wat tot hier toe gezegd werd, blijkt reeds dat Hofstra rijkelijk
plukt uit „les fleurs du mal" en het kwaad een brede plaats inruimt. Zijn boek
is geen idylle, geen lectuur voor kostscholen, en wie graag vermeit in verhalen
over goede en beminnelijke mensen, over troostende lotgevallen, late dit boek
ongelezen. Hoewel de happy ending, de hervereniging van Reyer en Juliette,
een verzoenende toon aan de roman verleent.
Ook Hofstra's roman bezit die religieuze onderstroom, waarvan ik sprak bij
Panhuysen, zelfs voelbaarder en geaccentueerder dan bij deze laatste. Het religieuze is bij beiden de omstreden en door het leven geconditonneerde aanvulling van alle aardse ontoereikendheid. Het kan bevreemden dat Hofstra zijn
Juliette, een vrouw van onverdacht katholiek verleden en met een religieuze
pensionaatsopvoeding, zonder merkbare gewetenswroeging of innerlijke verontrusting al haar escapades laat verrichten. Juist in zulk een zwakke en verleidbare figuur kan de wroeging welig tieren. Zowel Panhuysen als Hofstra
hebben het katholieke element in hun romans opgenomen als iets vanzelfsprekends en -gegevens, als iets dat geen rechtvaardiging of bijzondere vermelding behoeft. In Panhuysens romans die althans schijnbaar zo dicht bij de werkelijkheid staan, dat ze uit het alledagsleven gedistilleerd lijken, verwondert dit
nog minder dan bij Hofstra, die zijn personages min of meer in de society
zoekt. De naam Katholieke roman wordt nog al eens, en terecht, betwist. Maar
bij gebrek aan beter willen wij hem handhaven en daaronder verstaan een
roman die vanuit de katholieke levenshouding en wereldbeschouwing geschreven is. Bij Hofstra is dit, ondanks de perverse Parijse wereld die hij beschrijft,
tastbaar het geval, bij Panhuysen wordt het minder geaccentueerd, maar het is
de katholieke atmosfeer, waarin zijn figuren ademen.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Oorlogservaring en Italiaanse
letterkunde
door D. RYWOOD

E oorlog in al zijn aspecten heeft een massa literatuur losgeslagen, waarin
D
binnenkort de zoekers naar onderwerpen voor dissertaties met wellust
zullen kunnen schiften en vergelijken: sensatie- en avonturenverhalen, memoires, kronieken en krijgsidyllen. Tien jaar na het wereldconflict zijn zelfs de
grootste schrijvers nog bezig met het verwerken en herscheppen van hun belevenissen. De oorlog heeft de hele mensheid voor vragen gesteld en tot reacties
genoopt die in het werk van de meest begaafde kunstenaars hun helderste en
diepste symbolische uitdrukking vinden. De kosmische orkaan, waarin de mens
werd meegerukt, heeft méér gedaan dan droompaleizen als kaartenhuisjes wegvagen, hij heeft de basis van een algemeen aanvaarde wereldvisie geschokt, en,
temidden van de puinen, vraagt de overlevende zich terecht af: „wat nu ?"
De reactie van de meerderheid der Franse literatoren verraste ons, bij een
volk met zo ridderlijke tradities, door een buitengewoon vlugge dimissio animi,
-- een opgeven en zich laten zinken, een pessimisme en een hopeloosheid, die
men al dan niet existentialistisch kan noemen. Of behoorde ook de befaamde
ridderlijkheid alleen maar tot de bedrieglijke elementen van het leugendecor,
waaruit de verbrijzelde wereld was opgebouwd ? De Franse literator, zowel als
de Fransman-van-de-straat, heeft zich bedrogen gevoeld en is zo diep ontgoocheld, dat hij de voorbije wereld, waaruit de oorlogsorkaan ontstond, eenvoudig
en globaal veroordeelt en zichzelf de nodige moed inspreekt om lucied de nacht
van de onzekerheid in te gaan. Op de vraag: „wat nu?'' antwoordt hij ofwel
met een totale afwijzing, bang voor nieuwe illusies: „alles, het hele leven, is
a priori zinloos", ofwel met een blinde hoop in een nieuwe wereld, waarvan
alleen het uiterst revolutionaire karakter hem garandeert dat zij niets te maken
heeft met de voorbije en veroordeelde.
Heel anders reageert de Engelse literator. Ook bij hem heeft de schokkende
oorlogservaring fundamentele inzichten aan het wankelen gebracht. Evelyn
Waugh meldt in zijn O f f icers and Gentlemen, het vervolg op Men at Arms,
dat het derde deel van de voorgenomen trilogie niet zal verschijnen: voor zijn
held Crouchback, de bescheiden gentleman, die de voltooiing van de menselijke persoonlijkheid in een heel andere richting zoekt dan die van de efficiëntie, de imponerende kracht of ook maar het eenvoudig welslagen, is er geen
plaats meer tussen de nuchtere, geestelijk sterke, moreel bijna primitieve mensen van de nieuwe soort. Maar de Engelse kunstenaar legt een natuurlijke
schroom aan de dag voor vlugge en extreme conclusies. Vooraleer te oordelen
en te veroordelen, vraagt hij zich af: „wat is er eigenlijk gebeurd ?" Vooraleer
wereldbeschouwingen met elkaar uit te wisselen, wil hij de confrontatie met
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zijn beleving eerlijk tot het einde doortrekken en klaar zien in wat met hem
gebeurd is. Vandaar de kalme probiteit, die zichzelf en de lezer definitieve oordelen ontzegt, de humane humor en de vrijwillige beperkte concreetheid, die zo
kenmerkend zijn voor de Engelse oorlogsliteratuur.
In geen enkel land wellicht heeft de confrontatie met de oorlogsbeleving een
zo rijke, gevarieerde en literair voortreffelijke oogst opgebracht als in de Verenigde Staten. Maar trots alle variaties, vanaf de brutale dejectie en de ironie
der heldhaftigheid in The Naked and the Dead tot de menselijk warme tragiek in The Young Lions, draagt deze literatuur één groot kenmerk: de oorlog
heeft aan de Amerikaanse mens geen nieuwe problemen gesteld, hij heeft hem
gewoonweg op een beangstigende en vitale wijze voor de elementaire oerproblemen van het mensenleven geplaatst: de zin van dit leven, de contingentie van
de mens en de grenzen van zijn vrijheid, zijn kleinheid en verlorenheid, maar
ook zijn potentialiteit tot onvermoede overstijging en begrijpende diep-menselijkheid, zijn verscheurdheid tussen een liefde waarvoor hij leeft en een plicht
die hij niet begrijpt, zijn eindeloze aspiraties en het schijnbaar cynisch toeslaan
van het noodlot. En het is wel die algemeen-menselijke problematiek die aan de
Amerikaanse oorlogsliteratuur haar blijvende waarde zal schenken.
De Duitse schrijver staat tegenover de oorlog, met zijn voorspel en nasleep,
natuurlijk weer heel anders. Naast de literatuur, waaruit een onmiskenbare wellust aan klacht, zelfbeschuldiging, boete of zelfbespotting spreekt, en die, waarin de behoefte aan zelfrechtvaardiging zo dringend op de voorgrond treedt, dat
zij een serene en objectieve confrontatie met de beleving in de weg staat, hebben wij van de Duitse schrijvers een reeks hoogstaande werken gekregen, waarin
eerlijk naar objectivering, naar illusieloze maar toch vol-menselijke authenticiteit
werd gestreefd. Wanneer wij thans echter de meeste van deze werken overzien, stellen wij vast (en het komt ons begrijpelijk genoeg voor), dat de Duitse
schrijvers hun ervaring niet helemaal volledig hebben kunnen aanvaarden en
verwerken. Van Gertrud von le Fort's Kranz der Engel, over Ernst Jiinger's
oorlogsdagboeken, tot de essentiële, geladen soberheid van Albrecht Goes' verhalen, overal wordt de ervaring van nazisme, oorlog en ineenstorting slechts
leefbaar voorgesteld door ze onder het teken van het demonische te plaatsen.
Zelfs een Thomas Mann kon zijn Doctor Faustus en, parellel, het oorlogvoerend nazisme, niet concipiëren zonder deze demonische bezetenheid. En daarbij
wordt de demon duidelijk voorgesteld als in de mens zijnde, doch niet van de
mens. Door de mens opgeroepen blijft hij, eenmaal binnen in 's mensen wezen,
een aan zijn natuur vreemde en vijandige kracht, die hem beheerst en „bezit".
Niet voor niets is Goethe's Faust het meesterwerk van de Duitse letterkunde
der moderne tijden. De meerderheid van de Duitse schrijvers kon de beleving
van de voorbije jaren tot nog toe alleen verwerken door Mefistofeles naast
Faust te plaatsen. Eerst wanneer zij in staat zullen zijn, Mefistofeles te zien als
een aspect van Faust zelf, als een verschrikkelijke mogelijkheid die in de grootheid van de faustische mens zelf aanwezig is, zal hun confrontatie met de problemen van de oorlogservaring geen element van evasie meer bevatten en menselijk vruchtbaarder worden.
* * *

In algemene en noodzakelijk ongenuanceerde trekken werd hier de reactie op
de oorlogservaring geschetst in enkele grote literatuurgebieden. Het Nederlandse publiek is overigens met de bestsellers uit deze literaturen genoegzaam
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vertrouwd. Dit is echter niet of nauwelijks het geval met de markante werken
uit de Italiaanse letterkunde. En toch stelt deze ons voor een interessant fenomeen: wie met de diepere menselijke stromingen onder het letterkundig leven
het contact niet wil verliezen, kan aan de recente Italiaanse werken niet zonder
meer voorbijgaan.
De bij ons meest bekende werken, zoals Malaparte's Kaputt, zijn daarbij vaak
de minst representatieve. Want Malaparte verwerkte geen oorlogservaring: de
oorlog stelde hem geen nieuwe vragen. Hij kwam er uit zoals hij er in was
gegaan: heftig beschuldigend, vanuit een positie waaraan het leven niet vermocht te tornen. Veel belangrijker dan deze sensatieliteratuur blijken echter de
Italiaanse romans, waarin de schrijvers hun levensschokkende ervaring hebben
uitgedrukt en gezocht hebben naar een nieuwe fundering van hun ethische
instelling, die alléén verder leven mogelijk maakte. De oorlogservaring der
Italiaanse schrijvers was uiterst bewogen en culmineerde in la crisi del '43. Het
is merkwaardig dat geen enkele Italiaanse schrijver het demonische bij de doorleefde gebeurtenissen heeft betrokken om voor zichzelf en voor zijn lezers tot
een verklaring, een rechtvaardiging of een katharsis te komen. De behoefte om
iets of iemand te beschuldigen — zo sterk aanwezig in de Franse, Duitse en
zelfs Amerikaanse letterkunde — ontbreekt hier bijna totaal.
Ook in Italië heeft de meerderheid der schrijvers de oorlogservaring lange
tijd niet vruchtbaar kunnen verwerken, doch aan eerlijkheid om dit te bekennen
heeft het niet ontbroken. Een eerste groep schrijvers zou onder de benaming
„vrijwillige adolescenten" kunnen worden samengebracht. Tot de belangrijkste
werken van deze groep behoren Diario di un soldato semplice („Dagboek van
een gewoon soldaat") van Lunardi, Memorie dell' incoscienza („Herinneringen
van het onbewuste") van Ottieri, en L'entrata in guerra („Wij gaan de oorlog
in") van Calvino. Deze schrijvers hebben zich gered door een soort vlucht uit
de realiteit: vanuit een vreemde onthechting kijken zij neer op het leven, ook
op het eigen leven. Ook voor hun bewustzijn rezen de angstwekkende problemen van de oorlog, van levensvernietiging en levenszin, doch zij bleven bij een
klagende vraag en het rijpend besef, dat een schamel individu deze mateloze
vragen niet aan kan. Zij beleefden weliswaar een innerlijke rebellie van de geest
en het hart. Doch met een typisch Italiaans fatalisme aanvaardden zij de nutteloosheid er van en werden toeschouwers die zich laten mee-ebben, niet zonder
een gevoel van verzwegen droefheid en humorvolle melancholie. Lunardi b.v.
spreekt herhaaldelijk van „de mensheid, die zich onverschillig laat meevoeren";
„zolang zij het kunnen, denken de mensen dat zij de wereld leiden en wanneer
zij het niet meer kunnen, laten zij zich meeslepen".
Tot deze groep behoren nog, al zoeken ze een andere oplossing, degenen, die
enerzijds hun werk als cronaca nuda („naakte kroniek") bestempelen, maar
anderzijds instinctief een diepere band met de mensen en met het leven ontdekken: o.a. Tobino: Deserto di Libia en Carocci: Campo degli U f f iciali („Off icierenkamp") . Deze schrijvers vluchten niet in een mijmerende en droefgeestige vervreemding, maar trachten zichzelf te vergeten om zo objectief mogelijk
de „kroniek" van de schokkende oorlogsbeleving neer te schrijven. Hun zoeken
naar objectiviteit levert echter heel andere resultaten op dan het bourgeoisrealisme van een vorige generatie of het harde sensatie-realisme van zoveel
romans na de vorige wereldoorlog (genre Remarque) . Want hun streven naar
objectiviteit is de vrucht van een ascese, die hen in staat stelt de mens opnieuw
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te ontmoeten. Vooral in het werk van Carocci groeit deze objectiviteit reeds
tot een intens humaan medeleven, tot een oprechte pietà.
Over deze pietà spreekt de Italiaanse kritiek ongeveer even nadrukkelijk als
de Franse over het engagement. Deze piëteit omvat alles wat humaan is met
eerbied en zelfs dankbaarheid; zij sympathiseert met het wel en wee van de
mens in al zijn kleinheid en domheid, en zij redt dit gevoel van menselijkheid
ook wanneer alle inzicht, alle Weltanschauung en geloof verbrijzeld zijn. Hier
blijkt wel een feilloos, onbewust christelijk, instinct tegenover de ontoereikendheid van het menselijke inzicht de enig juiste weg te vinden naar een antwoord
op het leven. Het is vooral de aanwezigheid en het groeiend domineren van
deze pietà, die de tweede en literair meest hoogstaande groep schrijvers verbindt.
In de laatste maanden ontspon zich in Italië een vrij drukke polemiek over
de generazione bruciata — letterlijk „de verbrande generatie", degenen die de
slachtoffers werden van de oorlogsbeleving —, als zou het deze schrijvers aan
persoonlijkheid en kracht ontbreken om hun beleving te boven te komen. Onder de vooraanstaande schrijvers, die aan de polemiek deelnamen, bevonden
zich o.a. Arrigo Cajumi in Nuova Stampa, Antonello Trombadori in Il Con-.
tern poraneo en Ferdinando Virdia in La Fiera Letteraria. Daarbij lijkt ons Virdia, één van de meest eminente critici van het huidige Italië, het juiste standpunt te hebben ingenomen: hij verwerpt de conclusie dat, als gevolg van de
oorlogsbelevenissen met hun herhaalde „Umwertung aller Werte", de begaafdste schrijvers het slachtoffer werden van een psychologische en morele desintegratie. De bij deze polemiek meest geciteerde auteur is Giuseppe Berti. Hij kan
moeilijk bij een groep worden ondergebracht. Ongetwijfeld openbaarde zich
Berti's 11 cielo è rosso („De hemel is rood") als een apocaliptische onder;
gangsroman, vol vertwijfeling, ontbinding en verschrikking, doch dit alles is
duidelijk ingegeven door de bedoeling om tot klaarheid te komen, om de crisis
niet te vluchten, om de doorleefde ervaring met zijn geweten van mens en van
schrijver te confronteren. Zijn onlangs verschenen en druk besproken roman
Guerra in camicia nera („Oorlog in zwarthemd") beschrijft ons de smartelijke
ervaring van een jonge Italiaan, als lager officier meegetrokken in de oorlog,
vrijwilliger zonder roeping, verzwegen ontmoedigde, overtuigd van de nutteloosheid van het conflict, die toch meestrijdt in het bewustzijn dat deze oorlog.
slecht is en slecht gevoerd wordt. Bitterheid, aanvaarde schuld en crisis, ja,
maar geen ondergang, geen „verspeelde levens"; zonder poging tot vergoelijking of rechtvaardiging probeert Berti, trots alles, de weg terug te vinden naar
het leven en de mensen. -- De titel alleen reeds van een ander werk, de eersteling van Del Boca, dat onmiddellijk de aandacht trok, is op zichzelf een
revelatie: Dentro mi è nato l'uomo („Binnen in mij is de mens geboren"). Ook
Vento caldo („Warme wind") van Moretti en 11 figlio di Caino („Kaïn's
zoon") van Seborga vertonen dit groeien van de menselijke pietà in en door
de diepste levenscrisis, die alle zelfgerechtigdheid en alle farizeïsme onmogelijk
heeft gemaakt.
De literatuur van de resistenza, het verzet of de „ondergrondse", waarvan,
buiten Del Boca (die intussen nog twee boeken publiceerde), Alberto Moravia,
Mario Rigoni Stern en Elio Vittorini de beste vertegenwoordigers zijn, moet in
zover worden vermeld, als zij een gelijkaardige levensinstelling vertoont: juist
zoals de verzetsgroepen dezelfde wijsjes zongen als de fascistische soldaten, doch
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met andere woorden, zo heerst, wonder genoeg, in de verzetsliteratuur dezelfde
stemming als in de eigenlijke oorlogsliteratuur. Waar men een heroïsche exaltatie van de „strijd om het recht" zou verwachten, de onthechting van een
moedeloos toeschouwer, het besef van de beangstigende nutteloosheid van de
strijd en zijn mateloze wreedheid, of de poging om tenminste de menselijke
pietà terug te vinden te midden van de onoplosbare contradicties.
Zal de Italiaanse letterkunde in het bewust verwerken en overwinnen van de
oorlogservaring slagen ? De huidige situatie van de literatuur laat een positief
antwoord verhopen, en dit vooral dank zij haar eerlijkheid en menselijkheid.
Daarbij verdienen vooral twee recente romans de aandacht.
Van de eerste, Un banco di nebbia („Een mistbank"), door Giorgio Saovi,
schrijft Volpini dat de schrijver geslaagd is waar vier vijfden van de contemporaine auteurs gefaald hebben. Over alles wat de (sterk autobiografisch gekleurde) hoofdpersoon beleeft, wil de schrijver geen uiteindelijk oordeel vellen; hij
wil er de geestelijke waarde uit puren, die de vrucht van élke menselijke ervaring moet zijn. Geen veroordeling en geen absolutie worden uitgesproken en
geen laatste verklaring gezocht, maar wel een overgave aan het leven en aan
de toekomst: „Ik ben jong: waarom in de herinnering zoeken wat ik in de toekomst kan vinden ? .... Ik wil andere mensen leren kennen, ik wil mijn jeugd
niet herkauwen. Het leven wacht: ik moet leren". Ook al was dit leven totnogtoe een mistbank, waarin hij verloren liep: het leven van een rijke burgerfamilie
in een provinciestad, de dood van zijn vader, de eerste illusies en desillusies in
de grijze zondagstemming van een besloten wereld. „Wij wilden groot worden,
een diploma verwerven of een nieuw uniform, .wij wilden deel uitmaken van
het gewapende en gelukkige land dat wij meenden te zijn. En later, toen wij
vóór de oorlog stonden, klonk door onze opvoeding het verlangen om andere
landen te veroveren als een woord van rechtvaardigheid". Zonder ooit te kiezen, verloren in een nevel, is de jonge man in het fascisme verzeild geraakt, in
zijn crisis en ondergang meegesleept. Hij heeft zich bedrogen en verraden gevoeld. Maar is zijn leven daarom gebroken ? Moet zijn smart niet de loutering
zijn, die hem naar het leven en de mensen terugleidt?
De andere roman is Casa Vanacore („De Familie Vanacore") van Giuseppe
Grieco. Stylistisch behoort deze roman tot het neo-realisme van Zuid-Italië,
dat zelf aansluit bij het meer bittere, van fatalisme zowel als van menselijke
meewarigheid doordrenkte realisme van de grote Giovanni Verga. Dit neorealisme, vol sympathie en humorvolle liefde voor de mensen in hun beperkte
kleinheid, kennen wij ook in de Nederlanden zo goed uit de Italiaanse film en
zo goed als niet uit de Italiaanse letterkunde. Casa Vanacore vertelt de geschiedenis van een familie uit het plaatsje Massaquana, maar het kan de geschiedenis
zijn van elke bescheiden familie uit Apulië of Calabrië. Uit armoede wagen de
meest avontuurlijke leden de emigratie naar Amerika. De achtergeblevenen verdedigen zich zo goed en zo kwaad als ze kunnen. Grieco verhaalt de strijd van
de kleine burger uit het Zuiden, altijd omringd en bedreigd door machten die
zoveel groter zijn dan hijzelf, terwijl hij zich ijverig weert om zich een plaatsje
onder de zon en voor zijn gezin het bestaan te verzekeren. Zijn fascisme is het
fascisme van de arme en niet zeer verstandige man uit het volk, vol grootdoenerij en gelaten geduld, met revolutionaire poses en een klein-burgerlijk ideaaltje, -- het fascisme van wie niet onder de voet gelopen wil worden, maar het
respect wil verdienen van zijn medeburgers. De kleine, bange moed van Andrea
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Vanacore heeft de steun nodig van zijn lijdzame vrouw Giovanella, die hem
helpt bij zijn honderd-en-één beroepen, hem aanmoedigt bij zijn mislukkingen,
zonder illusie en zonder hoop, maar trouw aan haar familiegeest. Het leven
van de held wordt onopgemerkt meegespoeld in de grote crisis van de oorlog
en de ondergang van het regime. Hij is slechts één van talloze schipbreukelingen. — Het boek wil niet aanklagen, het kent geen wrok en geen bitterheid,
want er valt niemand te beschuldigen. Met een realisme zonder verschoning
maar ook met een innige pietà wordt hier de steeds hopeloze strijd geschilderd
van de kleinen en nederigen, niet tegen de grootmachten die hen politiek of
sociaal verdrukken, maar tegen de gebeurtenissen.
* * *

In de oorlogsliteratuur van alle volkeren worstelen de schrijvers met méér
dan met hun ervaringen; zij kampen niet alleen met een bedreigde of reeds tot
puin geschoten levensbeschouwing, zij proberen uit de ruïnes een nieuwe op te
bouwen, een nieuw levensinzicht te veroveren. En waar zij falen, verzinken zij
in vertwijfeling of cynisch pessimisme. Wellicht naderen de Italianen het dichtst
tot een humane en vruchtbare verwerking van de voorbije belevenissen, wanneer zij inzien dat het niet vóór alles aankomt op het bezit van een ideologisch
helder levensinzicht, -- doch dat alleen de trouw aan het leven dit inzicht kan
doen rijpen, en dat trouw aan het leven in de eerste plaats wil zeggen: liefde
voor de mensen zoals ze concreet zijn en niet zoals „ze zouden moeten zijn".
En dit betekent menselijke pietà.

AFRIKA-KRONIEK

De politieke verhoudingen in Afrika
door Dr JACQUES J. B. P. VAN LIERDE

A de eerste wereldoorlog lag de belangrijkste onrusthaard voor de wereldpolitiek in Oost-Europa en in het Midden-Oosten. Door de vereende
krachten van oorlog, nationalisme en revolutie werden daar toen de Habsburgse,
Russische en Turkse dynastieën ten onder gebracht.
Direct na de tweede wereldoorlog is de haard van onrust overgeslagen naar
Oost-Azie, waar dezelfde krachten als de vorengenoemde de Nederlandse, Engelse en Franse gebiedsdelen grotendeels hebben geliquideerd of gewijzigd.
De wijze waarop en het tempo waarin een en ander geschiedde, vertoont
echter in de beide tijdsperioden sterke verschillen.
De politieke veranderingen in Azië hebben beslist op een geheel andere
manier plaats gevonden, dan die welke na de eerste wereldoorlog in enkele der
grote Europese landen tot stand zijn gekomen.
Met name heeft men in Azië in mindere of meerdere mate met een zekere
staatsmanscapaciteit te doen gehad, met een politieke soepelheid en met een
zekere goodwill, die van de Westelijke machten uitging.
Ook in het tempo van de doorvoering der veranderingen valt er, gemeten aan
de resultaten, wel een zeker verschil te constateren. In Azië heeft zich dit hervormingsproces n.l. verbazingwekkend snel voltrokken. Terwijl aan het einde
van de tweede wereldoorlog nog de meeste dier landen afhankelijk van het
Westen waren, had er nog geen 5 jaar later inmiddels een zodanige verandering
plaats gegrepen, dat er sindsdien slechts enkele gebieden zijn overgebleven, die
nog geen onafhankelijke status bezitten.
Als gevolg van dit alles blijft er nog slechts één laatste grote koloniale Europese macht over. Dat is Afrika. Maar ook in dit werelddeel stond de tijd niet
stil.
Vij ftig j aar geleden was de overbrugging van Afrika van de Kaap naar Cairo
en van Oost naar West door een net van communicatiemiddelen en een systeem
van recht en orde nog slechts een droom, een aspiratie. Heden ten dage zijn er
maar weinige streken in Afrika, die niet op een of andere manier, direct of
indirect met de buitenwereld zijn verbonden. Duizenden mannen en vrouwen
van honderden stammen, van tientallen naties, van verschillende rassen en godsdiensten doorkruisen dit continent van Noord tot Zuid, van Oost naar West,
te voet, te paard, op de fiets, per auto, trein, boot of per vliegtuig.
Dat alles brengt met zich mee dat dit werelddeel thans geen hermetisch gesloten gebied meer is, maar dat het door middel van duizenden knopen met andere
werelddelen is verbonden en met name ook met die, waar de levensstandaard
veel hoger ligt dan op het eigen continent.
Van zulk een levensstandaard wil men daar ook wel genieten, en waar dit
niet zo maar zonder meer mogelijk is, berust de bevolking thans evenmin zonder
meer in het „Schicksal", maar wordt actief.
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Een ieder, die de economische politieke ontwikkeling der laatste jaren ietwat
van nabij heeft gevolgd, weet dat die activiteit gepaard gaat met het verlopen
van de politieke invloedssfeer van de Westerse grootmachten. Men denke in dit
verband vooreerst aan de ontwikkeling die er heeft plaats gevonden aan de
Goudkust, waar de regeringspartij van Nkroemah een algemene verkiezing is
gaan houden met als inzet algehele souvereiniteit. En dit pas 8 jaar nadat de
Engelse Regering het eerste beperkte aandeel in het bestuur van dat gebied aan
de inboorlingen had gegeven. Men denke verder aan Kenya, waar het kabinet
wordt samengesteld uit blanken, Indiërs en „minstens één inboorling". Andere
voorbeelden zijn Belgisch Congo, waar men bepaalde stappen doet om de
inboorlingen in de blanke gemeenschap in te lijven; de Federatie van Rhodesia
en Nyassaland, waar binnen enkele jaren de mening omtrent de politieke plaats
van de naturel in de samenleving volkomen is omgeslagen. Zuid-Afrika is weer
een ander voorbeeld. Daar is de partij van Strauss opgestaan, die zich als doel
voor ogen stelt: de burgerlijke gelijkheid van de volkeren. Men denke tenslotte
aan de hevige uitbarstingen van de laatste weken in Noord-Afrika en aan de
tegemoetkomende houding der Fransen in vele gevallen, zoals b.v. de samenstelling van een representatieve volksvertegenwoordiging in Marokko e.d.
Deze en andere feiten getuigen van de verbluffende politieke ontwikkeling,
die er de laatste jaren in Afrika plaats had, een ontwikkeling met als resultaat
een in het algemeen afnemende betekenis van de Westerse macht en een toenemende zeggenschap van de inboorlingen in het gehele staatsbestel.
Om zich nu enigszins een idee te kunnen vormen van de mogelijke verdere
ontwikkeling in dat continent is het goed te weten hoe de verschillende „Westerse" machten tegenover de inboorlingen staan. Wanneer men daarin een
juister inzicht heeft, zal het ook gemakkelijker zijn de politiek te volgen, die
gevoerd zal worden in de verschillende gebiedsdelen. Een nadere uiteenzetting
van de verschillende verhoudingen, die door blank tegenover zwart worden
ingenomen, moge hier volgen.
Beziet men het Afrikaanse continent dan lijkt het op het eerste gezicht alsof
men een soort legpuzzle voor zich heeft. Daaraan doen althans de meer dan 50
landen denken die men voor zich ziet. In werkelijkheid is deze puzzle tot een
meer eenvoudige kwantiteit terug te voeren, want achter die verschillende landen
staan de verschillende politieke beleidsvoeringen en deze zijn tot een 6-tal terug
te brengen. Dit zijn in feite: de „inboorlingenpolitiek" aan de Goudkust en in
Egypte, en het politiek beleid zoals dat gevoerd wordt respectievelijk door
Portugal, Frankrijk, België, Engeland en Zuid-Afrika. Onder deze landen
vertoont Zuid-Afrika dit merkwaardig onderscheid tegenover de andere, dat
zijn controlerende macht niet in Europa zetelt maar in hetzelfde gebied als de
bevolking, die er wordt gecontroleerd.
Al deze machten hebben nu dit gemeen, dat ze een politiek beleid willen
volgen dat er op gericht is om de blanke beschaving te behouden te midden
van een veel grotere inboorlingenbevolking, die er in de moderne tijd in mindere
of meerdere mate naar streeft om zelf een politieke macht te verkrijgen, die met
die numerieke meerderheid overeenkomt.
Alleen de manier waarop die landen dit doel trachten te realiseren is verschillend. En nu zijn het juist deze verschillend aangewende middelen, die van zo
groot belang zijn voor een goed begrip van datgene wat er zich in Afrika afspeelt. Die uiteenlopende beleidsrichtingen, die dus vooral op het behoud van
22
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de Europese beschaving zijn afgestemd, zijn in principe als volgt weer te geven:
1. De zelfregering, zoals die door de Engelsen wordt toegestaan.
2. Het partnership-systeem, dat de Engelsen bijvoorbeeld volgen in de Federatie van Rhodesia en Nyassaland.
3. De assimilatie-politiek van de Portugesen, Fransen en Belgen.
4. De apartheidspolitiek in Zuid-Afrika, ontworpen door Malan en thans voortgezet door Strij dom.
Gaat men deze onderscheidingen nog wat nauwkeuriger bezien, dan blijkt
dat in wezen hierin nog een dieper onderscheid aan de dag treedt.
Naar gelang men n.l. als criterium van die verdere onderscheiding aanlegt
een al of niet integreren van blank en zwart, blijkt dat men in Afrika met
2 tegenover elkaar staande methoden te maken heeft; en wel enerzijds met die
welke in hoofdzaak of uitsluitend op integratie is gericht, dat is op het aanvaarden van een vermenging der verschillende bevolkingsafstammingen, en
anderzijds met een politiek, die in hoofdzaak of uitsluitend naar differentiatie
streeft, dat is dus naar een scheiding van de bevolkingsafstammingen.
De integratiepolitiek nu wordt gevolgd door Portugal, Frankrijk en België;
Engeland en Zuid-Afrika daarentegen hangen de differentiatiepolitiek aan. Zij,
die de integratiepolitiek volgen, willen dus vóór alles ook de Europese beschaving behouden, maar vinden dat het er over het algemeen weinig toe doet hoe
dit in beginsel zal gebeuren. Dit betekent, dat zij er dus geen bezwaar tegen
hebben dat die beschaving niet enkel en alleen door blanken wordt gedragen.
Een voorbeeld hiervan vinden we bij de Portugesen. Zij vinden goed dat ook
niet-blanken de Europese beschaving bevorderen in hun kolonies: Angola en
Mozambique .... mits echter de niet-blanken daartoe bekwaam zijn. Zolang
dat niet het geval is, d.w.z. zolang ze nog primitief en heiden zijn, worden ze
zoveel mogelijk „apart" gehouden door de blanken. Maar wanneer ze zich
ontwikkelen, geestelijk geassimileerd zijn, Portugees kunnen lezen en schrijven,
in zekere zin aan de eisen van een beschaafd persoon voldoen en het heidendom
hebben verlaten en Christenen, dat is hier Katholiek, zijn geworden, dan staat
er hun niets meer in de weg om „Portugees burger" te worden en als zodanig
door de Portugezen te worden behandeld. Met behulp van die mensen hoopt
men dan verder tezamen met de „Europese Portugezen" de door dezen gebrachte
beschaving te handhaven en verder uit te bouwen.
Ook de Fransen accepteren in principe deze integratiepolitiek. Ook zij willen
met de inboorlingen samenwerken en deze een woordje laten meespreken in
de beleidsvoering .... mits er voor gezorgd wordt dat de Franse beschaving
behouden blijft. De Fransen geloven in een „way of life", in een taal en in een
cultuur, die zij graag op anderen willen overdragen, onverschillig wat ras of
kleur betreft. Men wil dit dan wel op de typisch Franse manier, dat is langs
individualistische weg, maar dat doet er minder toe, zolang men de beginselen
van de „égalité en liberté" maar voor ogen houdt en dus integratie als de juiste
weg ziet.
De integratie-politiek van de Belgen heeft een heel eigen karakter. Het politiek medezeggenschap heeft niet tot doel van de inlanders „Belgische burgers"
te maken, maar is gericht op de verwezenlijking van een Belgisch-Congolese
Gemeenschap. Deze gemeenschap wordt zeer voorzichtig uitgebouwd dank zij
de „immatriculatie". Deze immatriculatie was aanvankelijk vrij pover van in-
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houd. Doch geleidelijk worden er meer politieke en civiele rechten aan verbonden, binnen het kader van de Belgisch-Congolese Gemeenschap en in samenwerking met de reeds bestaande élite.
De politieke ontwikkeling van Belgisch-Congo is bijgevolg nog in volle groeiperiode. Daarom is het onmogelijk haar in een wel omschreven en definitieve
terminologie vast te leggen.
Het zijn dus de Portugesen, Fransen en Belgen, die in principe in Afrika de
„integratie-ideologie" huldigen. Een en ander heeft natuurlijk ook gevolgen op
het verder te voeren politiek beleid. Met name is een dezer consequenties,
dat het onder dergelijke omstandigheden — waarbij er naar gestreefd wordt om
door het geven van burgerrechten aan sommige inboorlingen de Europese beschaving te bevestigen — ook niet zonder meer denkbaar is om aan de daar
wonende mensen volledig zelf-bestuur te geven. Hoe dichtbij of veraf die koloniën dan ook geografisch van het moederland verwijderd zijn, zij blijven er
een constitutioneel deel van vormen, wat betekent, dat de oorspronkelijke inwoners ook actuele of politieke burgers zijn van de er heersende Europese machten.
Dergelijke burgers kan men niet zonder meer loslaten van het moederland. Dit
is dan ook een van de diepste oorzaken van de thans heersende moeilijkheden
in de Franse Noord-Afrikaanse koloniën. De houding van de Fransen ten
opzichte van de inboorlingen is zoals hierboven geschetst en het zal duidelijk
zijn dat de Fransen hen niet volledig kunnen loslaten.
De andere groep is, zoals reeds gezegd, die, welke de differentiatiepolitiek
aanhangt, dat is dus een zodanig beleid, dat geen afstammingsvermenging mag
plaats vinden. Deze ideologie wordt in zekere zin gehuldigd door de Engelsen
en wordt in haar uiterste consequentie door de Zuid-Afrikanen toegepast.
Dit betekent dus dat in beginsel de Engelsen en Zuid-Afrikanen aan de in
hun gebied ressorterende inboorlingen zeker niet dezelfde burgerrechten zullen
verlenen als die, welke ze zelf bezitten. Dit verklaart dat men in die bepaalde
gebieden de inboorlingen veel gemakkelijker van het moederland of van de
controlerende macht zal kunnen loslaten om hen een apart leven te laten leiden.
Weliswaar wordt ook in de Engelse gebieden het „trusteeship" geaccepteerd
voor de inboorlingen en zal men ook daar trachten om de „Europese overheersing" zo lang mogelijk te bevestigen; maar dit zal niet worden gedaan door
afstammingsvermenging. Zij zullen eerder het Europese beschavingswerk laten
voor wat het is, dan dat ze tezamen met die inboorlingen de beschaving verder
zouden willen doorvoeren.
Deze differentiatie, maar dan in veel sterkere mate, wordt ook door de ZuidAfrikanen gehuldigd. Op die manier hoopt daar de blanke zijn bestaan en
beschaving in zijn eigen gebied te beveiligen. Aan de naturel tracht men daarnaast plaats en ruimte te geven voor de ontwikkeling en bevrediging van de
politieke en economische zelfstandigheid waarop hij recht heeft. Door die apartheid, die dus niet alleen op het sociale terrein ligt maar veeleer algemeen is,
hoopt men dan de Europese beschaving te handhaven in die voor de blanken
bestemde gebieden in het „beloved country".
Zo is thans de politieke achtergrond op het Afrikaanse continent.
Er is weliswaar verscheidenheid in die politiek te constateren zoals we zagen,
maar er is aan de andere kant toch ook een zekere uniformiteit merkbaar. Die
uniformiteit nu ligt hoofdzakelijk in het doel dat men er overal nastreeft, dat is:
in het behoud van de Europese beschaving.
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De verscheidenheid ligt in de middelen, die worden aangewend om dit doel
te kunnen bereiken.
Waar dit zo is, dat is, waar het verschil meer in het accent ligt dan in het
beginsel zelve, dus meer in de middelen dan in het doel, daar moet ook een
gemeenschappelijke basis gevonden kunnen worden om tot een zekere samenwerking te komen. En samenwerking is nodig tussen de grote Europese machten
aldaar, want alléén daardoor kan de Europese beschaving uiteindelijk in Afrika
worden gered en alléén zo zal men dan ook tegelijkertijd met zo min mogelijk
stoornissen mede kunnen bijdragen tot de realisering van wat op den duur onvermijdelijk komen moet, dat is de verwezenlijking van de industrialisatie en de
politieke autonomie onder de niet-blanken.
Wanneer de betreffende machten geneigd zijn om over deze vraagstukken
niet enkel met hun „bloeddruk" te rekenen maar het redelijke verstand te raadplegen, dan kan in eerste instantie door middel van samenwerking iets worden
bereikt en het uiteindelijk succes voor alle betrokkenen ook worden verzekerd,
wanneer men op diezelfde „cooperatieve weg" van samenwerking tussen „Westerse machten" enerzijds en „inboorlingen" anderzijds blijft voortgaan. Door
gemeenschappelijk overleg, onderling begrip en samenwerking zal veel leed
kunnen voorkomen worden en veel wat foutief was worden hersteld tot het welzijn van allen, zowel Europeanen als inboorlingen.

TONEELKRONIEK

„Een bruid in de morgen"
door FRANS VAN BLADEL

„Het is een treurig liedje, maar ik houd er wel van".
E laatste woorden van „Een Bruid in de Morgen", die hierboven geciteerd
staan, vatten precies de indruk samen die het stuk op mij naliet vanaf de
eerste lezing. Intussen heeft de deining, die om de drievoudige creatie van
Hugo Claus' stuk ontstaan is (Rotterdam, Antwerpen, Parijs), een rustig oordeel bijna onmogelijk en van de andere kant des te dringender gemaakt. Vooren tegenstanders hebben zich vooral in andere dan literaire stellingnamen, vaak
met verbetenheid, verschanst. Voor de meeste katholieke critici was het stuk
„moreel ziek, zelfs weerzinwekkend ziek, van atmosfeer, van gegeven en van
belichaming", terwijl Claus' verdedigers er maar liefst ineens de namen van
Aischulos en Sofokles bijhaalden. Beide standpunten lijken me al even bedenkelijk. Niet minder bedenkelijk dan het argument waar de publiciteit mee
schermde, als zou de betwistbaarheid van het stuk op zichzelf al een bewijs
zijn van zijn waarde. We kennen dit trucje, dat ook katholieken wel eens durven toepassen: het is op het randje af, dus beslist de moeite waard. De auteur
is er gewoonlijk het slachtoffer van.
Claus' stuk had zulke publiciteit helemaal niet nodig. De onbeheerste commentaren van zijn promotors hebben het geschaad. En de principiële afwijzing
van hogergenoemde katholieke kritiek lijkt mij onverstandig en niet geheel
juist.
Aan Hugo Claus' begaafdheid als dichter, als romancier en nu ook als dramaturg twijfelt wel niemand. Hij is „rot van talent", zei M. Roelants eens terecht:
van een verfijning in stijl en verbeelding die inderdaad naar het perverse
zweemt. Maar heeft hij dat talent tot nog toe niet hoofdzakelijk in dienst gesteld van zijn reminiscenties, van zijn lectuurherinneringen, van „wat er in de
lucht hangt" en in de mode is of bij ons in de mode komt ? Vandaar, in de
kritiek op de „Bruid", de voor de hand liggende verwijzingen naar Tennessee
Williams, Cocteau of zelfs Caldwell. Een heel eigen, tot nog toe ongehoord
geluid klinkt hier dan ook niet op. „Een werkstuk", noemt de auteur zelf zijn
spel. Nieuw is het dan enkel in deze zin, dat een schrijver-van-bij-ons uiterst
handig en gevoelig en met eigen, virtuoze taalmiddelen -- de toneelmiddelen
daarentegen zijn ook al zo oorspronkelijk niet — een klimaat tastbaar maakt,
dat ons wel van elders komt aangewaaid, maar dat ook voor velen van ons lang
niet zo vreemd meer is als wij gevoeglijk zouden willen geloven. Nieuw is het
gewoon in deze zin, dat het een weliswaar nog onvoldragen, maar reeds knap
en beloftevol „modern" Nederlands stuk is.
De uiterlijke handeling van het stuk is voldoende bekend, de innerlijke lijn
misschien niet door alle critici even duidelijk achterhaald. Andrea en Thomas,
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de bijna volwassen kinderen van het gezin Pattini, koesteren voor elkaar een
genegenheid van intiemere aard dan gebruikelijk is tussen broer en zuster. Thomas, 19 jaar, is een onvolgroeide adolescent gebleven, die voor de gevaren van
de volwassen wereld vlucht in zijn dwaze, verbijsterende dromen. (Zijn figuur
is door de auteur zo broos en aandoenlijk geschapen, dat ze moeilijk anders dan
door een sensitieve knaap kan vertolkt worden) . Andrea, nerveus en zelf intuïtief gewaarschuwd voor de dreiging van de grote-mensen-wereld, wil hem beschermen en speelt zijn spelletje mee, beurtelings hartstochtelijk en pruilend.
Dat gaat maar zolang zij in Thomas' dromen bij hem kan blijven. Maar het
spelletje moet kapot gaan wanneer de ouders Thomas een andere droom opdringen, een die zich niet zomaar als droom kan handhaven, een die gerealiseerd
moet worden, een waar voor Andrea geen plaats meer is: Thom as moet trouwen
met Hilda, zijn manzieke nicht. De dreiging van een mogelijke realisering,
van een verplichte intrede in de volwassen wereld, de wereld van huwelijk en
geld, breekt het spel der dromen stuk: Thomas vlucht de straat op, Andrea
vlucht in de dood. Ze konden alleen dromen, niet volwassen leven. Want hun
ouders hebben het hun niet geleerd, konden of wilden het hun niet leren. Zelf
hebben ze nooit vrede genomen met hun eigen werkelijk leven: ze verkommeren onder het teloorgaan van het leven dat ze zich gedroomd hadden. „Liebe
zwischen Bruder und Schwester — Wiederholung der Liebe zwischen Mutter
und Vater", zegt Kafka ergens.
De liefde tussen Andrea en Thomas is zuiver. Maar dan van een esthetische,
d.i. prae-ethische zuiverheid. Met categorieën van moraliteit en immoraliteit
heeft ze niets te maken. Niet alleen behoeft ze nauwelijks verwezenlijking in
de werkelijkheid, maar ze zou die realisering niet verdragen. Nergens wordt
aan de lezer of toeschouwer een dergelijke verwerkelijking geïnsinueerd (alleen
de critiek heeft dat gedaan) . Juist door de teerheid tussen Andrea en Thomas
onbevangen ten tonele te voeren, in wonderlijke zachtheid en kinderlijkheid, in
hevige of broze poëzie van woorden en beelden, wordt iedere verdenking omtrent de aard van deze verhouding uitgesloten. Thomas en Andrea komen niet
eens toe aan een ethische stellingname: hij kan niet, zij wil niet; hij is ontoerekenbaar, zij vergist zich, uit medelijden. Tegen de dreiging van de vuile,
reële grote-mensen-wereld zoeken ze samen heul op hun eiland van zuivere
maar irreële droom. „L'idéalisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains".
Deze zuiverheid is onmogelijk. Maar even onmogelijk is voor deze adolescenten een reële, ethische stellingname tegenover het werkelijke leven.
In hun onwerkelijke droomwereld zijn Thomas en Andrea verbannen door
het ressentiment en de gefrustreerde, domme eigenliefde van de moeder. Zij
heeft hen verhinderd volwassen te worden. Zij was zelf „te klein, te arm, te
laf", om haar kinderen zichzelf normaal te laten ontvoogden. Zij heeft ze warm
willen koesteren, ze voor alle kneuzingen willen behoeden, maar zij heeft ze
juist daardoor verwekelijkt en kwetsbaar gemaakt: „Het leven, beste jongen, is
een strijd. En pas wanneer je op een zekere leeftijd gekomen bent, merk je dat.
Je merkt het niet eerder, omdat je ouders tot dan toe al het werk voor je hebben opgeknapt, omdat zij jou uit de brand hielden". Niets is afschuwelijker in
dit stuk dan deze herhaalde betuigingen van egoïstische zorg. Andrea kan dan
ook terecht verwijten: „Als er iemand hier in huis verantwoordelijk is voor
zijn toestand, Mama, ben jij het". Omdat haar eigen droom niet opgewassen is
geweest tegen het leven (zoals het gedroomde concerto van de vader nooit zal
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geschreven worden), heeft ze haar kinderen onbewust in de droom laten wonen, om ze haar eigen ontgoochelingen te besparen. Wanneer ze nu echter zelf
angstig wordt voor die droom en haar kinderen met het leven en zijn normen
en eisen wil confronteren, wanneer ze, in een uiterste verdediging van haar
eigenbelang, Thomas door een huwelijk in dat leven wil stoten, is het te laat:
de droom breekt stuk en het leven blijft meedogenloos gesloten.
De wereld en de personages van dit stuk zijn ziek. Ongetwijfeld. Maar hun
ziekte wekt meer deernis dan weerzin. Er gebeuren in dit stuk een heleboel dingen „die niet mogen" : het opgedrongen huwelijk met de nicht, de verleidingspoging van de nicht, de zelfmoord van Andrea. Ongetwijfeld. Maar die worden
niet voorgehouden als ideaal. Zélfs niet als de enig overblijvende uitkomst.
Liefde was de enig mogelijke uitkomst, een onbaatzuchtige en wijze en sterke
liefde van de moeder op de eerste plaats. Maar zij was „te klein, te arm, te laf".
De personages van dit stuk zijn ziek, niet omdat ze moreel verdorven zijn —
daar is niet eens kwestie van — maar omdat ze geen toegang vinden tot een
leven waar de moraal van gelding is. Ze staan er voor. Ze willen er in. Ze
kunnen niet. Ze lijden er onder en vinden het afschuwelijk. Ze gaan er aan
dood.
„Het lijkt alsof iemand met een rubberen hand mijn hart vasthoudt. De hand
knelt niet, duwt niet, ligt alleen maar rond mijn hart. Alsof de hand nooit
meer weggaat ....", zegt Thomas. Het is de indruk die onweerstaanbaar van
dit stuk uitgaat: een stomme pijn en een klam verlangen naar een onmogelijk
werkelijk leven. Ook van een treurig liedje kunnen we wel houden: „wij horen
het elke dag".

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK

Opgravingen te Antwerpen
door DR. j. MERTENS

E toetreding van België tot het Atlantisch Pact bracht voor het land, naast
niet te onderschatten voordelen, ook verplichtingen met zich mee: het
moest o.a. een aantal schuilkelders aanleggen op plaatsen die bijzonder bedreigd
zouden zijn bij eventuële luchtaanvallen. Een havenstad is steeds een strategisch
punt. Zo komt het dat sedert enkele jaren te Antwerpen werd overgegaan tot
het aanleggen van diep uitgegraven schuilkelders.
Grondwerk is steeds belangwekkend voor archeologen. In Antwerpen was dit
ook het geval: de werken, uitgevoerd met het oog op de toekomst, brachten het
verste verleden van de Scheldestad aan het licht.
De graafwerken op de Grote Markt, nabij de kathedraal en op de Groenplaats leverden geen interessante resultaten op. Aan de Scheldekaaien echter,
in de onmiddellijke nabijheid van het Steen, deed men spectaculaire ontdekkingen. Vroegere opgravingen en grondwerken hadden er reeds toe bijgedragen
om de omtrek van de eerste nederzetting, die de oudste stadskern zou uitmaken,
vast te leggen. Men had eveneens een inzicht gekregen in de aard van de vroegste behuizing. Tijdens de opgravingen, ondernomen in 1952 en 1953, werden
onder het huidige Steen de overblijfselen teruggevonden van oudere burchten
— het z.g. huis van Antigoon — en van de eerste omheining, een eenvoudige
aarden wal met gracht en palissade-versterking. Ten noorden van de omheining
kon men het bestaan vaststellen van een kleine aanlegsteiger: het was een hellend vlak, vervaardigd uit houten balken, waarlangs men de schepen op het
droge kon hijsen.
Deze eerste nederzetting was niet erg uitgebreid: ze bestond slechts uit enkele
houten huisjes en opslagplaatsen. De half cirkelvormige wal liep niet door aan
de Scheldekant. Dit feit wijst erop dat de bewoners geen aanval vreesden van
op het water. Toch leefden de eerste Antwerpenaren in zeer woelige tijden: de
schrik voor de Noormannen hing nog steeds over onze gewesten en een nieuwe
inval was nog immer te duchten. We mogen dus besluiten dat de bewoners
zich in staat achtten hun waterwegen te beschermen dank zij een goed uitgeruste vloot. Dezelfde kenschetsende aanleg in de vorm van een hoefijzer of van
een halve maan, vinden we terug in talrijke nederzettingen op het kustgebied
langs de Noordzee en de Baltische Zee, o.a. te Haithabu en Birka, waarvan men
meestal aanneemt dat zij gebouwd werden door de Vikingers of de Friezen. De
invloed van deze noordelijke beschavingen kan in Antwerpen niet worden ontkend.
Deze eerste nederzetting, die bestond van de tiende tot de dertiende eeuw,
werd rond 1250 omgeven door een stenen omheiningsmuur met een nieuwe
burcht, de voorganger van het huidige Steen.
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Zover stond de archeologie toen in 1955 een nieuwe schuilkelder moest worden uitgegraven onder de loods 22, een paar honderd meter ten noorden van
het Steen. De archeologen en de historici hielden een oogje in het zeil. Hun
waakzaamheid werd weldra beloond: reeds bij de eerste slagen van de mechanische delver werd een negentiende eeuwse kelder aangetroffen en aanstonds
daarop had men af te rekenen met zware houten balken die stevig in de moerassige bodem waren geheid. Dadelijk werd het mechanische werk stilgelegd: het
werd de archeologen gegund tot een systematisch onderzoek over te gaan 1).
Het resultaat was verrassend en uitermate boeiend voor de kennis van de
vroegste geschiedenis der stad Antwerpen, evenals voor de geschiedenis van de
bouwkunst tijdens de vroege Middeleeuwen.
In de grote sleuf, op wier wanden we vier eeuwen geschiedenis kunnen
aflezen dank zij de verschillende grondlagen die er zichtbaar zijn, werden tot
op heden de overblijfselen blootgelegd van drie opeenvolgende nederzettingen.
De bodem van de kuil ligt op ongeveer 4,5 m en waarschijnlijk zijn er nog
oudere nederzettingen uit de diepere lagen te verwachten.
Het jongste en hoogst gelegen niveau is het best bewaard en biedt merkwaardige ontdekkingen. Daarin vindt men de overblijfselen van een complex van
gebouwen en straten, die volledig zijn opgetrokken uit hout. De straten bestaan
uit dicht naast elkaar gelegde dwarsbalken. Van de drie woningen die werden
teruggevonden, is slechts één enkele voor een groot deel uitgegraven. Het is een
rechthoekig gebouw waarvan de wanden nog ten dele in opstand zijn bewaard,
hetgeen een grote zeldzaamheid is en aan deze opgraving haar groot belang
schenkt. De woning bestaat uit een geraamte van zware eiken boomstammen,
waartussen de eigenlijke wand is opgetrokken. Deze wand bestaat uit ruwe
dikke planken, die vertikaal naast elkaar geschoven zijn in de gleuf van een
horizontaal liggende zwaardere balk. De deuropening is nog te herkennen,
evenals de sporen van een haard in het midden van de woning.
Onder dit jongste niveau treft men de resten aan van een oudere woning,
volgens hetzelfde plan opgetrokken. Ook de straten van dit lagere peil zijn
op dezelfde wijze aangelegd als de jongere. Helemaal onderaan vindt men de
sporen van een ouder stadium, eveneens met houten huizen. Hier bestaan de
wanden niet meer uit planken, maar wel uit een vlechtwerk van dunnere takken en twijgen.
De verschillende niveaus hebben de regelmatige ophoging van de grond gevolgd; ophoging die te danken is aan de voortdurende aanslibbing op de Scheldeboorden. Men kan duidelijk merken dat de indeling der percelen, de oriëntering van de huizen en het tracé van de straten niet veel hebben gevariëerd.
Men vindt deze indeling zelfs terug in het oude kadaster, zodat de opgravers
konden vaststellen dat hun werkterrein gelegen was aan de oude Mattestraat,
die de eerste stadskern van noord naar zuid doorsneed. Aan deze straat lag ook
de eerste parochiekerk, de Sint-Walburgis, op enkele tientallen meters ten zuiden van het huidig opgravingsterrein 2).
1) Het opgravingswerk werd toevertrouwd aan Professor Blockrnans, stadsarchivaris
te Antwerpen en aan de Heer A. Van de Walle, conservator van het Museum voor
Sierkunsten te Gent, die reeds de opgravingen onder het Steen had geleid en vermaardheid had verworven door zijn ophefmakende ontdekkingen te Ename en te Gent. Hij is
tevens een specialist voor vroeg-middeleeuwse houtbouw en aardewerk.
2) De merkwaardige Sint-Walburgis-kerk, afgebeeld op talloze stadszichten, verdween in het begin der negentiende eeuw. Overblijfselen ervan werden aangetroffen in
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Totnogtoe werd slechts een klein gedeelte blootgelegd van de oudste stadskern. De ontdekking is echter ongetwijfeld één van de belangrijkste uit de laatste jaren. Zij geeft ons een totaal nieuw inzicht in de bouwkunst van de streken
waar steen een schaars bouwmateriaal was. De houtbouw, in Antwerpen aangetroffen, sluit aan bij de beschavingen uit het noordelijk kustgebied en is zeer
verwant met de houtbouw die thans nog aangetroffen wordt in de Skandinaafse
landen.
De aanknopingspunten op het gebied van de bouwkunst zijn uiterst leerrijk.
De betrekkingen met het Noorden worden nog bevestigd door de kleinere
voorwerpen die in de loop van de opgraving werden ontdekt. Het zijn vooral
fragmenten van aardewerk en gebruiksvoorwerpen in ander materiaal. De moerassige bodem van de Schelde-oever heeft deze voorwerpen in uitstekende toestand bewaard, ook al waren ze vervaardigd uit licht vergankelijk materiaal,
zoals leer en hout. Het aardewerk, nu eens onversierd, dan weer met eenvoudige motieven beschilderd, sluit aan bij het vaatwerk uit Friesland, NoordDuitsland en Denemarken. Interessant zijn ook de houten voorwerpen: overblij f selen van een wagen, van een schop, van een gedraaide kom. Dit alles kan
men vergelijken met het materiaal dat men b.v. in Dorestad heeft aangetroffen
en ook in de meer bekende vondst uit het Oseberg-schip. Tenslotte werden ook
talrijke leren schoenen gevonden van verschillende makelij : schoenen uit één
stuk, schoenen met een afzonderlijk aangenaaide zool enz.
Het geheel der opgravingen stelt ons in staat binnen te dringen in het dagelijkse leven van een kleine aanlegplaats tijdens de periode die men de „duistere" Middeleeuwen noemt (van de tiende tot de dertiende eeuw) . In die eeuwen
maakte Antwerpen nog deel uit van een reeks grensposten, als steunpunten
opgericht aan de rand van het grote Karolingische Rijk. Ze dienden niet alleen
als beveiliging tegen een mogelijke terugkeer van de Noormannen, maar waren
ook economisch van groot belang. Reeds in die verre tijden kan men de richting
onderscheiden waarin het economisch leven van de havenstad Antwerpen zich
zal ontwikkelen. In de Hansa-periode zal deze richting tot haar hoogste bloei
komen.
We hopen dat de gelukkige opgravers het bij deze eerste sleuf niet zullen
laten en dat ze weldra, met de hulp van de nodige toelagen van rijk en gemeente, hun belangrijk werk in beste voorwaarden zullen voortzetten 3 ) .
de gróndvesten van de hoger vermelde negentiende eeuwse kelder. Ze bestaan uit
fragmenten van gewelfribben, afkomstig uit het gotisch gedeelte van de kerk. Voorzeker zal men ook onderzoekingen doen naar deze kerk.
3 ) De thans aan de gang zijnde opgravingen werden mogelijk gemaakt door de
geldelijke steun van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en van de
stad Antwerpen.
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Nieuwe kandidaten voor het
witte Huis
door DANIEL J. SULLIVAN

T OT

aan President Eisenhowers onverwachte hartaanval, was iedereen er
zeker van dat bij de nieuwe kies-campagne Eisenhower en Stevenson tegenover elkander zouden staan: Eisenhower omdat de Republikeinen geen andere
kandidaat hebben en Stevenson omdat geen andere Democraat een kandidatuur
zou willen aanvaarden die onvermijdelijk op een nederlaag zou uitlopen. Nu
echter ziet men in beide partijen een heftige strijdlust ontwaken omdat de kandidatuur voor de presidentsverkiezing plotseling belang en interesse biedt.
Uit ontzag voor de ziekte-toestand van President Eisenhower bleef gedurende de eerste weken na zijn hartaanval de politieke activiteit zeer gematigd.
Zodra echter de gezondheidsbulletins beter werden, ontstond in de politieke
arena een immer stijgende beroering.
Bij de Democraten is Adlai Stevenson veruit de sterkste kandidaat. Hij had
zich een zeker recht veroverd door zijn doortastend optreden bij de laatste
verkiezingen.Bovendien wist hij ook in alle stilte zich een stevige steun te verzekeren gedurende het laatste anderhalve jaar: hij maakte zich zeer verdienstelijk in het Zuiden waar hij heel wat tijd besteedde aan het bijleggen van de
twist die zijn partij verdeelde gedurende de laatste kiesperiode. Reeds nu mag
hij zeker zijn van een groot aantal stemmen in de staten van het zuiden.
Het grootste gevaar voor Stevenson ligt in de mogelijkheid dat hij enkele
„eerste verkiezingen" zou verliezen. Om dit te begrijpen moet men een inzicht
hebben in het kiessysteem, dat zelfs voor vele Amerikanen een mysterie blijft.
De kandidaten voor het presidentschap en het vice-presidentschap worden benoemd door de partij-conventie, die ook het partij-programma vaststelt. Elke
staat kiest voor de conventie een groep officiële vertegenwoordigers. De wijze
echter van hun verkiezing is van staat tot staat zeer verschillend.
In sommige staten worden zij op te voren (door de partij-machine) vastgestelde lijsten gekozen. Soms worden hun namen zelfs niet op het stembiljet vermeld en staat er alleen: de kiesmannen voor b.v. Truman. In andere staten
worden ze afzonderlijk gekozen, aangezien iedere kiesman volgens eigen oordeel zijn stem mag uitbrengen. Een 17-tal staten kennen wat genoemd wordt
de „eerste verkiezing" (primary election). In die staten stelt de partij wel haar
kandidaten voor het presidentschap voor, maar de kiezers binnen iedere partij
stemmen op wie zij willen. Om deel te nemen aan een eerste verkiezing moet
de kiesgerechtigde opgeven tot welke partij hij behoort: hij mag dan enkel
stemmen op een kandidaat van die partij. Bij zo'n eerste verkiezing wordt de
kandidaat voor het presidentschap, die het hoogste cijfer behaalt, de officiële
kandidaat van de partij in die staat.
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Er kan nog een andere complicatie bijkomen: in sommige staten kan een
kandidaat tegen zijn wil op de kieslijst worden gebracht. Deze mogelijkheid nu
houdt één der grootste gevaren in voor Stevenson: het kan zijn dat hij gedwongen wordt zich te meten met een tegenstander als Kefauver in staten waar Stevenson zelf geen grote aanhang heeft. Indien hij hierbij herhaaldelijk een
pover figuur slaat, zou dit zijn prestige ook in andere staten kunnen schaden.
Senator Kefauver is waarschijnlijk de sterkste tegenstander van Stevenson.
Kefauver heeft het er immers in de laatste kies-campagne zeer goed afgebracht
bij dergelijke eerste verkiezingen. Normaal gesproken zou hij zelfs minstens als
vice-president zijn voorgedragen, indien hij niet op de verbeten tegenstand van
de meest professionele politici van zijn partij was gestoten. Deze tegenstand
had hij uitgelokt door het beruchte onderzoek waarin hij had bewezen hoe vele
bestuursorganen van grote steden in connectie stonden met gangsterbenden.
Ook had hij de vijandschap van President Truman opgelopen doordat hij hem
op vernederende wijze had verslagen bij een eerste verkiezing in Vermont.
De populariteit van Kefauver is zeker niet verminderd en hij heeft zelf
gezegd dat hij opnieuw kandidaat wou zijn. Zijn invloed op de kiezers is zo
groot dat hij misschien wel kandidaat-vice-president zal kunnen worden, ondanks de politici der grote steden. Men heeft ook de indruk dat er een stilzwijgende afspraak bestaat tussen Stevenson en Kefauver: ze zouden, waar mogelijk, niet tegenover elkander optreden voor eerste verkiezingen.
Een nieuw element in de campagne is de kandidatuur van Harriman, gouverneur van New-York. Deze welgestelde afstammeling van een machtige bankiersfamilie heeft jarenlang gediend onder President Rooseveld en Truman.
Hij staat bekend als een voorstander van de New Deal.
Tot aan de onverwachte ziekte van President Eisenhower had Harriman zijn
steun aan Adlai Stevenson toegezegd. Nu echter, vooral onder de druk van de
politieke staatsmachine heeft hij verklaard dat hij zich niet langer „moreel
verplicht" voelt Stevenson te steunen.
Van deze drie vooraanstaande kandidaten — die allen tot de liberale vleugel
van de democratische partij behoren -- schijnt Harriman de minste kansen te
hebben, hoewel hij als gouverneur van New York veel te zeggen heeft bij de
vaststelling van het grote stemmenblok in zijn eigen staat. Soms hoort men ook
nog wel andere kandidaten noemen: meestal zijn het politici uit het Zuiden van
conservatieve richting. Doch Kefauver en Stevenson hebben ervoor gezorgd het
Zuiden voor zich te winnen.
De Republikeinen hunnerzijds zoeken wanhopig naar kandidaten. Thomas
Dewey werd eens te meer genoemd. Al heeft hij veel gezag in de gematigde
vleugel van de Republikeinse partij, toch is het onwaarschijnlijk dat hij zijn
kandidatuur zal stellen. Normaal zal hij zich inzetten voor Vice-president
Nixon. Harold Stalsen heeft aangekondigd dat hij niet zal weigeren indien op
hem beroep wordt gedaan. Senator Knowland van Californië komt ook uit voor
zijn ambities. Hij is dé kandidaat van de isolationisten. Als bittere vijand van
Nixon, heeft hij erover gewaakt de partij-machine in Californië niet uit handen
te geven.
Wegens de magische kracht, die uitgaat van de naam Eisenhower, werd de
broer van de President, Milton Eisenhower, herhaaldelijk vermeld. Als president van het Pensylvania State College, is Milton Eisenhower een intieme raadsman geweest van zijn broer Ike, die beweert dat Milton „de hersenen van de

NIEUWE KANDIDATEN VOOR .HET WITTE HUIS

357

familie heeft". De broer van de President heeft administratieve posten bekleed
zowel onder Roosevelt als onder Truman, doch nooit een electorale functie. Uit
welvoeglijkheid kan de President hem echter zijn steun niet verlenen. Het feit
alleen reeds dat men Milton Eisenhower naar voren brengt wijst op de radeloosheid van zijn partij.
Humphrey, Treasury Secretary, wordt beschouwd als een mogelijk kandidaat.
Zijn voortvarendheid gaat gepaard met een aangenaam karakter: men zegt dat
hij de knapste man is in het huidige Cabinet. Maar hij heeft nooit een electoraal ambt bekleed en zijn leeftijd (ouder dan Eisenhower) is in zijn nadeel.
De sterkste kandidaat die de Republikeinen zouden kunnen aanduiden is
Chief Justice Warren van het Opperste Gerechtshof. Hij alleen beschikt over
een ruime politieke ervaring en geniet een groot aanzien hetgeen de onafhankelijke kiezers kan beinvloeden. Doch Warren, oud-gouverneur van Californië,
heeft expliciet verklaard dat hij zijn kandidatuur niet zal stellen. Het is evenwel
mogelijk doch weinig waarschijnlijk dat een persoonlijk aandringen van President Eisenhower hem op zijn besluit zal doen terugkomen.
Veel waarschijnlijker echter zal Vice-president Nixon de republikeinse kandidaat worden. Zijn huidig ambt heeft hem op de voorgrond geplaatst en veel
prestige bezorgd. Het is algemeen bekend dat Eisenhower hem hoog schat en
hem ook zal steunen. Hij wordt verder gerugsteund door de populaire pers en
door zeer invloedrijke weekbladen als Time en Newsweek. Volgens Gallup is
hij de enige kandidaat met Warren die een grote aanhang vindt bij de massa.
Nixon is een veelomstreden figuur ook binnen zijn partij. Hij is nooit de
zeer harde klap te boven gekomen, die de ontdekking van zijn geheim fonds
voor de kies-campagne hem in 1952 toebracht. Hij is ook gewikkeld in een
partij-twist in zijn eigen staat, waar hij de tegenwerking en de politieke ambities
van Senator Knowland en van gouvernier Knight moet overwinnen.
Nixons kandidatuur heeft een zware schaduwzijde: ze zal zo goed als zeker
de intense bitterheid die het Amerikaanse politieke leven in de laatste jaren
kenschetste weer doen toenemen. De Democraten evenzeer als de Republikeinen erkennen dat het presidentschap van Eisenhower zegenrijk is geweest in
zover het de storm van onverbiddelijke haat en bijna hysterische angst uit de
na-oorlogse periode heeft doen luwen. Deze rust zou erg bedreigd worden aangezien het meest geliefde politieke wapen van Nixon in het verleden immer
hetzelfde is geweest: hij beschuldigt al zijn tegenstanders van pro-communisme.
In de kiescampagne van 1954 was hij het die de Democraten bestempelde als
„de partij van het verraad". In 1952 was hij het die het land afreisde om overal
Truman en Acheson als pro-communisten te brandmerken.
De loopbaan van Nixon is een treffend voorbeeld van de nieuwe richting in
de Amerikaanse politiek: de synthetische uitbouw van een politieke figuur die
door de moderne propaganda-techniek wordt afgestemd op een vooraf-ontworpen model.
Toen hij in 1946 voor het eerst zijn kandidatuur stelde, was Nixon een onbekende, jonge advocaat, die er niet eens zeker van was of hij wel ingeschreven
stond bij de Republikeinse partij. In dat jaar zochten de Republikeinen van
Californië naar een man die het tegen volksvertegenwoordiger Jerry Voorhis
zou opnemen. Deze laatste was een liberaal-getinte Democraat, die zeker was
van zijn herkiezing. Nixon stemde overeen met het type dat volgens de politici
de meeste kansen had: hij was jong en had gestreden in de oorlog, zijn ver-
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leden was smetteloos en hij was gehuwd met een aantrekkelijke vrouw. Hij was
ook een goed redenaar en improvisator.
Op aanraden van zijn patroons zette Nixon de kiescampagne in als verwoed
anti-communist, die zijn tegenstanders op alle mogelijke manieren met de communisten gelijkschakelde. Nixon behaalde de overwinning al had zijn tegenstander in feite een uitgesproken anticommunistisch verleden!
Gedurende zijn eerste jaren als volksvertegenwoordiger maakte Nixon deel
uit van het House Committee dat het geval Hiss behandelde. Hij zelf kreeg het
beruchte middernachtelijk bezoek dat de eerste bewijzen bracht van Hiss' connecties met de Communistische Partij. Dit verzekerde zijn keuze in 1950.
In 1952 bond Nixon de strijd aan met Helen Gahagan Douglas voor een
senaatszetel. Nixon buitte eens te meer het geval Hiss uit en beschuldigde Mrs.
Douglas ervan immer in de Senaat te hebben gestemd als de communist Vito
Marcantonio!
In het Congres koos Nixon immer voor de conservatieve oplossingen: zo
stemde hij b.v. tegen de programma's van hulpverlening aan de vreemde en
voor het afschaffen van de prijscontrole.
Evenals Stassen en Dewey, wordt Nixon gekenmerkt als „het produkt van
de nieuwe synthetische politiek". In pers, radio en televisie, heeft de industrie
der propaganda krachtige middelen ontdekt om de volksopinie te bewerken
door nieuwe noden te scheppen en nieuwe produkten op te dringen. Waarom
zou men niet kunnen doen voor een politiek man wat men doet voor commerciële produkten ? Evenals een aangepaste publiciteit voorspoedige cinema- en
radio-concerns kan opbouwen, zo wil men ook politieke concerns oprichten.
De „synthetische" kandidaat is meestal de spreekbuis van conservatieve
strekkingen, want het vraagt heel wat geld en technische middelen om een
nieuwe „ster" te lanceren. De kandidaat zelf komt meestal overeen met een
soort mensen dat gevaarlijk veelvuldig is in het Amerikaanse zakenleven: de
handige schrijver, publicist of vertegenwoordiger, die zichzelf verhuurt als
technicus ter bevordering van om het even welke zaak, waarvoor men hem betaalt. Harold Stassen leverde in 1948 een typisch staaltje van deze werkwijze:
voor zijn campagne liet hij een technische dienst de publieke opinie peilen.
Aan de hand van de verstrekte gegevens besliste hij over welke punten hij zou
spreken en welke houding hij daarbij zou aannemen.
Het type dat in het geval van Nixon naar voren komt, is dat van de ernstige
jonge man, met echt-Amerikaanse ambities. Het is het type van de handige
verkoper, die zijn waar met een heilige overtuiging aan de man brengt. Hij is
een uitstekend spreker voor de T.V. en kent intuitief de waarde van de nodige
mise-en-scène. Ziehier een treffend voorbeeld: Bij de terugkeer van President
Eisenhower uit Genève, gutste de regen neer op de officials die hem op het
vliegveld opwachtten. Nixon deelde zijn bevelen uit: niemand mocht een
paraplu openen: want de paraplu was het symbool van een verzoening door
concessies en kon de toeschouwers aan München herinneren.
De techniek van Nixon is echter doeltreffend bij de massa. Of dat genoeg is
om hem in het Witte Huis te brengen, kan betwijfeld worden. Senator Knowland van Californië verklaarde onomwonden: „Ik geloof niet dat een Pepsodent-glimlach, een gevat antwoord, een grote begaafdheid als acteur voor de
T.V. en een gewiekstheid om grote beslissingen te ontwijken, de juiste eigenschappen zijn voor een verantwoordelijke post".
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E glimlach der Sovjet-leiders op de Juli-conferentie van Genève was bij Molotof

toen hij de November-conferentie der ministers van buitenlandse zaken (27 October tot 17 November) meemaakte geheel verstard. De vier ministers Dulles, MacMillan, Pinay en Molotof zouden aan de hand der „richtlijnen", in Juli door de
„Groten" opgesteld, een accoord nastreven over de veiligheid van Europa in verband
met de Duitse hereniging, over internationale ontwapening en over contact tussen
Oost en West. Optimisten spraken er reeds van, dat de koude oorlog verdreven was
door de vriendschappelijke „geest" van Genève. Zij kwamen bedrogen uit. Molotof
verstoorde door zijn hardnekkige vasthoudendheid alle toenadering, natuurlijk in
opdracht van de soms brooddronken Kroesjtsjef en van maarschalk Boulganin. Hoewel
in de „Richtlijnen" overeengekomen was, dat in Duitsland eerst „vrije verkiezingen" —
de westerse mogendheden noemden reeds de datum (September 1956) zouden
gehouden worden, bepleitte Molotof eerst de instelling van een „Raad'', bestaande uit
Oost- en West-Duitse leden, die de zaak zou moeten voorbereiden. Dit betekende een
erkenning van de Duitse „volksrepubliek" en een in onderlinge samenwerking op de
lange baan schuiven van de hereniging. Daarop sprak hij over de beruchte „eenheidslijst", die in de Sovjet en in de satellietstaten „goed voldeed" (voor degenen, die aan
het bewind zijn) . Eindelijk kwam de aap uit de mouw: „Een oplossing van het Duitse
vraagstuk mag niet geschieden op kosten van het sociale systeem der Oost-Duitse
democratische republiek en een verenigd Duitsland moet buiten elk militair blok blijven". Deze pijl was op de Nato gericht. De hoop herleefde, toen Molotof, terugkerend
van de herdenking van het 38-jarig bestaan der Sovjet-heerschappij, verheugd verklaarde, dat hij „met goed nieuws en met nieuwe bagage" aankwam. De bagage is
blijkbaar onderweg verloren geraakt. Er was niets veranderd. „Het van kracht worden
der Parijse verdragen heeft de hereniging van Duitsland voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er is tijd, geduld en zelfbeheersing nodig". Met deze koudwaterstraal was punt 1
afgehandeld en sloot Dulles de zitting om „na te denken".
Even ontoeschietelijk was Molotof bij de behandeling van punt 2. Hij vertegenwoordigde nog altijd het standpunt van eerst ontwapenen en dan een geregelde controle.
Het blauwdruk-plan van Eisenhower, aangevuld door Boulganin's voorstel tot het
inrichten van controle-posten op belangrijke verkeersknooppunten, was zinloos, omdat
dit geen deel uitmaakte van een algemeen plan tot effectieve vermindering der bewapening. De A- en H-bommen moesten absoluut verboden worden en vernietigd, zodra
de vermindering der gewone strijdkrachten voor 75% was uitgevoerd. De drie grootste
mogendheden: de V. Staten, de Sovjet-Unie en Rood-China, dat langs deze omweg in
de raad der Groten kon* binnenkomen, zouden hun mankracht beperken tot omstreeks
1 millioen, de twee andere Groten, Brittannië en Frankrijk tot circa een half millioen
en de kleinere tot omstreeks 100.000 man. MacMillan stelde de vraag, wat deze
getallen betekenden, zolang het helemaal niet bekend was welk percentage werd gedemobiliseerd. Du ll es zette uiteen, dat de westelijken niet bereid zijn om, wat zij beschou-

wen als de grootste waarborg voor de vrede: het bezit van de H-bom, op te geven,
tenzij er voor 100% zekerheid is, dat zij dit veilig kunnen doen. Ook hier was het
resultaat nihil. Zelfs de gedachte der westerlijke mogendheden de ontwapeningskwestie te doen onderzoeken in de daarvoor aangewezen subcommissie der V.N. is
niet uitdrukkelijk aanvaard. Dulles liet zich alleen maar vaag uit, dat langs weten-
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schappelijke weg wordt gezocht naar een oplossing van het probleem of er een effectieve controle op de uitvoering van ontwapeningsplannen mogelijk is. Het in de vorige
conferentie zo jubelend aangeknoopt contact tussen Oost en West --- het derde punt
— werd door Molotof verschrompeld tot opheffing van het handelsembargo, vrije
scheepvaart, uitwisseling van culturele delegaties en dergelijke onschuldige zaken. Van
opheffing der censuur op radio, boeken en tijdschriften en volledige bewegingsvrijheid
der diplomaten was geen sprake. Dit zou een niet-toelaatbare inmenging van het
buitenland in binnenlandse zaken zijn. Het zou neerkomen op „propaganda voor
oorlog en atoom-aanval en ondermijnende activiteit in de landen van het socialisme"!
Uit deze afwijzing sprak, naar men meende, het wantrouwen, waarmee de Sovjetleiders bezield zijn tegenover hun eigen onderdanen. Aldus eindigde „het gesprek der
doven". Een poging van Molotof in een slotcommuniquée de mislukking der conferentie te verbloemen, werd resoluut afgewezen. Evenmin voelde Dulles er iets voor
tegen het volgend jaar een nieuwe conferentie in het vooruitzicht te stellen. Hij gaf er
de voorkeur aan de hangende kwesties langs de gewone diplomatieke weg te behandelen. In overeenstemming met president Eisenhower maakte Dulles aan de wereld duidelijk, dat Moskou zijn systeem met alle andere middelen dan oorlog zal voortzetten.
„Het kan zijn dat het lang duurt voor wij succes boeken in het streven naar een
rechtvaardige en duurzame vrede, maar hierin zal ons land nimmer in een nederlaag
berusten".
De onvermoeibare Dulles maakte van zijn vrije uren gebruik om een bliksembezoek
te brengen aan Franco en Tito. Tijdens zijn vijf-uren onderhoud met de Caudillo en
diens ministers werden de Spaans Amerikaanse betrekkingen betreffende wederzijdse
bijstand, defensiebijstand en economische hulp besproken, waarna de staatssecretaris
terugging „met de overtuiging, dat de betrekkingen tussen beide landen nauwer zijn
aangehaald". Met Tito besprak Dulles problemen, die meer op het oosten betrekking
hadden. Zij waren het eens, dat de Oost-Europese landen recht op onafhankelijkheid
hadden. Over de Europese veiligheid en het Duitse probleem hadden zij elkaars standpunt toegelicht, maar dit moest geheim blijven. Ook over het midden-oosten was van
gedachten gewisseld. Des te belangrijker, omdat binnenkort Tito de Egyptische premier
Nasser zal bezoeken. Maar ook het hierover gesprokene was niet voor publicatie
vatbaar. Voor de buitenwereld werd nog gepubliceerd, dat Molotof in een informeel
gesprek met Dulles „in hartelijke sfeer" het lidmaatschap der V.N. had aangesneden.
Onder de candidaten voor de V.N. bevinden zich vier communistische landen: BuitenMongolië, Albanië, Bulgarije en Hongarije, alle satellietstaten van de Sovjet die tot
dusver regelmatig werden afgestemd. De drie laatstgenoemde maken een kans, omdat
de V. St. beloofd hebben zich bij stemming te zullen onthouden. Moskou echter laat
Buiten-Mongolië niet los.
Nauwelijks was de conferentie van Genève mislukt, of Moskou strekte zijn vangarmen uit naar het oosten. Het eerst aan de beurt was India dat in New-Delhi de
Sovjetafgevaardigden Boulganin en Kroesjtsjef met open armen ontving. Nehroe kreeg
het aanbod ingewijd te worden in de kennis van de vreedzame toepassing der atoomenergie. Hij aanvaardde gaarne deze samenwerking, maar om zijn neutraliteitshouding
tussen oost en west te handhaven, zou India soortgelijke aanbiedingen van welk ander
l and ook eveneens aanvaarden. Niet vergeten mag worden, dat India nog altijd lid is
van de Commonwealth. Terzelfdertijd stelde te Bagdad de Britse minister MacMi llan
aan zijn partners Turkije, Irak, Pakistan en Iran, de Britse atoomenergie ter beschikking, de wens uitsprekend, dat nieuwe leden zich bij het pact zouden aansluiten, zonder
dat deze militaire verplichtingen op zich hoefden te nemen. Niet ten genoegen van het
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Kremlin is dit verdrag tot stand gekomen. Daarom heeft Kroesjtsjef verklaard hierin
een vijandige daad tegen zijn land te moeten constateren.
Het was te voorzien, dat de verbannen sultan van Marokko, Ben Joussef, in
Frankrijk geen blijvende woonplaats zou hebben. Toen de „Troonraad" na zijn terugkeer uit Madagascar hem zijn ontslag aanbood en vooral sinds de machtige pasja van
Marrakesj, El Glaoui, van de dwaling zijns weegs was teruggekeerd en, na vergiffenis
bekomen te hebben, zich voorstander verklaarde van de terugkeer van de sultan naar
Marokko, restte de Franse regering niets anders dan Joussef op zijn troon te herstellen,
onder voorwaarde, dat hij een representatieve regering zou vormen en hervormingen
zou aanbrengen. Tevens verdween de resident-generaal Boyer de Latour, die werd
opgevolgd door de oud-politie-commissaris Dubois. 16 November zat de sultan weer
op zijn troon. Mohammed V beloofde, dat de opbouw van het nieuwe Marokko, dat
van geen Frans protectoraat meer wil weten, geschieden moest zonder gevoelens van
wraak. Dit gelukte hem niet. Want de atmosfeer van vreugde werd vertroebeld door
moorden op degenen, die aanhangers waren geweest van Arafa en zich meer Fransgezind dan nationaal hadden betoond. Zijn kabinetsformateur, de oude Si Bekkai, zal
trachten met de Istiklal een regering te vormen.
De voorlopige president van Argentinië, generaal Lonardi, is van zijn plaats verdrongen door generaal Pedro Aramburu. Aanleiding tot dit ingrijpen was het besluit
van Lonardi, om, zonder de adviesraad (waarin alle stromingen, behalve communisten
en peronisten, waren vertegenwoordigd) te horen, voor binnenlandse zaken en voor
justitie twee nieuwe ministers te benoemen. Zij konden geen genade vinden bij de raad.
Onmiddellijk kwamen de politieke leiders, meest generaals, bijeen en dwongen de
president zijn ontslag te nemen. Zij herstelden de afgezette ministers op hun zetels. In
deze staatsgreep speelden factoren van verschillende aard mee. Niet alleen uit persoonlijke eerzucht der officieren, maar ook de gematigdheid, waarmee Lonardi tegen de
peronisten en de vakverbonden optrad was de radicalen een doorn in het oog. Niet
minder de zorg, die hij besteedde om de Kerk in haar rechten te herstellen. Een algemene staking door de leiders van de C.G.T. afgekondigd onder de leuze van „Wij
willen Lonardi terug als waarborg voor democratie en onbaatzuchtigheid" werd
gemakkelijk onderdrukt, terwijl de nieuwe regering een grootscheepse zuivering in het
leger ongestoord kon uitvoeren. Zij beloofde de politiek van economische en financiële
hervormingen, door de vorige regering begonnen, te zullen voortzetten.
Sinds de president van Brazilië, Getulio Vargas, in 1954 een einde aan zijn leven
maakte, werd zijn functie waargenomen door Filho. Begin October waren verkiezingen gehouden voor de vervulling der presidentsvacature en de socia li st of „Getulist" Kubitschek behaalde de overwinning. 31 Januari 1956 hoopt hij zijn ambt te aanvaarden. Wegens hartziekte moest Filho naar het ziekenhuis, zodat de voorzitter van
de Senaat, Carlos Luz diens taak waarnam. In verbinding met officieren en politici
wenste hij de verkiezing van Kubitschek ongedaan te maken, maar daartegen verzette
zich de minister van Oorlog Texeira Lot, die een nieuwe waarnemende president
benoemde in de persoon van de vice-president van de senaat, Neru Ramos. Om de
zaak nog ingewikkelder te maken wilde na zijn genezing de eigenlijk president Filho
de teugels weer in handen nemen, maar het leger kwam in beweging, het parlement
verklaarde, dat hij niet in staat was zijn werkzaamheden voort te zetten en maakte dit
waar door hem huisarrest op te leggen.
NEDERLAND
Nadat verleden jaar de verhoging der ambtenaren-salarissen in het G.O. was vast23
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gelopen, kwam minister Beel in de Tweede Kamer met een voorstel deze salarissen met
ingang van 1 Januari 1955 met 45 millioen op te voeren, welk voorstel door de afgevaardigden grif aanvaard werd. Minder gelukkig was de minister van financiën, van
de Kieft, die ter beteugeling van de hoogconjunctuur de investeringen der particuliere
bedrijven beperkt had en de heffing van de vennootschap-belasting vervroegd. In de
Kamer heerste vooral ontevredenheid, dat de regering in het opzicht van bezuiniging
de hand niet in eigen boezem stak. In drie jaar waren de staatsuitgaven met 27% tot
1 milliard 63 millioen gestegen. Het overheidsapparaat met zijn 107.808 ambtenaren is
topzwaar, bij het departement van Oorlog waren 34.000 burger-ambtenaren, bijna twee
divisies Er werden staaltjes gegeven van het gebrek aan efficiëncy, door de overheid
toegelaten of begunstigd. Aan de hand van de dissertatie van de zoon van de ministerpresident, Drees Jr., toonde men aan, hoe op wetenschappelijke wijze deze misbruiken
konden voorkomen worden en de ambtenaren uitgedund. Tenslotte kwam het katholieke Kamerlid mr Lucas met een motie, die aanvaard werd met alleen de stemmen der
socialisten en der communisten tegen (23). De motie gaf de regering een richtlijn om
ook investeringen in de overheidssector te beperken. Dus een controle-orgaan om aan
te vullen wat aan de bevoegdheid van de Rekenkamer ontbrak. De minister vond deze
motie een slag in de lucht en een onvriendelijke daad tegenover de regering. Het
laatste valt niet te ontkennen, maar het eerste moet nog afgewacht worden. Bij de
begroting van Justitie kwamen de zaken Anneke Beekman en het Haarlemse kerkelijk
huwelijk ter sprake. Het laatste wilde de katholieke afgevaardigde pater Stokman niet
verdedigen, omdat de assistentie van een geestelijke volgens het kerkelijk wetboek in
dit geval niet strikt nodig was geweest. Over het eerste geval merkte de spreker op,
dat in vele, ook niet-katholieke, kringen in hoge mate „verwondering" bestond over
uitlatingen van officiële rechterlijke gezagsdragers, die indruisten tegen het verbod,
dat rechters blijk geven van enige overtuiging omtrent schuld of onschuld van de
verdachte. Na het geval tot zijn juiste proporties te hebben teruggebracht, bewees
pater Stokman, dat het positieve recht niet kan prevaleren boven de individuele
gewetensovertuiging, een stelling, die ook door de staat erkend wordt.
Terwijl Soukarno, die zich gelijkstelde met Gandhi en met Hitler — wel bekome het
hem zich te Bandoeng voor een gehoor van anderhalf millioen te buiten ging
aan invectieven tegen de „imperialisten'', met name Nederland en de V. St., zond het
ministerie-Harahap de Indonesiër mr Utoya naar den Haag om inleidende besprekingen
te voeren voor een ministeriële conferentie over de opheffing van de Unie, over herziening van de financieel-economische overeenkomst en over de kwestie N.-Guinea.
Utoya Ramlan deelde mee, dat zijn regering de kwestie N.-Guinea binnen twee weken
afgehandeld wenste te zien om te voorkomen, dat eventuele schermutselingen tussen de
beide landen in deze conferentie de sfeer der V.N., die vermoedelijk half December
dezelfde zaak zullen behandelen, zouden vertroebelen. Intussen is hem duidelijk gemaakt, dat het verloop van het proces-Jungschlidger en de mensenroof van hoofdagent
Van Krieken, die door infiltranten op N.-Guinea was weggevoerd, eerst van de baan
moesten zijn. Van Krieken bevond zich als gevangene te Djakarta en werd vrijgelaten,
terwijl een Indonesische verklaring te verwachten was omtrent Nederlandse arrestanten. De kwaadaardige rechter Maengkom werd soepeler en toonde zich bereid op verzoek van Mevr. Bouman een 12-tal getuigen uit Nederland op te roepen, met de waarschuwing, dat zij zelf verantwoordelijk waren voor de consequenties van hun komst.
De minister van buitenlandse zaken Luns, heeft laten weten, dat er niet gesproken zou
worden over N.-Guinea's souvereiniteit, maar dat slechts de aspecten van dit probleem
van weerszijde bekeken zullen worden. Om onaangename verrassingen te vermijden
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zal de minister, die de oosterse haast niet vertrouwt, de vergadering der V.N. eerst
bijwonen.
K. J. D.

1-12-'55
BELGIË

Op Donderdag 24 November eiste Eerste-Minister Van Acker, door de meerderheid
gevolgd, dat de reeds aanhangige interpellatie Van den Daele over de onwettige
politiek van de regering op het gebied van sociale zekerheid, zou worden uitgesteld
tot de begroting van Arbeid en Sociale Voorzorg aan de orde kwam. Deze aanslag op
het recht van de oppositie en op de parlementaire democratie moet ook in meerderheidskringen grote bezorgdheid hebben gewekt, want Dinsdag nadien verwierp de
Kamercommissie van het reglement, onder voorzitterschap van dhr Huysmans, uitdrukkelijk de thesis Van Acker.
Wat was de diepere grond van dit incident? Wilde de meerderheid alleen tonen,
dat zij de machtigste was, en aldus wraak nemen voor de door de C.V.P.-groep
gevoerde obstructie? Was de meerderheid nog steeds niet zeker dat ze eensgezind de
hervorming van de ziekteverzekering volgens Troclet zou steunen en zocht de regering
na een eerste verdaging, haar heil in een tweede en meer radicale? Hoe dan ook, het
incident onthult ondubbelzinnig de twijfelachtige eerbied van de socialisten voor de
democratie en laat het ergste vrezen voor de eventualiteit dat ze ooit de volstrekte
meerderheid zouden kunnen behalen!
Voor de christenen was dat tekort aan democratische zin reeds duidelijk geworden
na de stemming van de wet-Collard. Sindsdien is echter gebleken dat de beginselen van
die wet: volstrekte voorrang voor een alleenzaligmakend staatinitiatief en onderschikking van de persoonlijke vrijheid aan die staatsmacht, door de socialisten niet alleen op
schoolgebied toegepast worden. Die beginselen verschenen in een zeer schril licht op
het congres van de socialistische leerkrachten, waar ieder recht van de ouders inzake
onderwijs geloochend werd, alleen het recht van het kind erkend, en de Staat als
hoeder van dit recht vooropgesteld! De statolatrie van de doctrinaire socialisten blijkt
voor die van de ergste collectivistische regimes niet meer onder te doen. Zoals gezegd
komen die beginselen ook nog tot uiting, én in het besluit over de ziekteverzekering
waar de staat zich opwerpt boven de privé-organisaties, én in de door de Kamer
goedgekeurde wet Leburton op de huisvesting die nu op haar beurt in laatste instantie
door de staat geregeld wordt.
Hoe merkwaardig het ook schijne, in de grond werken de Liberalen mede aan dit
programma. Wel niet van ganser harte, zoals op de liberale partijraad tot uiting
kwam. Maar als die liberale raad naast het socialistisch congres van 19 en 20 November
geplaatst wordt, ziet men dat toch zeker op dit gebied geen scheiding te verwachten
valt. Heftige critiek vanwege liberalen op het besluit Troclet werd gemakkelijk gesust
door minister Rey, en het is nauwelijks te verwachten dat een stemming over de interpellatie Van den Daele terzake een nog overgebleven oppositie in liberale rangen
onthullen zou. De grootste steen des aanstoots lijkt nog te zijn het uitblijven van een
volledige erkenning der liberale vakbonden, waarvoor dhr Van Glabbeke, zeker geen
vriend van deze regering, ijvert. Op het socialistische congres bleken echter niet veel
zorgen omtrent de houding van de liberale partner te bestaan. Luid werd de lof van
de samenwerking gezongen; men liet de partner begrijpen, dat men om zijnentwille de
etatisatie niet ook nog op economisch gebied aanva tt e; men verheugde zich over de
resultaten van de regering r-- waaronder de oogverblindende cijfers over werkloos-
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heidsvermindering die helaas geen economische werkelijkheid vertolken
kortom,
het was een congres van zelfzeker welbehagen.
Intussen maakt de etatiserende strekking van de regering hoe langer hoe meer de
bëzorgdheid gaande, vooral omdat de onmacht van de oppositie, er paal en perk aan
te stellen, met de dag duidelijker wordt. Men is een dergelijke onmacht, heel normaal
in het r ook heden virtueel heersend r stelsel van volstrekte meerderheid, nog niet
gewoon en schijnt te vergeten dat de socialisten met hun machtige vakbond evenmin
in staat zijn gebleken, de homogene regering fataal te schokken. Maar de critiek op de
homogene regering werd geen ogenblik stopgezet, drong door tot de openbare opinie,
vond haar weerslag in enkele klinkend-populaire eisen: het gevolg was 11 April 1954.
Meerdere waarnemers schijnen te vrezen, dat de huidige oppositie in haar analoge
taak tekortschiet. Onomwonden werd zulks gezegd in een artikel uit La Revue
Nouvelle, waar de C.V.P. verweten werd een onvoldoend hechte eenheid rond een
onvoldoend algemeen programma te verwezenlijken. De jongste maanden geven inderdaad tot die critiek aanleiding. Maar het christelijke kamp schijnt zich te willen herzien. Voor haar 11 congres, dat van haar tiende verjaring, heeft de C.V.P. resoluut
het programma in het middenpunt gesteld, en zullen nieuwe preciseringen over brandende vraagstukken als het schoolprobleem, de Vlaams-Waalse verhoudingen, de
sociale zekerheid worden gegeven. Over het tweede punt legde de C.V.P. trouwens
een verklaring af, waarin inzake repressie bepaalde algemene maatregelen worden
voorgesteld, maar waar althans het woord amnestie uitdrukkelijk is vermeden, dat de
pittigheid van een wetsvoorstel van dhr. Wagemans (de enige verkozene van de
Vlaamse Volksunie) uitmaakt.
Het Comité voor Vrijheid en Democratie is langs de andere kant zijn protestcampagne
herbegonnen met een klinkende verklaring en met betogingen te Brussel en te Mechelen
waar een betoger door een geweerkogel aan de knie gewond werd. Typerend voor
het klimaat is, dat dit incident nauwelijks weerklank vond.
Het verzet inzake de uitvoeringsbesluiten van de wet Collard, waarvan het verschijnen noodzakelijk is om de uitbetaling der toelagen moge lijk te maken, en inzake
de aanvullende premie voor de moeder thuis, lijkt intussen enig resultaat te hebben
geboekt. De kabinetsraad hield zich met de uitvoeringsbesluiten bezig. De eerster
minister beloofde aan een afvaardiging van het A.C.V. een versneld uitbetalingsritme
voor de toeslagen, en een spoedige regeling van de aanvullende premie.
De toepassing van de regeling over de arbeidsduur in de sectoren grootwarenhuizen
en banken stiet op nieuwe moeilijkheden --- stakingsaanzeggingen werden ingediend -die echter tenslotte werden bijgelegd met een compromis, in het tweede geval zeer
tegemoetkomend aan de syndicale eisen.
Wat de buitenlandse politiek betreft, is te vermelden, dat het socialistisch congres
zich heeft uitgesproken voor de erkenning van communistisch China.
L. Deraedt

Forum
Hebben wij geen adem meer?
Aad de Haas en de recensenten
In de sobere kloosterlijke sfeer van het
Provinciaal museum te Maastricht was
het werk van Aad de Haas geëxposeerd
vanaf half November tot begin December. Dat het actuele kunstleven, dus de
levende ontmoeting van kunstscheppend
en kunstminnend publiek, vrijwel geheel
tentoonstellingsaangelegenheid is geworden, is een gegeven feit en daar zit ook
niets afkeurenswaardigs in. In ons moderne leven bestaat voor deze sector van
het geestesleven geen andere belevingsmogelijkheid dan doodgewoon ad hoc een
séance bijeen te roepen.
Doch dan is er één voorwaarde: het
moet geschieden in de sfeer die past bij
het leven van de geest. Deze is een
andere dan de entourage waarmee bijv.
het nieuwste wasmiddel wordt aangekondigd. Het leven van de geest vraagt
rust, geleidelijkheid, afstand van het te
wisselvallige en ogenblikkelijke.
Op de tentoonstelling van het werk
van de Haas was in genendele hiertegen
gezondigd. Als 'het al in de lucht hangt
om van tentoonstellingen een sensationeel
kijkspel te maken (overigens binnen
zekere grenzen een typisch moderne
kunst, waarin wij Nederlanders een internationale faam hebben hoog te houden), hier in Maastricht kon men zeker
niet zeggen dat men ook maar gezocht
zou hebben hier tot de grenzen van toelaatbaarheid te reiken. Integendeel, het
was een doodgewone expositie, met het
min of meer geschikte materiaal aan verlichting en beschotting, dat het museum
tot zijn beschikking heeft. Ook de openingsinleiding van Prof. Timmers voegde
hier niets sensationeels aan toe, doch bevatte het simpele verzoek sensatie te
vermijden en dit werk rustig en onbevooroordeeld te bezien.
Tot zover de indruk van de feiten.
De Pers

Wanneer men echter de verschillende
artikelen onder ogen krijgt, verschenen

in verse dag- en weekbladen, dan was het
anders gesteld. Dan blijkt weer eens hoe
kwetsbaar dat bovengeschetste klimaat
van het geestesleven is. Kwetsbaar namelijk door het gebrek aan afstandnemen bij de gebruikelijke journalistiek.
Het culturele leven heeft zijn eigen
tempo, zijn eigen polsslag. Het is leven
van de mens in zijn meest tijd-overstijgende faculteit en het vraagt van degenen
die er aan deelnemen, dat zij hun gejaagdheid en kortademigheid afstemmen
op een hogere golflengte.
Deze vanzelfsprekende eis is weer eens
niet in practijk gebracht. En het verwondert temeer, daar zelfs figuren van
wie men beter mocht verwachten, aan
dit euvel hebben meegewerkt.
Wij vinden dit t.a.v. de onderhavige
tentoonstelling zo jammerlijk, omdat het
hier niet slechts ging om besprekingen
van kunst zonder meer, maar over beschouwingen waarin men dit werk in
direct verband bracht met religieuze aan
gelegenheden en kerkelijke gebeurtenissen.
Als de religieuze geaardheid van de
Haas' werken en een eventuele samenhang hiervan met de verwijdering van
zijn staties in 1950, zich spontaan doen
gelden in ons bewustzijn, juist dan is
de grootste schroom geboden. Precies in
dat geval voelt een weldenkend mens hoe
alles in hem aandringt op eerbiedige
terughoudendheid en, acht hij zich bevoegd ondanks deze factoren, een openhartig oordeel uit te spreken, dit met
omzichtigheid te doen. Want het gaat
bij dit alles om hoge zaken.
Leest men wat in De Nieuwe Limburger, in De Linie, De Maasbode en, in
bescheiden mate, in de Volkskrant geschreven werd, dan is de hoge kijk op
deze ernstige zaken toch wel erg vlot en
kleintjes met laaghangende wolkjes "afgegrendeld.
Dit kan allemaal erg goed bedoeld zijn.
Men wenst voorzeker het verschijnsel
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van de Haas' nieuwe werken in breder
perspectief te zetten. Maar het resultaat
is averechts. Men solt met grote woor
den, schrikt niet terug voor dramatische
wendingen, maakt echter met dat al van
Geloof, Kerk, Mens en Kunst toch wel
heel benepen en „burgerlijke" zaken.
De mens en zijn werk

Om te beginnen is het kunstwerk niet
de kunstenaar, of anders gezegd, de kunstenaar geeft iets van zichzelf in zijn
werk. Zijn persoon geeft hij niet prijs,
althans niet gehéél. Hierop wees zeer
terecht de recensent in de Linie, maar
een ogenblik later is hij dit beginsel al
weer vergeten en legt de persoon van
de Haas rechtstreeks in het verlengde
van de bespiegelingen over zijn werk.
Wreekt de onachtzaamheid tegenover dit
beginsel zich reeds in kunstcritiek zonder
meer, hoogst onaangenaam en gevaarlijk
wordt zij wanneer men deze kortsluiting
toepast bij het religieus werk van een
artiest die bovendien voorheen de pijn
heeft moeten verwerken van het bekende
kerkelijke verbod.
Welnu, juist deze achtergronden, die
het persoonlijk leven van de artiest raken
en recht hebben op hoogste eerbied en
vrijwaring voor goedkope publiciteit, zijn
door genoemde schrijvers gretig aangegrepen. Dat niet alleen, ze zijn op oppervlakkige wijze in het geding gebracht,
met schade zowel voor de waarheid van
de zaak als voor de proporties van die
hoge Normen die hier aan de orde zijn.
Men moet dit werk als schilderwerk
beoordelen, en zo er al verbindingsdraden zijn en zich opdringen met de persoonlijke lotgevallen van de maker, dan
doet men alles eerder dan deze met ongefundeerde slogans extra voor het voetlicht te halen.
Doch hier was méér dan alleen een teveel aan slechte smaak op het gebied
van kunstcritiek. Niet alleen werd het geexposeerde aangegrepen voor vivisectie
op de Haas' persoonlijk en religieus
leven, men stelde bovendien zeer heilige
zaken in een daglicht dat ze verschrompelt tot eng-individuele en sectaristische
gevoeligheden. Zoals hier werd gepraat
over de geestelijke instelling van de

Haas, over de Kerkelijke Gemeenschap,
over een pijnlijke maatregel van de
Overheid, over de Katholieke Gemeenschap van Nederland enz., moest een onkundig toeschouwer wel de indruk krijgen dat in Nederland waarden als
Christendom, Kwaad, Naastenliefde,
Kerkgemeenschap, Gezag, Fatsoen gereduceerd zijn tot gevoeligheden rond
enkele schilderijen.
Bepaalde handelwijzen van eertijds
mogen dan al ergerlijk geweest zijn, het
oprakelen daarvan in niet minder doorslaande superlatieven bewijst alleen
maar dat men bij ons nog geen haar gevorderd is tot onderscheidingsvermogen.
Waar is de maat, vraagt men zich af.
Waar het gevoel voor de proporties van
de zaken waarmee men zo kwistig
schermt?
Het is ondoenlijk tot in details de passages weer te geven waarin deze lyriek
uitbarstte. In verschillende toonaarden
werd gesproken over „de verbijsterde
door het kwaad'', „die uit de gemeenschap is buitengeworpen''; over de
„schilderingen van de mysticus, wiens
kunst uit de kerkelijke gemeenschap gestoten werd", over „de uitgestotene" die
„nu als rechter vonnist met alle opgekropte woede van zijn miskende artiestenhart". De artiest „is belasterd geworden en verdacht gemaakt in de Christengemeenschap"; „de ziel van deze kunstenaar is duidelijk allergisch voor de
soort sensatie waarmee men hem bespogen heeft en opgejaagd uit het hol zijner
„wereld"-vreemde teruggetrokkenheid".
Dit heeft dan betrekking op een incidenteel verbod van de Kerkelijke overheld (die zijn persoon helemaal niet
raakte) en verder op ongezonde sensatie
daaromheen, waarvan de genoemde
regels een waardige herhaling ten beste
geven.
Men sprak verder over „de brand
der zielsaandoeningen die het wereldbeeld
van de Haas grondig deed veranderen",
over het feit dat „wat in dit werk verschrikt, het werk is van onze christengemeenschap, niet anders"; over „de
aanklacht van dit werk, welke het feit
van een ongedelgde schuld op onze
christennaam stelt". Bij het zelfportret:

FORUM
„Deze mens is een brandend requisitoir.
Deze mens gaat ons aan, de katholieke
Gemeenschap van Nederland” ... De
heer Lou Maas vindt geen woorden kras
genoeg om de zielsgesteltenis van de
Haas te beschrijven: „walging en weerzin", „de zieke, in wiens „liggen en denken" de haat naar de waanzin groeit,
wiens ene oog, afgewend van het kruis,
de wereld en de maatschappij vervloekt,
de hypochonder, met zijn ziekelijke aandacht voor het lichaamsgebeuren". „Het
werk van een verziekte, wiens hypochondrie nog over precies voldoende begrip
en raffinement beschikt om de toeschouwers zo afzichtelijk mogelijk te kwetsen" .. .
Wij weten niet wat de heer de Haas
zelf over deze poëzie denkt. Wij hopen
het van hem te horen.
Het maakt allemaal een tamelijk onfrisse indruk, als een opgeschroefde paniek bij een eigengemaakt strovuurtje;
alle schaduwen zijn dreigend als reuzen,
en men gaat er zelf in geloven.
Vallen voor deze scribenten de contouren van Christendom en Kerk zo ongeveer samen met gekrakeel pro en
contra rond iedere penseelstreek van de
heer de Haas? Als dat zo is, dan schieten ze als „opvoeders" van het christelijk publiek schromelijk tekort.
Meer ter zake
Gabriël Smit komt in zijn bijdrage tot
een artistieke beoordeling. Hij merkt op
dat de Haas de dingen nogal eens zo

wild zegt dat ze „over zichzelf héénschreeuwen, in een overspannen, ongebreidelde, woedende kleurentaal". Dit is
objectieve kunstcritiek en blijft bij de
registreerbare feiten. Ook Ko Sarneel
maakt gelijkluidende notities. Hierbij aansluitend willen wij ook zelf iets in het
midden brengen over het geëxposeerde.
Vond de verleiding tot het betrekken
van persoonlijke en religieuze waarden
in de beoordeling van dit werk (zoal
volstrekt geen rechtvaardiging) misschien
zijn verklaring in de aard van dit werk
zelf? Als dit zo is, dan is hiermee een
artistiek tekort in dat werk aan het licht
getreden. De wet van de kunstbeoordeling immers is allereerst de wet van
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het kunstscheppen: afstand van het al te
direct-emotionele, een zekere bevrijding
uit de overdaad en het onklare van het
bezige leven, juist door de stille gehoorzaamheid tegenover de groeiende eigenheid van het „werk". In dit fundamentele opzicht lijkt mij het werk van de
Haas onder de maat te blijven. Op het
eerste gezicht verrast en schokt het, bij
herhaalde ontmoeting gaapt achter de
driftige façade een betrekkelijke leegte.
De verf noch „het ding" zijn neergezonken binnen het kader, ze hangen als
ongevormde schreeuw boven het doek.
Maar wij maken onderscheid: De Kat,
Duivelsbezwering, Dubbelportret Kinderen, Christus met Judas, en anderen,
vormen een gunstige uitzondering. De
meeste van de overige schilderijen kunnen niet overtuigen, omdat ze brutaal,
oppervlakkig en zwak geschilderd zijn.
Ook de overwegende thematiek van
het geëxposeerde liet na een eerste
overrompeling een weeë nasmaak achter:
de stereotiepe „obsceniteit" lijkt een

cliché en mist de diepte van de ware
vertolking van het kwaad.
Zoals wij de kortademigheid betreurden van de critici, zo moeten wij in de
Haas' werken de amechtigheid en valse
emfaze opmerken, die de ware proporties
van de gesuggereerde themata verduisteren. De religieuze ademtocht van dit
werk lijkt groot, doch zij heeft geen
armslag, geen ruimte, geen waarlijk
authentieke allure. Daarvoor is zij te
weinig vertolkt, te weinig „vorm" geworden. Ook het vroegere werk miste
soms iets van deze volledige artistieke
geboorte, hoewel in ander opzicht. Toen
bleef het wel eens steken in een soort
cultus van amorf gefluister, nu loopt het
al te zeer dood in een vormeloze kreet.
Vooralsnog doet de Haas met een
benadrukt religieuze thematiek niet de
juiste greep. Zijn talent vraagt groter afstand van dit hoogste en moeilijkste. Zijn
grafisch werk wijst de richting waar de
echte, onmisbare de Haas ligt. Waar hij
niet op zijn tenen staat, waar hij groot
is, helemaal zichzelf: in de fijnzinnige
interpretatie van de stille, poëtische kant
van het leven.
Durft hij deze zelfcritiek aan? Mis-
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schien zal hieruit dan eens een gerijpt
religieus getuigenis opbloeien, in de
Ruimte en het groot Geheim van de
Moederkerk, die nooit geselt maar leeft

uit Christus' Zachtmoedigheid en Zijn
Geest ... hoezeer haar kinderkens ook te
kort schieten.
P. Wiemers S.J.

Spanje beweent „el maestro"
„Voor ons is Socrates een idee, die
ons door Plato werd meegedeeld; maar
voor Plato was Socrates een avontuur,
meer nog: het avontuur." Deze woorden
van Ortega y Gasset heeft de huidige
generatie van intellectuelen in Spanje nu
op hemzelf toegepast, in het bewustzijn
dat „el maestro" dit avontuur is geweest
voor hen.
Eén voor één verdwijnen de voornaamste figuren van '98. „El 98'' is een
grote datum in Spanje's geschiedenis.
Wanneer men er spreekt over de generatie van 1898 bedoelt men de groep
mensen, aan wie Spanje zijn literair
reveil, zijn culturele herleving en zijn intellectueel mondig-worden dankt, en
meteen — hoe paradoxaal ook r zijn
vernieuwd katholiek bewustzijn. De jonge
leiders van '98, die Spanje letterlijk
wakker geselden en rond wie weldra de
jeugd zich schaarde, heetten Unamuno,
Ortega y Gasset, Perez de Ayala, ValleInclàn, d'Ors, Baroja, Martinez Sierra,
„Azorin" ... Zij hebben het mogelijk gemaakt, dat Spanje uit drie eeuwen valse
grootheidsmystiek en uit een halve eeuw
doodstrijd in oorlog, politieke omwentelingen en bloedige burgerkrijg, met een
verdiept bewustzijn en een vernieuwde
levenskracht is opgestaan. Thans zijn de
voornaamsten onder hen reeds verdwenen. Hun geest werkt verder: Unamuno
stierf in 1936, en nog is Salamanca het
Salamanca van „don Miguel". Vorig
jaar overleed Jacinto Benavente, de
Nobelprijswinnaar, wiens toneelstukken
de Spaanse mondaine wereld hekelden;
dit jaar de essayist en criticus Eugenio
d'Ors, en nu ook José Ortega y Gasset,
met Unamuno Spanje's grootste moderne
denker. Bij de jongere generatie schijnt
niemand hun geniaal formaat te bezitten,
zodat Spanje zich wel degelijk verweesd
gaat voelen.
Eerst tegen de sombere achtergrond

van Spanje's intellectuele lethargie en
culturele verstarring kan men het réveil
van '98 in zijn juiste waarde beoordelen.
Want 1898 werd ook het jaar van
Spanje's diepste vernedering, toen het
in de Amerikaans-Spaanse oorlog zijn
laatste Amerikaanse bezittingen verloor
en uit zijn Byzantijnse droom slechts voor
de doodstrijd scheen te kunnen ontwaken.
Hardnekkig was Spanje de grootheid
van zijn gouden eeuw blijven beleven;
het weigerde de ogen te openen voor
het heden, om van zijn verleden een
eeuwig „nu" te kunnen maken. Als verklaring voor dit wensdroom geworden
heimwee suggereert V. Rodriguez Casado, in een onlangs verschenen studie
over La monarquia espanola del Barroca,
de volkomenheid zelf, die Spanje in de
XVIe eeuw had bereikt. Op het hoogtepunt van zijn bloei, heeft het die bloei
willen bestendigen door ze voor altijd
vast te leggen. De organisatie en de vormen van zijn rijkste levensontplooiing
heeft het willen vereeuwigen om de historie te overwinnen, en het is tot slachtoffer van de historie geworden. De vastheid van zijn levensvormen is tot stilstand en decadentie versteend. Als nauwlijks te geloven voorbeeld van deze
hopeloze verstarring citeert Rodriguez
het geval van de onder Filips IV voorgenomen kanalisatie van de Manzanares
en de Taag: het plan kwam nooit tot
uitvoering, omdat de theologen uit de
koninklijke raad verklaarden „dat, indien God gewild had dat beide rivieren
bevaarbaar waren, Hij zulks met één
enkel „fiat" had verwezenlijkt, en dat
het dus een aanslag betekende op de
rechten der Voorzienigheid, te willen
vervolmaken wat Zij, in haar ondoorgrondelijke raadsbesluiten, gewild had
dat onvolmaakt zou zijn."
Wat ook de reden van Spanje's
eeuwenlange verstarring mocht zijn,
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Ortega y Gasset was de meest strijdbare
denker in de generatie van '98, degene,
die Spanje uit zijn versteende droom
heeft wakker geschud, die het verplicht
heeft de ogen te openen voor de realiteit, voor de Europese wereld buiten zijn
grenzen, en voor het leven. Als essayist
heeft Ortega veel geschreven, maar
steeds op originele, vitale en verrijkende wijze. Terecht heeft men hem vergeleken met een „geyser"; doch, wat nogal zelden voorkomt bij geesten, die men
met geysers vergelijkt, zijn spontaneïteit
vierde zich niet uit ten koste van zijn
bevoegdheid, noch de vitaliteit ten koste
van de stijl.
Als stylist is hij reeds klassiek. Pio
Baroja zowel als Azorín herhaalden met
kleintoon, dat zip hem als literator nog
hoger stelden dan als denker. Zelden
maakte een schrijver het Castiljaans tot
een zo genuanceerd, precies en krachtig
instrument. Hij vond de pregnante, heldere uitdrukking voor de diepste en
moeilijkste gedachten; vandaar dat zijn
oordelen vaak als definities ingang vonden. Hij slaat zijn zinnen met het zuivere
profiel van antieke munten. Hij was
overigens een classicus vanaf zijn jeugd
en had het maximum gehaald uit zijn
Grieks-Latijnse vorming op het jezuïetencollege te Miraflores del Palo bij Malaga; na nog een jaar op de universiteit
van de paters te Deusto te hebben gestudeerd, volgde hij van 1898 tot 1902
de Facultad de Letras te Madrid en promoveerde in 1904. Tot 1907 studeerde
hij aan de universiteiten van Leipzig,
Berlijn en Marburg.
Op negentien jaar reeds had hij zijn
eerste artikel gepubliceerd ter gelegenheid van Maeterlinck's bezoek aan Madrid. Ortega heeft het nooit beneden de
waardigheid van een wijsgeer geacht in
kranten en periodieken te schrijven, en
ook in de jaren van zijn professoraat te
Madrid, toen hij reeds wereldberoemd
was, gaf hij zichzelf graag uit voor
,-journalist". Professor van metafysika
aan de Madrileense Universiteit sinds
1910, voelde hij zich allesbehalve geroe
pen tot de wereldvreemd en teruggetrokkenheid, waarmee metafysika-professoren hun verblijf in de hogere sferen

369

van de geest plegen duidelijk te maken.
In 1914 sprak Ortega zijn eerste grote
politieke rede uit, een heftige aanval op
het regime, en stichtte hij met andere
„mannen van '98", o.a. Maeztu, Pérez
de Ayala, d'Ors, Valle-Inclàn en Benavente, het tijdschrift Espana, waardoor
deze generatie voor het eerst de gehele
Spaanse jeugd bereikte en een beslissende invloed op haar uitoefende. In
1916 volgde een tweede tijdschrift, El
Espectador, dat Ortega bijna alleen volschreef tot 1934. Na een eerste verblijf
in Argentinië publiceerde hij een reeks
bijtende politieke artikelen in El Imparcial en het eveneens door hem gestichte
El Sol. Deze verschenen gebundeld in
Espana invertebrada (1922), het beroemde politiek vademecum van de herontwaakte Spaanse jongeren. In 'hetzelfde jaar begon hij met de publicatie van
de Revista de Occidente, het tijdschrift
dat voorgoed zijn faam en gezag ook
buiten de grenzen zou vestigen. Jaar na
jaar verschenen essays van zijn hand, het
ene al even belangwekkend als het andere: El tema de nuestro tiempo in 1923,
Las Atlàntidas, Espiritu de la lefra, Mirabeau o el politico onder de dictatuur

van Primo de Rivera, en in 192930:
Kant, Missión de la Universidad en La
rebeliàn de las masas.

Ortega's ideeën hadden de monarchie
helpen ondermijnen. In 1931 verscheen
hij als actief politicus in de Cortes van
de Republiek, leider van zijn groep intellectuelen. Helaas, de gedroomde revolutie bleek zijn ideaal te verraden naarmate zij aan werkelijkheid won, en na
twee jaar reeds trok hij zich voorgoed
uit de politiek terug. Van toen af verbleef Ortega meestal in het buitenland,
vooral in Argentinië, Frankrijk, Nederland en Portugal. Eerst in 1945 kwam hij
definitief naar Spanje terug om het nog
slechts te verlaten voor één of andere
conferentie-tournee en om in Hamburg
de Goethe-prijs in ontvangst te nemen.
Samen met zijn meest begaafde leerling
en opvolger, Julian Marias, stichtte hij
in Madrid het Instituto de Humanidad,
brandpunt van Spanje's intellectueel
leven.
Bij een zo vruchtbare en veelzijdige
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activiteit zou men Ortega instinctief van
oppervlakkigheid gaan verdenken. Oppervlakkig was hij echter nooit. Ernst
Robert Curtius zei van Ortega y Gasset
dat hij de enige mens was die met dezelfde bevoegdheid over Kant, Proust,
Debussy en Scheler kon spreken.
Het is hier niet de aangewezen plaats
om van Ortega's filosofie ook maar een
beknopte schets te geven. Men heeft ze
existentieel genoemd dertien jaar vóór
Heidegger. Zeker is ze het type van wat
men thans een „geëngageerde gedachte"
noemt, zowel als van een „situationsbewusste" ethiek. Het grondthema ervan
vond reeds in 1916 zijn geijkte uitdrukking in Ortega's Meditaciones del
Quijote. Ortega stelt vast dat het wetenschappelijk realisme evenzeer als het
wijsgerig idealisme de mens niet alleen
voor een antinomie stelt, doch hem in
een impasse voert. Daarom wil hij de
menselijke waarheid redden uit de willekeur van hun abstracties en van hun
irrealiteit, r irrealiteit die aanving met
Descartes. Hij ziet de werkelijkheid als
het dynamisme van het „ik" in de wereld: Yo soy yo y mi circunstancia (Ik
ben ik en mijn omgeving). Circunstancia
heeft men vertaald door „Umwelt", doch
het omvat meer: namelijk de omstandigheden, het gegevene, mijn historiciteit.
Het leven is de dramatische dialoog tussen beide. De hoogste faculteit is de
„razon vital", niet de vitalistische intuïtie en niet de reine Vernunft: vivir
no es otra cosa que razonar ante la
circunstancia inexorable (Leven is niets

anders dan redeneren tegenover het onverbiddelijk gegevene).
Al draagt deze filosofie geen uitgesproken christelijk stempel, toch is er
niets anti-christelijks in te bespeuren.
Hier raken we een delicaat punt, zowel
voor Ortega y Gasset als voor al de
vertegenwoordigers van '98. De Osservatore Romano en de Radio Vaticana
hebben nadruk gelegd op het feit dat de
grote denker in de gemeenschap van de
Kerk is gestorven. Bepaalde clericale
milieus enerzijds, en linkse intellectuelen
anderzijds wijzen op het feit dat Ortega

de laatste Sacramenten half bewusteloos
heeft ontvangen. Daar hij zich niet herroepen heeft zou deze verzoening in extremis geen betekenis hebben. Een dergelijke bewering veronderstelt dat Ortega
ooit een kerkelijke veroordeling zou
hebben opgelopen. Doch nooit heeft de
Kerk een werk van hem veroordeeld en,
reeds maanden vóár zijn dood, had Ortega aan P. Felix Garcia zijn bereidheid
verklaard ook sacramenteel met de Kerk
in orde te zijn. Er zijn echter locale
kerkelijke instanties die hem graag als
een „veroordeelde" voorstellen.
De geschiedenis plaatst ons vaak voor
een mysterie, waarvan alleen de Voorzienigheid het laatste waarom kan beantwoorden. Indien de generatie van '98
in onze tijd had geleefd, dan had wellicht geen van haar vertegenwoordigers
de zichtbare Kerk verlaten. Maar vijftig
jaar geleden waren zij voorlopers: in hun
strijd tegen Spanje's algehele verstarring
wachtte hen het conflict, niet noodzakelijk met dé Kerk, maar met de opvattingen van de Kerk in hun land en in
hun tijd. Wanneer het geestelijk leven
in Spanje aan sclerose leed, dan had de
Spaanse Kerk alleen door een mirakel
aan deze algemene sclerose kunnen ontsnappen. Dit mirakel heeft zich niet voorgedaan. Kan men een al te vlugge veroordeling niet beamen, waarvan deze
mensen vanwege een defensief ingestelde
en intellectueel verstarde geestelijkheid
soms het slachtoffer werden, dan kan
men toch evenmin het zich losscheuren
van de zichtbare hiërarchie goedkeuren
als een oplossing voor het pijnlijk persoonlijk conflict, waarin de circunstancia
inexorable hen stelde. Nu dit verleden
verleden is, moet men echter erkennen,
dat het vernieuwde katholicisme in
Spanje zijn actualiteit en stuwkracht van
de generatie van '98 heeft ontvangen.
Pedro Lain Entralgo sprak in naam van
de katholieke intellectuelen van Spanje,
toen hij, onmiddellijk na Ortega's overlijden, getuigde dat zij aan hem hun verdiept en verrijkt katholicisme te danken
hebben.
D. Rywood
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Een nieuwe encyclopedie over het Christendom
Als de bibliothecarissen al zuchten
onder de vele aanslagen, die alle mogelijke encyclopedieën en verzamelwerken op hun budget doen, dan kan men
begrijpen, dat het weetgraag publiek, dat
tegenwoordig snel en volledig wil ingelicht worden over duizend en een dingen, al was het alleen maar voor het
oplossen van kruiswoordraadsels, intelligentie-testen en -vragen, verbaasd zich
afvraagt, gezien ook de vrij hoge kosten,
die zulke werken met zich meebrengen,
wat nu aan te schaffen: de eeuwige embarras du choix.
Om deze aarzeling tot in haar grondvesten te schokken, hebben de uitgevers
van deze encyclopedie haar met zelfbewuste klaroenstoten aangekondigd. En
deze tonen vonden een grage weerklank
bij de pers, die --- daar komt het zo in
het algemeen genomen op neer deze
encyclopedie aanprijst als een werk, dat
in de gehele wereld zijn weerga niet
vindt.
Ik voor mij geloof, dat hiermee de
burcht van Jericho nog niet gevallen is
en ik kan al dat laaiende enthousiasme
niet in alle opzichten delen.
Zeker, volgens het wijsgerig beginsel,
dat „alle zijn goed is", heeft dit werk
zijn goede kanten. Het zit fraai in de
band, bevat duidelijke en overzichtelijke
tabellen en kaarten, en is van instructieve en goed uitgevoerde reproducties
voorzien. De eerste 144 bladzijden worden ingenomen door goede synthetische
overzichten over de volgende onderwerpen: het boek der eeuwen, de belijdende
kerk, de pelgrimstocht der kerk, christelijke kerken en geloofsgemeenschappen,
de leer der kerk, liturgie, dienstbetoon,
christendom en samenleving, jodendom,
de niet-christelijke godsdiensten en de
publiciteit. In het tweede onderdeel worden dan in alphabetische volgorde de
problemen behandeld uit de geloofsleer,
de praktijk van christelijk en kerkelijk
leven en vanzelfsprekend talrijke onderwerpen van historische aard.
want er verschijnt
Het gehele werk

ook nog een „Katholiek Deel" — staat
onder redactie van geleerden uit katholieke en protestantse huize. De toon en
opzet van de artikelen, die voor dit deel
hoofdzakelijk door protestantse godgeleerden zijn geschreven, is van die aard,
dat zij voldoen aan de verlangens der
redactie: „Steeds zijn over en weer de
artikelen gecontroleerd, opdat de vele
misverstanden, die in beide kringen ten
aanzien van elkander bestaan vermeden
zouden kunnen worden en een objectieve,
zakelijke voorlichting mogelijk zou zijn".
Een dergelijke poging tot wederzijds begrip is niet anders dan te prijzen.
Ik vraag me echter af: is dit bereikt?
En: tot wie richt zich eigenlijk dit deel
van de encyclopedie? Volgens de ondertitel te oordelen, zou men zeggen: tot de
protestant. Hij zal hier de uiteenzetting
van de problemen, die zijn kerkelijke leer
en leven betreffen bondig en goed uiteen
gezet vinden. Misschien is dit deel nog
interessanter voor katholieken om de
inzichten te vernemen, die de andersdenkenden over hun eigen, typisch protestanse zaken hebben. Maar wordt deze
andersdenkende nu ook voldoende op de
hoogte gebracht van wat de katholieke
leer zegt --- en zoals zij dit zegt — over
de vele problemen, die de katholieke
kerk eigen zijn of beide kerken in meerdere of mindere maten gemeen hebben?
En dat geloof ik niet. De medewerkers
aan dit deel hebben getracht — en nogmaals ik aanvaard een ernstige poging
tot objectiviteit r om in hun artikelen,
die vooral de geloofsleer raken, eerst een
uiteenzetting te geven, van wat de houding van de katholieke kerk in deze is,
om daar dan hun eigen protestantse mefling tegenover te zetten. Bij het bekijken
nu van deze artikelen, kan ik tot geen
andere slotsom geraken dan dat de katholieke leer er enigszins gehavend is
uitgekomen. En dit kan ook moeilijk
anders. Men kan nu eenmaal een bepaalde geloofshouding niet volledig
weergeven, tenzij men er zelf van leeft
en misschien zullen straks de protestantse

1) Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel. -- Elsevier, Amsterdam- Brussel, 1955, 754
pp., f 32.50 en f 35.75.
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godgeleerden bij het verschijnen van het
Katholieke Deel enigermate teleurgesteld
zijn bij de behandeling van zuiver protestantse zaken door katholieken. De
enige mogelijkheid ware geweest, dat
men ieder onderwerp door ter zake kundigen van verschillende richting achter
elkaar had laten behandelen. In het
eerste schema over de bijbel heeft men
een soort samenwerking geprobeerd tussen katholiek en protestant met het
resultaat dat de grootste gemene deler
er uit te voorschijn is gekomen, die beide
niet ten volle zal kunnen bevredigen.
Voor de overige schema's heeft men dit
procédé laten varen, om nog slechts bij
een enkel trefwoord opgenomen te worden. Mogelijk, dat een uitgave van meningen naast elkaar niet commercieel mogelijk was en encyclopedieën moeten nu
eenmaal vooral de uitgever tot voordeel
strekken.
Zoals de zaken nu liggen, ben ik niet
voldaan. De uiteenzetting van de katho
lieke opvatting bevat niets direct stotends, maar ze blijft onvolledig, niet uit
het eigen wezen zelf gezien en bijna
altijd a peu près. In het artikel Maria

vind ik nergens vermeld, dat volgens de
katholieke leer Maria's primair voorrecht is, Moeder van God te zijn, waaruit al haar voorrechten als Maagdelijkheid, Onbevlekte Ontvangenis, Hemelopneming enz. volgen en alleen maar begrijpelijk zijn. Het artikel Mis blijft bij
de uiterlijkheid staan, afgezien van een
kleine onnauwkeurigheid, dat een pontificale mis oorspronkelijk door de bisschop, later ook door een priester met

assistentie gecelebreerd wordt. Als bij
het trefwoord Avondmaal gezegd wordt}
dat „R.K. theologen spreken tegenwoordig over eèn geestelijke tegenwoordigheid van Christus' lichaam en bloed onder de gedaante van brood en wijn", dan
kan men dit wel goed interpreteren, maar
voor de protestantse lezer is dit zeker
misleidend. Bij Augustinus wordt met

geen woord gerept over zijn sacramenten- en kerkleer, tenzij de passage: „In
zijn preek over het Avondmaal klinkt een
opvatting door over de geestelijke tegenwoordigheid van Christus in de viering
van deze maaltijd, die zich sterk heeft
voortgezet in het gereformeerd Protestantisme", die tot een verkeerde conclusie kan leiden. Met de inquisitie is
meer gemoeid dan men op blz. 431 kan
lezen. Wat de beeldenstorm als spontane volkswoede betreft, komt Kan.
Prims in zijn studies daarover tot andere
conclusies. Behandeling van heiligen als
Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius, Bernardus zal aan de protestant
geen indruk geven van wat de Katholiek in deze mannen ziet. Tussen haakjes,
Alphonsus de Liguori is geen Spaans,
maar een Italiaans moraal-theoloog. Als
men toch zoveel katholieke zaken behandelt, waarom dan bij het artikel Bisschop, dat ook diens functie in de katho
lieke kerk bespreekt, alleen een foto gegeven van twee Zweedse Lutherse bisschoppen.

Al met al, de klaroenstoten klinken mij
met de nodige dissonanten in de oren en
dat hindert me.
Dr P. Grootens

Afscheid van het paradijs
Merkwaardig is dit debuut in ieder
geval. Het behandelt niet minder dan het
oeroude thema van het paradijs en de
zondeval. Een riskante onderneming inderdaad, maar Luc ter Elst brengt het
er op een eigen, alleszins originele manier van af 1 ) .
Welke kan de bedoeling geweest zijn
van de jonge intellectueel, die achter dit
pseudoniem schuilgaat? Een tweevoudig

ge, lijkt het ons. Een eerste: de eeuwige
psychologie van man en vrouw, of wat

men daarvoor pleegt te houden, verhalend te verhelderen van uit haar oorsprong. Ten tweede: een verantwoorde
existentiële interpretatie voor te stellen
van wat de zondeval kan zijn geweest.
De tweede bevalt ons, in haar uitwerking, meer dan de eerste.
De man is alléén geschapen en gaat

1) Luc ter Elst, Afscheid van het Paradijs (Korenaren). — Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, 170
pp., ing. Fr. 68, geb. Fr. 90.
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verlangen naar gemeenzaamheid. Naar
zijn verlangen en zijn tekening schept
God de vrouw, die het evenbeeld van
de man blijkt te zijn in verscheidenheid.
Die verscheidenheid kennen we: zij voelt
anders (voelt zij niet van binnen uit?),
zij denkt anders (denkt zij eigenlijk
wel?), zij spreekt anders (waarom
spreekt zij zo veel?) , zij wil anders (zij
kan zo zacht en lief en daardoor juist zo
onweerstaanbaar willen). En alle zo
prettige en zo vaak gekarikaturiseerde
bijzonderheden van de vrouwelijke psyche, die gezien worden van uit de mannelijke reactie, ontstaan hier uit hun eerste omgang met elkaar en met de dieren
en de dingen. Men kan ter Elst een fijne
en doordringende psychologische opmerkingsgave niet ontzeggen, maar verbergt
de (niet geheel rijpe) bedoeling zich wel
genoegzaam om niet soms storend op te
treden en wrevel te wekken? Enkele, of
vele, van de geestigheden, waartoe dit
procédé zich gevoeglijk leent, kan ik niet
anders dan flauwtjes noemen. Ze storen
de eenheid van smaak en sfeer, die in
hun geheel van een zuivere en waarachtig poëtische kwaliteit zijn.
De poëtische kwaliteit van aanvoelen
en verwoording is inderdaad de verheugende verdienste van deze eersteling. In
een zuiver (toch niet geheel smetteloos) ,
speels en beeldrijk Nederlands geschreven, staat het hele verhaal in een zacht
anachronistische toon. In het oeroude
verhaal heerst een modern klimaat, treden moderne mensen op, met moderne
gevoelens en behoeften, met een moderne voornaamheid van taal, verbeelding
en omgang. Adam en Eva wonen in een
huis met „blinkende klimop langs de muren, glycienen over de pergola en oleanders naast de deur", ze zijn overigens
niet bang van een vleugje kinderlijk gelukkige romantiek, waar de schrijver
wellicht een weinig sceptisch, licht glimlachend tegenaan kijkt, maar waarmee
hij toch zelf zijn verhaalstijl heeft gekruid. Het hele eerste deel ( 8Í10 van het
boek) is dan een los, niet erg vast geconstrueerd, spel (vaak alleen aaneengehouden door overgangen als „een andere keer") , dat op vele plaatsen ontegensprekelijk bekoort, maar ons dan
weer onverwacht, door een misplaatste
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ondeugendheid, in het stoeien en wandelen doet struikelen.
Het delicate thema van de schepping
van de eerste mensen behandelend, en
het speels, ja luchthartig behandelend,
komt ter Elst, in het geheel genomen,
toch helemaal niet te kort aan de hier
vereiste eerbied en ernst. Hij weet hoe
de gelovige het Bijbelthema heeft te interpreteren en zijn eigen vrije, ja snaakse transpositie geeft dan ook niet toe

aan de kinderachtige verleiding om er
grimmig mee te spotten. We onderstrepen dit omdat zich hier onweerstaanbaar
een vergelijking opdringt met een onlangs in het Nieuw Vlaams Tijdschrift
verschenen verhaal van Pliet van Lishout, dat in de thematiek zeer talrijke
punten van overeenkomst vertoont met
de onderhavige roman. Uit de titels alleen echter spreekt reeds het verschil
van gevoelsaard en bedoeling. De bakermat vare het gedonder heet het branieachtige stuk van van Lishout. Het Bijbelgegeven is hier niets anders meer dan
een aanleiding tot het debiteren van wat
zoutloze aardigheidjes. We weten wel
dat van Lishout goed schrijft, dat hij
meer kan dan wat dit stuk zou laten vermoeden, maar wanneer we de twee verhalen vergelijken, hoeft ter Elst helemaal
niet onder te doen voor van Lishout,
noch wat taal, noch wat vormgeving, en
zeker niet wat doordringingsvermogen en
diepte van inhoudsbehandeling betreft.
Vooral in de laatste twee hoofdstukken van dit Afscheid van het Paradijs
blijkt dit ten volle. Waar voor van Lishout de onthutsende ontdekking van het
sexuele de zin van de zonde is geweest
(er is hier natuurlijk geen sprake meer
van zonde, alleen maar van „het gedonder") , ziet ter Elst de breuk met het Paradijs in de opstand van 's mensen vrijheid tegen de vanzelfsprekendheid van
het louter gekregen geluk: „Wij kenden
het genoegen niet, iets verwezenlijkt te
hebben: ons leven verliep nutteloos ... .
En eer ik het wel wilde zei ik binnensmonds: ik kan de aarde slechts aarde doen
zijn en haar de luister schenken die haar
toekomt, ik kan slechts de mensen mens
doen worden, door de aarde en de mens te
verkiezen boven .... " De manier waarop dit thema hier aangepakt wordt (aan-
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gepakt, niet uitgewerkt in de diepte en
de breedte) , is niet banaal. Ter Eist legt
hier trouwens alle jongensachtige speelsheid af. En hij toont zich dieper en intelligenter, verantwoordelijker en meer tot
dramatiseren in staat dan we aanvankelijk vermoedden. De laatste hoofdstukken
leggen in dit werk dan ook een kiem
van belofte, die ons dit Afscheid van het

Paradijs, ondanks zijn gebreken van onrijpheid, met vreugde doen begroeten.

De grootste voldoening is misschien nog,
al is dit debuut dan niet ineens een groot
werk, dat er bij ons toch eens een academisch-afgestudeerde zich aan een proefstuk waagt en het daarbij, hopen we,
niet zal laten.
Frans Van Bladel

Jan Cobbaert
De tentoonstellingen van jan Cobbaert
te Groningen en te Luik zullen wellicht
niet zo bevreemdend werken als de expositie te Brussel, enkele jaren geleden,
waar de reeds gewaardeerde kunstenaar
het plots over een andere boeg scheen te
gooien. Maar ook nu toont het nieuwe
werk, dat Jan Cobbaert zich toen geen
willekeurige beperkingen oplegde; hij
gaat steeds verder op de ingeslagen weg
naar de ontdekking van een uiterst
boeiend menselijk landschap.
Het oudere zowel als het recente werk
dringt zich op door eigenschappen die
van een geboren schilder getuigen, met
het instinkt voor de mogelijkheden van
materiaal en kleur. Jan Cobbaert is van
zijn eerste schilderwerken af een vakkundig artiest geweest. Meer dan eens heeft
hij zijn formule veranderd, maar telkens
drukte hij zich uit met een verbluffend
gemak en een overtuigende zekerheid. En
toch behoort hij tot de schilders die op
geen al te goede voet leven met hun werk.
Zijn werkwijze is traag, geduldig en nederig. Zorgvuldig strijkt hij op een glad
doek dunne verflagen over elkaar open.
Op sommige plaatsen versterkt een glacis
de straalkracht van een vlak. Op andere
wordt de ondergrond bloot gekrabd en zo
tot geheimzinnig leven gewekt. Met langzame haast en een gewilde beheersing van
zijn gevoel en schildersdrift, bewerkt de
kunstenaar het doek tot het in het stadium
van de ideale „fond" gekomen is. Daarna
ondervraagt hij elk deel van het schilderij, brengt een vlak in harmonie, vermenigvuldigt en verfijnt de gradaties,
verheldert een lichtzone door een zwaardere cernering, tot het werk in al zijn
partijen gaaf en plastisch verantwoord is
en zijn inspiratie adekwaat vertolkt.
Het koloriet is het domein waarop Jan

Cobbaert meester is. Daar kan zijn fantasie zich, vindend en scheppend, onbelemmerd uitleven. Evenals zijn factuur is
ook zijn koloriet verstild. En toch is zijn
kleur stralend en levendig. Het geheim
van de kunstenaar schuilt in het langzame
en herhaalde bewerken van de tonen. Dit
doet de vlakken trillen en laadt de kleuren
met iets mysterieus en magisch.
Van zijn eerste schetsen tot zijn laatste
doeken ging de evolutie van Cobbaert
naar versobering, vereenvoudiging en
verfijning. Zijn schilderij is een constructie geworden van enkele zeer synthetische lijnen en een harmonie van zuivere,
zeldzaam resonerende kleuren. Zijn werkwijze lijkt ten dele op die van Juan Gris.
Zij is een bouwen met platte vlakken.
Maar in plaats van de vormen, die bootjes en huizen — het compositorisch Leitmotiv van Jan Cobbaert — aanduiden, te
vullen met kleuren die deze voorwerpen
in de natuur hebben, bewerkt hij het koloriet derwijze, dat het schilderij geen stuk
zee of haven voorstelt. Het wordt een
zuivere herschepping van de indruk die
hem ontroerde bij water en lucht, bij
avond en morgen, bij nacht of dag. Zo
groeit een synthese van vele avonden en
vele ochtenden, van het familieleven en
de omgang met de dingen, van heel het
intense leven dat hij gedurende zijn lange
expressionistische leertijd op een meer tra-

ditionele manier trachtte uit te drukken.
De kunst van Jan Cobbaert is er een
van discretie en ingetogen verfijning. Hij
schildert uit het hart, terwijl bij de langzame elaboratie van zijn doeken zijn intelligentie en zijn kunstsmaak waken. Jan
Cobbaert weet dat het humane. het enige
waar het op aan komt, niet mag verloren
gaan. In zijn ijlste en meest verfijnde werken, waar hij de lijn van het abstracte
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nadert, handhaaft hij nog steeds een mysterie dat aanlokt en dat wij intuitief aanvaarden als zijnde van de mens. Er leven
nog mensen bij wie het vertrouwen en het
geloof in de schoonheid van de schepping
niet verdrongen werd. Tot hen hoort
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Cobbaert. Zijn liefde voor het leven en
zijn geloof in de orde van het bestaan
hebben een universum geschapen waarvan de rustige grootsheid en de stralende
R. Ma rt ini
ernst ons overtuigen.

Boekbespreking
GODSDIENST
Joh. B. LOTZ, Von der Einsamkeit des
GABRIEL DE STE MARIE-MADEMenschen. — Verlag J. Knecht,
LEINE O.C.D., Intimité divine, 1-3
Frankfurt/M., 1955, 148 pp., geb.
(déc.-mai) .
DM 5.80.
BENJAMIN DE LA TRINITé O.C.D.,
Le R. P. Gabriel de Ste MarieEens te meer maakt de bekende schrijver de diagnose op van onze technische
Madeleine, esquisse biographique.
tijd. Door de rustgevende natuur verlaten,
Trad. de 1'Italien. — Monastère des
die terugwijkt voor zijn wetenschappelijke
Carmélites Déchaussées, Aalst, 1955,
en technische veroveringen — buiten alle
290-253-243-62 pp.,
ware mensengemeenschap, die in de jachPater Gabriel der H. Maria-Magdalena
tige, kommervolle en dreigende grootis een zeer bekend carmeliet die vooral
steden niet meer bestaat, — van God zelf
te Rome hoog in aanzien stond. Hij was
gescheiden en teruggeworpen in de eigen
jarenlang als professor, geestelijke leider
onttakelde hulpeloosheid, kent de moen schrijver over spiritualiteit een ware
autoriteit. Zijn houding was steeds geken- derne mens de meedogenloze vereenzaming die tot wanhoop dreigt te voeren.
merkt door een serene evenwichtigheid en
Als hij echter, aanvaardend en ondereerbiedige onpartijdigheid tegenover alle
worpen, in de eigen diepte neerdaalt, vindt
richtingen. Het is dan ook verheugend dat
hij het hunkeren naar God, en God zelf.
de meditaties die hij opstelde vertaald
Christus wordt hem de Weg, de Waarwerden: men vindt daar een zeer eenvouheid en het Leven; in de vergankelijke
dige en rechtstreekse vorm van bidden die
natuur ziet hij de eeuwige bestemming opzich inspireert aan de H. Schrift en het
glanzen, en met Gods verlossend hart bedogma, zonder in geleerdheid of gezochtmint hij de evenmens. Wie dan, door de
heid te vervallen. Daarom werden deze
meditaties zo bevruchtend voor het gebed. noodgedwongen vereenzaming, de bevrijMoge dus ook in ons land dit werk van dende eenzaamheid bereikt, vernieuwt
mede, van uit de eigen vernieuwing, weeen Vlaming (P. Gabriël is geboren in
reld en mensdom.
Bevere-bij-Oudenaarde en heette Adriaan
Deze zeer korte samenvatting moge een
de Vos) zijn verdiende bijval kennen.
aansporing zijn om het gehele essay,
R. Hostie.
hoofdstuk na hoofdstuk en zelfs paragraaf
F. LELOTTE, Convertis du XXe siècle. na paragraaf (het is zeer klaar ingedeeld) ,
vol. 3. — Gasterman, Doornik, 1955,
Em. Janssen.
aandachtig te overwegen.
246 pp., F 54.
Jean HOFINGER, S.J., „Notre Message"
De bekende brochurenreeks „Convertis
(Cahiers de 'Lumen Vitae'). Editions
du XXe siècle'' — bekeringsverhalen van
de Lumen Vitae, Brussel, 192 blz.,
beroemde tijdgenoten in zestien bladzijden
66 frs.
— verschijnt nu ook in gebundelde reekDeze handleiding voor preken, lessen of
sen van telkens vijftien bekeerlingen. In
instructies behandelt de gehele christelijke
deze derde reeks ontmoeten we o.m. H.
leer in 30 schema's. Ze betekent vooral
Bergson, G. Marcel, S. Undset, Danieleen vernieuwing van de methode. In dit
Rops, J. Jorgensen, Mgr. Benson enz. Het
werk wordt van de predikant een persoonlevens contact met de werking der genade
lijke medewerking vereist door studie,
in een mensenziel is voor onze tijd welgebed en contemplatie. Maar in zijn perlicht de meest aangepaste vorm van
apologie.
soonlijke medewerking wordt hij door dit
L. Monden.
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boek dan ook speciaal geholpen, daar het
op korte, klare, 'levendige en practische
wijze de predikant op de weg zet om de
blijde boodschap doelmatig te verkon
digen. Iedere les is schematisch ingedeeld
in vijf delen: de hoofdgedachte, het doel
van preek of les, de aangepaste methode,
uitwerking van de voornaamste gedachten, korte bibliographie van de in 't Frans
verschenen werken.
De schema's zijn dus inspiratiebronnen;
voorbeelden of passages die men ongewijzigd kan overnemen moet men in dit boek
niet zoeken. De inhoud is nogal klassiek
hoewel de schrijver steeds tracht de positieve zijde van het dogma te onderstrepen.
Voor sommige onderwerpen hadden we
nochtans een grondiger uitdieping verwacht.
G. Vierstraete.
R. GUARDINI e.a., Apparatur und Glaube (Christliche Besinnung, Bd 8.) —
Werkbund-Verlag, Wiirzburg, 1955,
78 pp., ing. DM 3.30.
In maart 1953 werd in Keulen voor een
kleine kring geestelijken en technici een
een eerste TV-uitzending van de Hoogmis
gegeven. Dit gaf aanleiding tot talloze
publicaties pro en contra. De hier gebundelde bijdragen van R. Guardini, Cl.
Munster, K. Rahner, F. Leist en H. Kahlefeld dringen door tot het wezen van het
religieuze symbool in de cultusdaad om
vanuit deze kern de nieuwe TV-mogelijkheid te beoordelen. In deze diepgaande
ontleding van de verhouding tussen apparaat en persoon, tussen techniek en liturgie, willen de auteurs waarschuwen voor
een overijlde aanpassingsmystiek, waarbij
het mechanisch uti li tarisme het levende
symbool zozeer „benuttigd" en depersonaliseert dat het gesymboliseerde er noodzakelijk door moet verloren gaan. Een
waarschuwing ook voor experimenten in
eigen land.
J. Kerkhofs.
Willi brord LAMPEN O.F.M., Skandinavische heiligen. 's Hertogenbosch,
Mariënburg, 1955. 3 deeltjes, 39, 39,
38 blzz. (G.G.G. 687-689), f 1.35
per dl.
Prof. Lampen is een echte heraut der
heiligen. Omdat de laatste jaren vele
ouders gaarne Scandinavische namen geven aan hun kinderen, heeft hij voor de
K.R.O. een aantal bijzonderheden over
deze stamverwante Heiligen meegedeeld.
Daar hij zich bij die gelegenheid uiteraard
beperken moest, heeft hij in deze deeltjes
31 Scandinavische Heiligen uitvoeriger
behandeld.
Dr P. Grootens.

Kan. J. COPPENS, De bijbel in beeld. ;
Desclée de Brouwer, Brugge, 1955,
321 pp., geïll., geb. F 165.
In drie delen -- De geschiedenis van
Jezus' volk, Het leven van Jezus, De geschiedenis van Jezus' Kerk — wordt Bier;
in tekst en beeldverhaal, voor grotere
kinderen en voor opvoeders, de hele heilsgeschiedenis verteld, van het Scheppingsverhaal tot het Boek der Openbaring.
De tekst verhaalt niet alleen de boeiende gebeurtenissen van Oud en Nieuw
Testament, maar roept er voortdurend de
religieuze achtergronden van op en legt
zo de grote lijnen bloot van de grote geschiedenis van de Verlossing.
De plaatjes van het (Engelse) stripverhaal vinden we niet zo gelukkig.
Waarom kon in een zo duidelijk pedago
gisch bedoelde uitgave niet meteen gezorgd worden voor wat meer verantwoorde esthetische opvoeding? Het geloofsleven van onze mensen kan dit waarachtig
goed gebruiken. En ongetwijfeld ligt hier
nog een taak weggelegd voor onze eigen
kunstenaars.
Fr. van Bladel.
Pierre DUFOYER, Parlons aug fiancés.
— Casterman, Doornik, 1955, 102 pp.
Dit werkje is niet voor verloofden, maar
voor priesters bedoeld. Kan. Fiévez,
deken van Maubeuge, vertelt er ten behoeve van zijn confraters hoe hij, bij gelegenheid van het bezoek aan de pastoor
voor het regelen van de huwelijksplechtigheden, tracht de verloofden — niet
slechts de élite, maar ook de moderne
asfaltjeugd — op een christelijk huwelijk
voor te bereiden. Het is een model van
tegelijk begrijpende, realistische en toch
diep bovennatuurlijke en veeleisende
pastoraal. Voor vele priesters zal dit concreet getuigenis nuttiger blijken dan de
beste theoretische handleiding.
L. Monden.
•
Dr E. van der SCHOOT, Nieuwe mogelijkheden voor de zielzorg. Erven J.
Bijleveld, Utrecht, 1955. 64 pp.,
f 2.90.
Een warm pleidooi van protestantse
zijde voor de samenwerking tussen zielzorger en psychiater. De echte pastorale
bezorgdheid die uit iedere bladzijde
spreekt, een gezonde en christelijke visie
op de mens en de psychisch zieke mens
zullen kunnen helpen om de vaak wat eenzijdige instelling van de psycho-therapeut
te corrigeren. Van katholieke zijde zou
men, wat de ethische waardering betreft,
op een of andere plaats om een aanvulW. Couturier.
ling kunnen vragen.
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THEOLOGIE EN FILOSOFIE
over de Kerk willen bezinnen, moeten
Charles JOURNET, L'Eglise du Verbe
J. Van Torre
Incarné. I. La hiérarchie apostolique.
het kennen.
2e éd. (Bibliothèque de la Revue
Otto
SEMMELROTH
S.J.,
Maria oder
Thomiste) Desclée de Brouwer,
Christus?
—
J.
Knecht,
Carolus
Brugge, 1955, QVIII-770 pp.
druckerei, Frankfurt/M., 1954, 160
Mgr J., professor aan het Groot Semipp., geb. DM 5,80.
narie van Freiburg (Zw.) , werkt sinds
De
diepzinnige duitse theoloog aan wie
jaren aan een „magistrale" studie, die de
we het schoon essai Urbild der Kirche
hele theologie aangaande de Kerk wil omverschuldigd zijn, schetst hier, in beknopte
vatten. De eerste twee delen zijn verscheen genuanceerde hoofdstukken die eerst
nen, de twee nog overblijvende zijn in
als artikels verschenen in Der grosse
voorbereiding. De oplage van het eerste
Entschluss, het hele Maria-mysterie in zijn
deel, uitgegeven in 1943, was sinds lang
verschillende geledingen en in zijn bestenuitgeput. Hier komt nu een tweede uitdige referentie tot Christus. De ondertitel
gave, die, hoewel de eerste reeds 734 blz.
zegt duidelijk de opzet: „Christus als Ziel
telde, nog met 36 blz. vermeerderd werd.
der Marienverehrung". Een eerste deel
Toch is de doorlopende tekst haast onverontvouwt het „Mariengeheimnis'', een
anderd gebleven. De aanvullingen betreftweede de „Marienfrommigkeit" waarin
fen voornamelijk enkele referenties naar
dan de geassimileerde geloofskennis openondertussen nieuw verschenen werken en
bloeit. Door telkens de organische plaats
enkele nota's over nieuw opgerezen provan Maria in het geheel van het heilsblemen of vernieuwde controversen. Aanbestel aan te tonen, komt schr. de begaande Maria's priesterschap gaat schr.
zwaren tegemoet die zowel binnen als
accoord met R. Laurentin al zou hij eervooral buiten onze kringen, tegen de
der spreken van Maria's medeverlossende
katholieke Mariaverering worden Ingemiddelaarschap dan van haar mystisch
bracht. De rustige toon, de genuanceerde
priesterschap en al verwerpt hij de uiten tevens eenvoudige uiteenzetting, het
drukking „passiviteit" en „vrouwelijk
diep en evenwichtig theologisch inzicht
heid" om dit mystisch priesterschap te
maken het boek tot een uitstekende hulp
karakteriseren (120-121) . Elders wordt
bij persoonlijke bezinning omtrent de
geantwoord op de opwerping van 0.
waarde van de Mariaverering in onze
Cullmann, die betoogde, dat Petrus op
Kerk en omtrent onze eigen praktijk. Bijgelijke voet te stellen was met de overige
zonder suggestief lijken ons in het tweede
apostelen vermits allen apostel zijn en
deel de hoofdstukken over de eigen kleur
stichters van de Kerk (621-622). De
welke de Mariadevotie aanneemt bij priesmeest omvangrijke aanvulling betreft
ter of bij leek en over de zin van dit
twee nieuwe excursussen. In de eerste
nieuw, eigentijds verschijnsel: de zelf
(129,--152) neemt schr. stelling in de conR. Leys.
pelgrimerende madonna.
troverse aangaande het onderscheid tussen gewoon priesterschap en episcopaat.
Gesprekken over Psychotherapie in het
In de tweede (627-633) wordt gewezen
licht van Godsdienst en Moraal.
op het fundamentele en essentiële verschil
Uitg. Dekker 6 van de Vegt, Nijmein de oorsprong van het Staatsgezag
gen—Utrecht. Uitg. Standaardboekenerzijds, het Kerkelijk gezag anderzijds,
handel, Antwerpen, 1955, 129 pp.,
en op het hieruit volgend onderscheid in
f 5,75.
de wijze van beider overdracht.
In deze publicatie zijn samengebracht
Alles te samen dus geen wezenlijke verde inleidingen, gehouden binnen het kader
anderingen.
van de in 1953 opgerichte Katholieke
Soms had men de uiteenzetting wat korNederlands-Vlaamse Werkgroep voor
ter en meer gedrongen verlangd (maar de
Psychotherapie. De bijdragen zijn afkomanalytische inhoudsopgave achteraan het
stig van Prof. Carp, Dr Sinnige, Prof.
boek is voortreffelijk), soms vraagt men
Adiel de Meyer 0.F.M., Prof. Hostie
zich af of het werkelijk nodig was zo
S.J., Prof Snoeck S.J. en Dr van der
dikwijls de traditionele terminologie door
Lugt, werden geredigeerd door Dr van
een nieuwe te vervangen, maar ondanks
de Loo en van een Ten geleide voorzien
deze kleine „vorm"onvolmaaktheden staat
door Prof. Elllerbeck S.J.
men hier voor een „ontzagwekkende"
De behandelde onderwerpen lopen nogprestatie en een zeer kostbare aanwinst
al uiteen, maar zijn toch alle op te vatten
op ecclesiologisch gebied. Alle priesters
als benaderingen van psychotherapeutien ontwikkelde katholieke leken die zich
24
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sche themata vanuit religieus- en moraaltheologisch- of vanuit psychiatrisch
standpunt, en kunnen worden gewaarmerkt als een tastend zoeken naar een
practisch bruikbare Katholieke Anthropologie.
Deze alleszins leesbare en lezenswaardige studies worden in de belangstelling
aanbevolen van priesters en medici, en
van ieder die op een of andere wijze bij
psychotherapie en zielzorg betrokken is.
J. J. C. Marlet, arts
B. WIGERSMA, De gang der westerse
cultuur. Een bijdrage tot de philosophie van onze tijd. Martinus Nijhoff,
's Gravenhage, 1955, 195 pp., f 8.90.
Dit rijpe werk van de 78-jarige ingenieur Wigersma munt uit door helderheid
en zo wordt ook de bedoeling duidelijk
aangegeven: „de grote lijn van de ontwikkeling der cultuur onzer dagen te
begrijpen als een innerlijk-noodzakelijke,
d.i. als een van binnen uit bepaalde of uit
de vrijheid van den wereldgeest voortspruitende, door het handelen der mensen
zich voltrekkende ontwikkeling". Filosoferen in de geest van Hegel is voor W.
de hoogste vorm van het zich begrijpen
van de geest, zodat Hegels filosofie de
ware filosofie is. Vanuit deze filosofie beschouwt de S. de hedendaagse geschiedenis, hoe zij zo moest worden als zij is en
hoe men uit en in het oude het komende
in de grote lijn zal kunnen herkennen. De
democratie, die haar bloei beleeft in het
twee-partijenstelsel loopt via de vele partijen uit op de dictatuur, vele rampen zullen het Westen treffen, maar de ondergang zal een verrijzen kunnen zijn. De
hergeboorte zal geschieden door een hernieuwd christelijk geloof. Dit geloof zal
echter niet dogmatisch zijn, niet krampachtig vasthouden a an een historische
Jezus, maar een weldoordacht geloof,
d.w.z. christendom in het zich beleven der
gemeente, Hegel in het dit beleven overstijgende denken. Met deze wereldbeschouwing en filosofie bezit het Westen
alle momenten der waarheid, zodat het
methodisch geen aanvulling door andere
volkeren van node heeft.
Een knap werk, maar alle andersdenkende kritiek, die de beperktheid van
Hegels denken wil overstijgen, wordt van
te voren als alleen maar „verstandig"
krachteloos verklaard. Toch zal een wijsgeer die niet alleen Hegels grootheid,
maar ook zijn eenzijdigheid leerde verstaan door Marx, Kierkegaard, Blondel
(om maar enige te noemen), Wigersma's

boek vrnl. beschouwen als een mooi document uit een voorbij verleden.
J. H. Nota.
Prof. Dr M. J. LANGEVELD, Op weg
naar wijsgerig denken. ,-- De Erven
F. Bohn N.V., Haarlem, 1954, Ode
druk, 231 pp., f 3,90. Volksuniversiteits Bibliotheek, 2de reeks No. 14.
Op weg naar „het radikaal en systematisch denken van het Geheel van al
wat is" (p. 12) voert de auteur ons allereerst in de problematiek van het denken .-- de kentheorie, — daarna in die
van al wat is — de metaphysica. Dat
we tegenover het geheel van het al in
onze volle mense lijkheid staan zodat het
waarde voor ons heeft, opent vervolgens
de problematiek van de waardeleer. In de
metaphysische grensvragen naar de zin
van het leven en naar God blijkt de mens
tenslotte als „gewetenswezen" in zijn
waardeschatting geleid door de religieuze
visie van het Al als zinvol geheel.
Wij moeten het wel aan de eigen
voorkeur van de auteur voor een door
Kant geïnspireerde waardefilosofie toeschrijven, dat zijn inleiding zo problematisch blijft. De nu geheel buiten beschouwing gebleven christelijk-wijsgerige ontwikkeling vóór Kant en de Franse spiritualistische traditie tot in onze dagen vertonen groter harmonie met de religieuze
visie, waarvan de auteur aan het slot
vaststelt dat zij ons bij al ons denken en
zoeken blijkt gedragen te hebben.
Mich. Marlet
Prof. Dr A. G. M. van MELSEN. Natuurfilosofie. Standaard-Boekhandel. Antwerpen-Amsterdam. 1955. 360 pp.,
f 14.50 en f 16.50.
Dit boek, verschenen in de Philosophische Bibliotheek, is een bewerking van de
oorspronkelijk in 't Engels verschenen
Natuurfilosofie, welke in dit tijdschrift
(1953, blz. 460 vlg.) uitvoerig is besproken. Hoewel het geen letterlijke vertaling
is, en de verschillen hier en daar én wat
rangschikking van de stof én wat een
verdere nuancering van schrijvers opvattingen betreft niet onaanzienlijk zijn, is de
inhoud van beide werken in grote hoofdlijnen hetzelfde gebleven. Men vindt dan
ook in deze uitgave dezelfde uitnemende
kwaliteiten terug die wij reeds in onze
bespreking van de Engelse Natuurfilosofie
hebben gesignaleerd; kwaliteiten waardoor dit boek onder alle werken die zich
met dit onderwerp bezig houden een uitzonderlijke plaats inneemt. De twee eerste
hoofdstukken zijn van inleidend karakter.
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In het eerste wordt de mogelijkheid van
een natuurfilosofie naast de natuurwetenschappen aangetoond, daar ze zich bezig
houdt met de primaire aspecten van het
stoffelijk zijn, die noodzakelijk aan alle
natuurwetenschappelijk onderzoek voorafgaan. In het tweede wordt een overzicht
gegeven van de geschiedenis der natuurstudie waarbij de wisselende verhoudingen
die er historisch hebben bestaan tussen
natuurwetenschap en natuurfilosofie uitvoerig worden geschetst. De volgende vier
hoofdstukken behandelen de natuurfilosofische kernvraagstukken als daar zijn: de
aard van het stoffelijk zijn, de quantiteit,
de qualiteit en de stoffelijke activiteit,
terwijl tevens het wijsgerig inzicht in deze
problemen wordt geconfronteerd met de
gegevens der recente natuurwetenschappen. In het laatste hoofdstuk getiteld: Het
samenspel van natuurwetenschappen en
natuurfilosofie geeft schrijver zijn visie op
de verhouding tussen beide vormen van
natuurkennis steunend op het materiaal
dat de voorafgaande hoofdstukken hebben
opgeleverd. Ondanks de, ook blijkens de
historie, bestaande onuitroeibare neiging
van onze menselijke geest de wijsgerige
problemen met behulp van natuurwetenschappelijke gegevens op te lossen, hebben
de specifieke gegevens de exacte wetenschappen geen directe betekenis voor de
eigenlijke wijsgerige vraagstukken. Toch
draagt de zich voortdurend ontwikkelende
natuurwetenschap er toe bij een altijd
juistere kijk op de wijsgerige probleemstelling en haar mogelijke oplossing te
krijgen. Een gedetailleerde inhoudsopgave, een naam- en zaakregister besluiten dit werk, dat een ieder die belangstelt in de wijsgerige studie der natuur
met groot gewin aan nieuwe inzichten ter
hand zal nemen.
E. Huffer.
Felice BATTAGLIA, La valeur dans
l'histoire. -- Aubier, Montaigne,
1955, 207 pp.
De reeks „Philosophes italiens" is wel
zeer interessant: zij verrast ons telkens met
het beste, wat thans op filosofisch gebied
in Italië verschijnt. In een vorige recensie
(Oct. 199, blz. 91-94) bespraken we
La Conscience concrète van Carabellese.
Voor ons ligt nu de vertaling van een
der reeds talrijke werken van een nog
jonge filosoof, Felice Battaglia. Hierin
confronteert hij zijn christelijk spiritualisme met de twee grote voormannen van de
idealistische School, waaruit hijzelf is
voortgekomen: Croce en Gentile. Het boek
is geheel gewijd aan een uiteenzetting en
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een kritiek van het idealistisch historicisme van Croce en Gentile, die beiden op
eigen wijze de hegeliaanse visie op het
denken en de geschiedkundige realiteit
hebben ontwikkeld. Battaglia meent, dat
een volledige rationalisatie van het historisch gebeuren, zoals Croce en op nog
meer radicale wijze Gentile hebben beproefd, moet uitlopen op de dood van
hetgeen de geschiedenis steeds verder
voortdrijft: de vrije persoonlijkheid en het
streven naar een steeds meer ethisch gerichte mensheid. Tegenover dit „gesloten"
idealisme stelt Battaglia in een kort besluit
een „open" idealisme, dat we liever spilltualisme zouden willen noemen, hetwelk
de irrationaliteit in de ontwikkeling van
de geschiedenis op een zekere wijze laat
voortbestaan en tevens de weg aanduidt
naar de absolute transcendentié van God.
De lezing van dit leerrijk en goed doordacht boek veronderstelt enige filosofische
cultuur.
F. de Raedemaeker.
René TOULEMONT, Sociologie et pluralisme dialectique. — Nauwelaerts,
Leuven, 1955, 276 pp., ing.
Georges Gurvitch, professor aan de
Sorbonne, is ongetwijfeld een der merkwaardigste vertegenwoordigers van de
mode rn e sociologie. Zijn theorieën over de
vorming en de vormen van de menselijke
groeperingen, over het recht, over de democratie zijn gebaseerd op een diepgaand
persoonlijk algemene filosofie en ethiek.
Gurvitch heeft zich beslist afgekeerd van
het positivisme van de klassieke Franse
sociologische School van Durkheim, Levy
Brahl e.a. Hij aanvaardde een zekere
universaliteit van de menselijke waardengrondslag van de gemeenschappelijke inspanningen en van het recht; maar toch
verwerpt hij de fundamentele absolute
eenheid v an het menselijk denken, kunnen en willen. Tussen het volslagen relativisme van de positivisten en de theorie
van het natuurrecht houdt hij vast aan
een zeker „pluralisme" en bij gevolg aan
een beperkt relativisme van de laatste
normen, waarop het menselijk gemeenschapsleven is gegrondvest. R. Toulemont heeft aan alle belangstellenden een
uitstekende dienst bewezen, met de uitgebreide werken en de wijdvertakte gedachten van deze wijsgeer en socioloog in
een relatief beperkte studie samen te vatten en in een duidelijke systematische orde
uiteen te zetten. Zijn werk beantwoordt
uitstekend aan de bedoeling, die in de
ondertitel wordt aangegeven: „Int. oduction a l'oeuvre de Georges Gurvitch". De
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objectieve uiteenzetting wordt gevestigd
door een kort hoofdstuk, waarin de voornaamste filosofische, psychologische ethische, juridische en sociologische ideeën
van Gurvitch aan een welwillende kritiek
worden onderworpen, terwijl het besluit
een schets bevat van de klassieke katholieke theorie van de verhouding tussen
individu en gemeenschap. Voor alle ontwikkelden met filosofische en sociale belangstelling een ideaal boek.
F. de Raedemaeker.
F. C. COPLESTON: Aquinas. Penguin Books, 1955, 263 pp., 3 sh. 6 d.
Father Copleston geeft een uitmuntende inleiding op de persoon, en vooral het
denken, van Thomas Aquinas. Geen moment verliest schr. uit het oog dat deze
studie bedoeld is voor de leek in het vak,
en de wijze waarop hij door middel van
sprekende illustraties de ideeënwereld van
Aquinas open legt en verduidelijkt, maakt
lezing tot een genoegen. Daarbij vergeet
schr. nooit dat hij schrijft voor mensen
uit deze eeuw en brengt met verblijdend
succes het denken van Thomas in verband met onze wijze van zien en denken.
Op deze manier is het boekje ook een pleidooi om bij Thomas in de leer te gaan.
W. Peters
Sir David KELLY: The Hungry Sheep.
Hollis and Carter, London, 1955,
244 pp., 18 sh.
Dit is een van die boeken die wij heel
graag in de handen zien van de serieuze
beoordelaar van het hedendaagse wereldgebeuren, die zich in zijn studie niet
enkel of voornamelijk interesseert voor
de feiten, doch eerst bevredigd is als hij
oorzaak en gevolg hierbij betrokken heeft.
Aan feiten ontbreekt het in dit boek niet.
En Sir David heeft recht van spreken
want hij spreekt met kennis van zaken,
gebaseerd op zijn wijde ervaring in diplomatieke dienst. Hij is verbonden geweest
aan de ambassade te Buenos Aires, Brussel, Stockholm en Cairo, en als Ambassadeur is hij werkzaam geweest in Argentinië, Turkije en (van 1949 tot 1951) in
Rusland.
Schr. begint dan met het nauwkeurig
bekijken van de feiten, waaronder een
eerste plaats inneemt de macht van Rusland; daarnaast vraagt dan onmiddellijk
de aandacht het geleidelijk bankroet der
koloniale politiek, terwijl als een soort
tegenwicht tegen deze factoren het eenheidsstreven van het Westen wordt geplaatst. Het beeld van dreiging, chaos en
onzekerheid is niet bepaald bemoedigend,

te meer daar de zorgelijke wereldtoestand
naar de mening van de auteur in grote
mate het resultaat is van een uitgesproken opportunisme op politiek en diplomatiek terrein, waarbij van bestuur op lange
termijn weinig sprake is en verantwoor
delijke bewindslieden zich teveel hebben
laten beinvloeden door 'n oppervlakkige,
graag sensatie-nieuws opdissende pers.
In het tweede en waardevolste deel van
het boek tracht schr. de diepere oorzaken
van het Westers verval na te speuren.
Hij is als het ware geobsedeerd van de
overtuiging dat het de ideeën zijn die de
wereld en de politiek beheersen, en bijgevolg toont hij aan hoeveel van wat
vandaag gedacht en gedaan wordt zijn
bron vindt in de ideeën van een vorige
eeuw. Zeer concreet toont hij dit, wat
b.v. Engeland betreft, aan door de invloed
na te gaan van Wells en Shaw op het
doen en denken van de gemiddelde Engelsman van vandaag; op breder niveau
vestigt hij de aandacht op de positivisten
en hun vrienden, op dat soort evolutionisten dat de evolutie-theorie tot ver buiten
het biologische uitbreidt, op de historici
van het Sprengleriaanse en Toynbeeaanse type die iedere beschaving in uiteindelijke ruine inéén zien storten, de
psychologen die onder invloed van Freud
de mens een samenstel van complexen
maken en een pan-sexualisme preken.
Daarnaast wijdt hij zorgwekkende woorden aan gehele stukken van een zeer kostbare erfenis die wij niet meer waarderen,
dit op het gebied van de humanistische
vorming der klassieken, de waarde van
de geest boven de letter, van de vrije kunsten boven de exacte vakken, enz. enz.
Op dergelijk wijd terrein zal men het
niet eens zijn met schr.; er is in deze
zaken overal en steeds ruimte voor distincties en kwalificaties. Schr. eist ook
geenszins voor zich op het laatste woord
gesproken te hebben. Maar in een tijd
waarin de dag van vandaag de aandacht
zo geheel occupeert, en de tendens bestaat
om van de ene dag in de andere dag te
leven, daarbij het Schriftuur-woord waar
makend dat er niemand is die nadenkt in
zijn hart, is deze studie van uitzonderlijke
waarde: vooral omdat zij tot reflecteren
dwingt. We kunnen het boek niet warm
genoeg aanbevelen.
We voegen hieraan toe, dat het boek
met grote ernst en bezorgdheid is geschreven, in een zeer meeslepende stijl. Sir David nam ontslag uit de diplomatieke dienst
enkele jaren geleden, toen hij zestig werd.
Hij werd in de Katholieke Kerk opgenoW. Peters
men in 1914.
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Gerard WIJDEVELD. Vijf Geheimen en
andere Gedichten. Het Spectrum,
Utrecht. Antwerpen, 1955, 78 pp.,
f 4.50.
Een kwart eeuw geleden verscheen bij
De Gemeenschap te Utrecht het kleine
bundeltje „Het Vaderland" van Gerard
Wijdeveld, dat enkele gedichten bevatte
die nog steeds levend zijn in veler herinnering. Een ongewone gevoeligheid voor
klank en rythme was Wijdevelds opvallendste eigenschap. Sindsdien is er, meen
ik, niet veel meer van hem verschenen.
Thans publiceert hij een nieuwe bundel
die bewijst dat zijn gemak van vormgeving en uitdrukking niet verzwakt is.
Zijn poëtische gevoeligheid is echter met
de jaren niet toegenomen. Naast Het Vaderland lijkt mij deze verzameling het
moeilijk uit te houden. Wijdeveld is een
zeer religieuse natuur en meestal inspireren hem religieuze onderwerpen. Met
groot gemak schrijft hij rijmloze verzen
van vijfvoetige jamben, de maat, waarin
de Vijf Geheimen geschreven zijn. Gaarne
had men ook hier gedichten ontmoet als
„Annuntiatie" en „Er is een Lam dat
bloedt". Deze hoogte bereikt hij hier niet
J. v. Heugten.
meer.
Bertus AAFJES, Een voetreis naar Rome.
De Ceder. Jubileum-uitgave 1955,
f 5.90.
Bertus AAFJES, De blinde Harpenaar.
De Ceder. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1955, 94 pp., f 5.95.
In de Ceder-uitgave verschenen ongeveer gelijktijdig een Jubileum-editie van
Aafjes' voetreis naar Rome bij gelegenheid
van het vijftigduizendste aantal exemplaren dat de publicatie bereikte en een vertaling van oud-Egyptische gedichten van
Aafjes' hand. De eerste bundel biedt
tevens een aantal foto's uit Italië en Rome,
de tweede van de oude monumenten uit
Egypte. Aafjes heeft van nabij kennis gemaakt met deze oude monumenten en met
deze oude poëzie. Hij las ze wel niet in
de oertext, maar vertaalde ze uit meerdere
moderne talen. Liefde, Leven, Geloof en
Dood zijn de onderwerpen ervan. Wij
staan hier voor de poëzie van een zeer
oud en begaafd cultuurvolk, dat, hoewel
volstrekt niet primitief, toch nog zeer dicht
bij de natuur staat en de natuur in gevoel
en verbeelding geheel in zich opneemt en
beleeft. Alle dingen om hen heen worden
levende symbolen voor deze dichters,
bloemen en bomen, zon en maan, de Nijl

in zijn aanzwellende kracht of in zijn
terugtreden. De Liefde spreekt er een wel
verbloemde, maar toch hartstochtelijke
taal. Het Geloof in die wonderlijke Egyptische goden, die zich in diervorm hulden,
spreekt zich uit in geestdriftige hymnen.
Het is een merkwaardige verzameling,
door Aafjes hier bijeengebracht, die belangwekkend is niet alleen door haar dichterlijk gehalte, maar ook door het exotische dat zij biedt.
J. v. Heugten.
P. P. J. van CASPEL, Experimenten op
Experimen'telen. -- Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam, 1955,
147 pp., f 8.90.
De schrijver van dit werk heeft de
dichters Gerrit Kouwenaar, Jan Elburg,
Jan Hanlo, Remco Campert, Bert Schierbeek en Lucebert bereid gevonden zich
aan een aantal proeven en experimenten
te onderwerpen in zijn laboratorium.
Ademhaling, stem en hartslag werden
bij hen vakkundig onderzocht en van Caspel brengt dit alles in verband met het
werk dezer dichters, waardoor hij in staat
gesteld werd vele van ieders persoonlijke trekken en eigenaardigheden nader te
motiveren of te verklaren. Wanneer deze
methode van onderzoek wordt uitgebreid,
zal het in de toekomst moeten blijken of
er langs deze weg belangrijke conclusies
te trekken zijn. De schrijver beperkte zich
tot zes uitgesproken „experimentalisten",
hoewel deze laboratorium-experimenten
zich natuurlijk lenen voor elk dichter of
schrijver. De resultaten van dit onderzoek lijken nog niet verbijsterend.
J. v. Heugten
Windroos-Serie
Coert POORT, Een kleine Dag voor mij
zelf. r- 29 pp.
Cor STUTVOET, Gedichten. r 45 pp.
Sonja PRINS, Het geschonden aangezicht.
44 pp.
Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam, 1955, f 2.25.
Bij elke nieuwe publicatie van de Windroos, de serie dichtbundels die verschijnen onder redactie van Ad den Besten,
treft het opnieuw, hoezeer het klimaat,
de atmosfeer der poëzie veranderd is
sinds de laatste wereldoorlog. Had bijvoorbeeld Willem Kloos of Albert Verwey of Marsman de uitgave dezer serie
moeten verzorgen, dan zou waarschijnlijk
geen tachtig percent dezer gedichten het
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licht hebben gezien. De dichters van vandaag, ook al zijn het geen atonalen of in
stricte zin experimentelen, schrijven meer
grilligheden, wonderlijke invallen, droomachtige verbeeldingen neer dan wat de
oudere school poëzie noemde. Coert
Poost, de jongste der drie bovengenoemde auteurs, staat nog het dichtst bij de
traditionele dichtkunst. Er is een geweldige omschakeling nodig om bijvoorbeeld
't onderstaande „gedicht" van Cor Stutvoet te kunnen genieten als poëzie:
Vandaag
Er ligt een vuil papier op het trottoir
Gisteren was ik eenzaam
nu vinden wij elkaar.
De kranten van vandaag
verschijnen dadelijk:
dan ligt wellicht ons vonnis op de
straat.
J. v. Heugten
Jan ENGELMAN. Tweemaal Apollo.
Brieven uit Griekenland. Het Spectrum, Utrecht. Antwerpen 1955, 107
pp.
Jan Engelman heeft Griekenland bezocht zoals een kunstlievend man het hoort
te bezoeken, na grondige studie en voorbereiding, als een eenzaam bewonderaar
der an tieke wereld en niet met de haast
van een sighseeër. Hij schrijft er boeiend
en onderhoudend over in dit kleine werkje,
dat meer leerzaams bevat dan veel dikke
boeken. De grote monumenten van Griekenland worden voor hem levend en spreken tot hem, en hij ve rtelt daarover in die
gevoelige, directe, beeldende taal, die hem
eigen is. Het is geen volledige verhandeling over Griekse architectuur en beeldende kunst, het zijn slechts flitsen en ontmoetingen met de producten van het
Griekse genie, maar alles is gedrenkt, als
ik het zo noemen mag, in de genuïen klassieke geest. Een kunstgevoelige, verwante
geest, die zich niet liet bedwelmen of vertroebelen door het „moderne", beleeft
en ervaart hier de Griekse genius in wat
er nog rest van de rijkdom uit vroegere
eeuwen. Een ongewoon treffend en bezonnen werkje, dat wij gaarne in vele
handen zagen.
J. v. Heugten.
Dr J. TAELS, De katholieke literatuur in
de XXe eeuw. 2 dln. — Sheed and
Ward, Antwerpen, 1954, XII.395 en
X-342 pp., F 295 per deel (leden van
Graalboekerij F 245).
De herlevende katholieke literatuur van
de laatste halve eeuw openbaart een zo
grote rijkdom, dat twee dikke boekdelen

er slechts een panorama van kunnen
geven. In dit verzamelwerk behandelen
een reeks specialisten de respectievelijke
hun toevertrouwde literatuurgebieden.
Daarbij is een zeker verschil van opvatting in de behandeling onvermijdelijk.
Terwijl de ene opsteller meer oog heeft
voor een rijke synthese met klaar gestructureerde evolutielijnen, verkiest de
andere een methodische volledigheid, die
geen namen, werken en data wil offeren
aan de aanschouwelijkheid van een hypsometrische curve. Wel ontbreekt degene
die, in een grote, vergelijkende synthese
de conclusies trekt en de verworven
waarden bepaalt. Terwijl de objectiviteit
van zekere medewerkers niet ontsnapt aan
een zekere schoolsheid, benade rt een ander wel eens al te zeer de toon van de
luchtige causerie. Zo R. Farren, die verklaart niets over Maur. Baring te kunnen
schrijven omdat hij hem niet gelezen
heeft. In plaats van een dergelijke verklaring mag een normaal lezer verwachten,
dat de medewerker eerst Baring zal lezen
vooraleer zijn bijdrage te schrijven. Voor
bepaalde vreemde talen, bijzonder voor
het Pools, verschijnen namen en titels zo
onnauwkeurig gespeld, dat het aspect er
van geen vleiende indruk geeft van ons
eigen beschavingspeil.
Dr R. F. Lissens behandelt de katholieke literatuur in Vlaanderen; Dr J. H.
Walgraeve o.p. het essay in de katholieke
Vlaamse literatuur; Prof. Dr W. J. M. A.
Asselbergs de katholieke literatuur in Nederland; Dr C. Hohoff, in Duitsland; Prof.
Dr E. Turnher, in Oostenrijk; R. Farren,
in Engeland en Ierland; J. van der Steen,
in de Verenigde Staten; Dr J. Taels, in
Scandinavië; Prof. Dr 0. Forst-Battaglia,
in Polen; A. L. I. Sivirsky, in Hongarije;
Dr P. Fraenkl, in Tsjecho-Slowakije;
Jacques Madaule, in Frankrijk; Marcel
Lobet, in Franssprekend België; Dr B.
Matteucci, in Italië; Prof. Dr J. Terlingen,
in Spanje en in Spaans Amerika; Dr J.
Ameal, in Portugal; Prof. Dr Tasso da
Silveira, in Brazilië. Een goed voorziene
bibliografie besluit dit grote werk; de
accuraatheid van de bibliografische opgaven wisselt enigszins volgens de medewerkers.
A. Deblaere.
Dr J. v. IJZEREN, Een vergeten letterkundige H. J. Polak (1844-1908).
J. B. Wolters, Groningen, Djakarta,
1955, 109 pp., f 3.90.
Op verzoek van de Minister van 0. K.
W. heeft de schrijver met grote zorg een
studie samengesteld over „de betekenis
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van Polak's opvattingen met betrekking
tot de klassieke letteren en de daaruit
voortvloeiende aesthetica op zijn essays
over Nederlandse en buitenlandse geschiedenis en letterkunde". Van belang
L. Lode
voor neerlandici en classici.
Francis WYNDHAM: Graham Greene.
Longmans, London 1955, 32 pp.,
2 sh.
Dit is een zeer inferieure bijdrage tot
een doorgaans uitstekende korte monographieën-serie (Writers and their
Work). Spr. bespreekt in chronologische
volgorde de verschillende werken van
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Greene, maar blijft steeds aan de oppervlakte waar hij de vraag moet beantwoorden waarom Greene zulk een groot romanschrijver is, waarom zo veel besproken,
waarom zo invloedrijk. Op p. 2 zegt schr.
dat de bekering tot het Katholicisme het
keerpunt betekende in Greene's carrière.
Maar er was van geen carrière sprake
toen Greene katholiek werd: dit toch gebeurde drie jaar voor hij zijn eerste roman
publiceerde. De eigenlijke problemen van
de grote romans ontgaan schr., zodat hij
op een boek als The End of the A f f air
reageert als een schooljongen.
W. Peters

CULTUU RLEVEN
Heinrich LUETZELER, Der Turm des
Freiburger Muensters. Verlag
Herder, Freiburg, 63 pp., geb., 16
tek., 32 afb.
Het boekje van Lutzeler over de toren
van Freiburg komt niet onverwacht.
Haast in al zijn geschriften heeft Lutzeler
over dit bouwwerk dat hem nauw aan
het hart moet liggen gesproken. En toch is
dit nieuwe opstel een verrassing. De
auteur bepaalde zich niet tot een schitterende analyse van deze enkele toren. Hij
peilde dieper naar de zin van „de" toren
en ging de betekenis ervan na in de verschillende beschavingen, als lichtmonu
ment en poortwacht bij de Egyptenaren,
als traptoren bij de Babyloniërs, als
„Weltberg" bij de Indiërs, als synthese
van deze verschillende functies bij de
G. Bekaert
Middeleeuwers.
Hans WEIGERT, Geschichte der Europáischen Kunst, 3 Aufl. Text- und
Tafelband. — Kohlhammer, Stuttgart,
z. j., 628 pp., 340 tek., 543 p1., 10 klpl.,
24,5 x 16,5 cm., geb. DM 48.
W. Kohlhammer van Stuttgart gaat
zich stilaan affirmeren als dé uitgeverij
voor hoogstaande kunstvulgarisatie. De
verschillende uitgaven volgen elkaar in
snel tempo op. Een van de interessantste
is zeker de algemene geschiedenis van de
Westerse kunst van Hans Weigert. Het
zijn twee lijvige boekdelen waarin tekst
(door uitstekende tekeningen geïllustreerd) en afbeeldingen afzonderlijk werden gebundeld. Hoewel het een zeer ondankbare taak is een handboek samen te
stellen, toch menen wij dat H. Weigert,
een geboren pedagoog, ten volle in zijn
opzet is geslaagd. Dat sommige gegevens
(als de afmetingen van de Haya Sophia)
in tekst- en illustratiedeel niet overeen-

komen of zelfs verkeerd zijn, is slechts een
jammerlijk maar tenslotte bijkomstig detail
in de vlotte uiteenzetting. Alle aspecten
van de Europese kunst worden erin behandeld: de oud-christelijke, de Byzantijnse, de Russische, de Noorse, de Karolingische, de Romaanse, de Gothische
kunst, de kunst van de Renaissance, de
Barok, de Rokoko, de kunst van de burgerlijke revolutie, de kunst van 1850-1950.
Hoewel de auteur zich met een opvallend
gemak beweegt — zijn vertrouwdheid met
de middeleeuwse kunst blijkt echter groter
te zijn dan met de moderne -- in deze ver
uiteenliggende gebieden, toch ligt zijn
hoofdbekommernis erin om uit zijn uitgebreide kennis een inzicht te laten groeien:
de eenheid van de Europese kunst. Daarom gaat H. Weigert dieper dan de uiterlijke stijlovereenkomsten. Hij peilt naar de
veelzijdige menselijkheid die erin tot uiting
komt.
Dit overzicht van de Westerse kunst
verdient alle aanbeveling om zijn ruime
synthese die het op een vlotte wijze voorstelt.
G. Bekaert.
HAIRS, M. L., Les peintres flamands de
fleurs au XVIIe siècle. — Elsevier,
Brussel. 1955, 288 pp., 77 ill., geb.,
31 x 23,5 cm, 495 fr.
In de reeks „Les peintres flamands du
XVIIe siècle", waarvan wij reeds een
paar delen hebben vermeld, verscheen onlangs, even royaal uitgegeven en volgens
hetzelfde patroon geknipt, een werk over
de Vlaamse bloemenschilders in de XVIIe
eeuw. Men vermoedt een strenge wetenschappelijke discipline bij de medewerkers
aan deze reeks. Want ook dit deel verbaast door zijn eruditie en zijn geduldig
en nauwgezet onderzoek van de archiefstukken evenzeer als van de bewaarde
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schilderijen zelf. Wanneer men bedenkt
dat er in de „proeve" van catalogus meer
dan honderd kunstenaars werden behandeld en dat de tekst gestaafd wordt door
656 nota's moet men al onder de indruk
komen.
In een inleidend hoofdstuk wordt de
ontwikkeling van de bloemenschildering
in de Vlaamse kunst geschetst. Deze gaat
van de bijkomstige, maar aandachtvolle,
ruikers bij de Primitieven tot de gespecialiseerde bloemstukken van de zeventiende
eeuwse schilders. In deze evolutie wordt
bijzondere aandacht gegeven aan de verhouding van de gravure tot de schilderkunst.
De studie van het eigenlijke onderwerp
behandelt vooral de twee grote bloemenschilders van de XVIIe eeuw: de fluwelen
Bruegel en zijn leerling, de jezuietenbroeder Daniel Seghers. De auteur heeft
duidelijk meer werk gemaakt van het minder bekende werk van „pater" Seghers.
Na deze twee belangrijkste meesters worden dan de epigonen gerangschikt samen
met de overige, meer onafhankelijke meesters en de schilders die slechts terloops
bloemen hebben geschilderd.
De methode van onderzoek is die welke
door prof. L. van Puyvelde in de andere
delen van deze reeks werd gevolgd. Na
de biografie wordt het gesigneerde en gedocumenteerde werk onderzocht om daaruit de authentieke stijlkenmerken af te
leiden. Deze karakteristieken dienen dan
als toetssteen om de authenticiteit van de
overige werken te onderzoeken.
De auteur liet het echter niet bij dit
strikt documentaire werk. Zij heeft zich
door haar onderwerp laten bekoren. Zonder de waarde ervan te overdrijven is zij
erin geslaagd de eigen bekoorlijkheid van
dit nu zo gezochte genre te laten aanvoelen.
Voor de amateur, voor de verzamelaars,
voor de geleerde is dit een onmisbaar
werk.
G. Bekaert.
Henri MATISSE, Farbe und Gleichnis,
Gesammelte Schriften mit den Erinnerungen von H. Purrmann, vert.
Sonja Marjasch. -- Verlag der Arche,
Zürich, 1955, 158 pp., geïll.
Eén van de mooiste teksten uit deze
verzamelde geschriften van Matisse is ongetwijfeld de korte brief aan Mgr Rémond,
die de kapel te Vence kwam inwijden. In
eenvoud noemt hij deze kapel zijn meesterwerk, „het resultaat van een leven,
geheel gewijd aan het zoeken naar waarheid". Deze enkele woorden zijn geladen

met een intense ontroering die men alleen
op beslissende ogenblikken van het leven
doormaakt. In de overige teksten vertelt
de kunstenaar met eenzelfde eenvoud en
oprechtheid over zijn werk en de manier
waarop dit tot stand kwam.
Zeer interessant zijn de losse aantekeningen van de schilder H. Purrmann, een
van de eerste die Matisse heeft begrepen
en in beslissende mate heeft bijgedragen
tot de verspreiding van zijn werk.
G. Bekaert.
Albert CHAMPDOR, Thèbes aux cent
portes. -- Albert Guillot, Parijs, 1955,
180 pp., 167 f., 4 klpl., 40 vign.,
32 x 24 cm.
Op het terras van een hotel gezeten
kijkt A. Champdor naar het puin, de bergen en de stroom van Thebe, en hij
droomt. In zijn droom ziet hij de oude goden, die Thebe steeds hebben beschermd,
weer de graven en tempels bevolken, de
daden van het Egyptische volk beheersen
en ook macht krijgen over zijn eigen leven.
A. Champdor is een schitterend essayist,
maar hij houdt iets te veel van mystificatie om niet te vermoeien en hij stelt iets
te veel zijn kennis en eigen belevenissen
ten toon om niet pedant aan te doen.
Maar ook dit album heeft zijn plaats in
de reeks „Hauts lieux de l'Histoire"
waarvan de vorige delen alle in Streven
werden besproken. De rijke illustratie
over het Egyptische pantheon bevat
enkele schitterende platen.
G. Bekaert.
Hans SEDLMAYR, Die Revolution der
modernen Kunst. — Rowohlt, Hamburg, 1955, 147 pp., 16 afb., ing.
Hans Sedlmayr heeft wraak genomen
op de critiek die zijn „Verlust der Mitte"
niet op de moderne kunst maar op de
auteur zelf toepaste. Hij schreef een vinnige tekst over het wezen van de moderne
kunst, waarbij hij de krachtlijnen zodanig
vertekent dat zij tot caricatuur worden.
Ondertussen laat Sedlmayr zich weinig
gelegen liggen aan de naar voren gebrachte ontmaskeringen van pseudo-wetenschappelijke methoden of aan goed gefundeerde tegenargumenten.
We vinden het jammer dat juist dit
werkje werd opgenomen in de encyclopedie van Rowohlt Verlag en wij vragen ons
met F. Bayl in Baukunst und Werkform
af waarom de uitgeverij aan deze geheelonthouder gevraagd heeft om de wijn van
de moderne kunst te proeven!
G. Bekaert.
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Fritz BAUMGART, Geschichte der
Ahendlindischen Malerei von den
Anfangen bis zur Gegenwart. -Kohlhammer, Stuttgart, 1954, 268 pp.,
128 pl., 32 klpl., geb. DM 26.
Fritz Baumgart heeft zich blijkbaar niet
tot doel gesteld de geschiedenis van de
West-Europese schilderkunst aan nieuwe
onderzoekingen te onderwerpen of met
recente vondsten te verrijken. Hij brengt
geen verrassende gegevens. Maar — wat
belangrijker is — hij geeft ons een inzicht.
Zijn geschiedenis van de West-Europese
schilderkunst vanaf de Karolingische
boekverluchting, tot de huidige abstrakte
kunst wil een inleiding zijn voor degene
die zich voor kunst interesseert. Het gewone verloop zou, volgens de auteur, erin
bestaan uit te gaan van een begrip van
de hedendaagse kunst om van daaruit op
te klimmen tot het begrijpen van de
oudere kunstvormen. Daar echter het contact met de hedendaagse creativiteit veelal niet bestaat, besluit de auteur de ongewone weg te volgen — van het verleden
naar het heden.
Het is de uitzonderlijke verdienste van
prof. Baumgart de ganse West-Europese
schilderkunst als één geheel te durven zien
en als zodanig te interpreteren. Hij meet
de waarde van de oude meesterwerken
niet meer met ons totaal vreemd geworden normen. Wij geven grif toe dat men
de interpretatie van de auteur op menig
punt in twijfel kan trekken. Dit blijft een
onvermijde lijk risico in dergelijke omvattende synthesen. De verzorging van de
uitgave doet niet onder voor de waarde
van de tekst.
G. Bekaert.

Darmstadter Gesprách, 5 (1955) : Egon
VIETTA, Theater. — Neue Darmstádter Verlaganstalt, 1955, 344 pp.,
83 pl., ing. DM 18, geb. DM 22,80.
Naar omvang en uitvoering van het
verslagboek te oordelen mogen de „Darmstadter Gespráche'' zich over een groeiend
succes verheugen. Dit succes blijkt gewettigd wanneer men de hoogstaande referaten doorleest van prof. W. F. Otto over
het antieke toneel, prof. Adorno over de
opera, prof. Sieburg over de situatie van
het toneel in de kultuurpolitiek, prof. R.
Schneider over de taak van het drama;
of de interessante opmerkingen volgt van
Kurt Jooss, E. Preetorius, A. Goléa. Deze
gesprekken, die werden gehouden van 23
tot 25 April, kregen een aanschouwelijke
aanvulling in de tentoonstelling gewijd aan
toneelbouw. In het verslagboek werden de
voornaamste tentoongestelde werken af-

385

gebeeld, vanaf de maquettes van het
antieke theater tot de projekten voor nieuwe Duitse toneelzalen.
G. Bekaert
Daniel GLYN, Lascaux and Carnac.
Lutterworth Press, Londen, 1955,
127 pp., 12 fig., 14 p., 2 k., geb.,
15 S.
Deze uitgewerkte reisgids van de twee
voo rn aamste praehistorische centra van
Frankrijk wordt door de auteur voorgesteld als een „gastro-archeology of France . De auteur is er immers van overtuigd, dat de Franse keuken en meer nog
de Franse wijn onontbeerlijk zijn voor een
ernstig archeoloog. Dat het gastronomisch
interesse niet geschaad heeft aan de archeologische ernst van de auteur wordt
ondertussen door dit pittig-geschreven en
fraai geïllustreerde werk bewezen.
G. Bekaert
Sibylle von CLES-REDEN, Les Etrus-

ques, trad. H. Daussy (Ars et Paysages, 16) . r Arthaud, Parijs; Vromant, Brussel, 1955, XIV-232 pp.,
17 X 22 cm, 81 pl., 1 K., 18 tek., ing.
Fr. F. 1.890, geb. Fr. F. 2690.
Martin HUERLIMANN, Etruskische
Kunst, in samenwerking met W.
Drayer en H. en I. Jucker. Inleiding
M. Pallotino. r Atlantis Verlag
Zürich, 1955, 156 pp., 22 X 30 cm,
126 pl. en 3 klpl., gen, 28 Zw. Fr.,
geb. 33.30 Zw. fr.
Raymond BLOCH, L'Art et la civilisation
Etrusques. — Plon, Parijs, 1955, 231
pp., 4°, 33 pl., 50 tek.
Hoewel de wetenschap zich ver van de
publieke belangstelling ontwikkelt, kan zij
er niet aan ontsnappen van tijd tot tijd
door het grote publiek te worden ontdekt.
De balans wordt opgemaakt en de verschillende fragmentaire vondsten tot een
synthese samengevoegd. In deze uiteraard voorbijgaande belangstelling mag
zich tegenwoordig de Etruscologie verheugen. In de loop van enkele maanden
verschenen niet minder dan drie belangrijke boeken. Een ervan stond in verband
met de schitterende tentoonstelling over
de Etruskische kunst en beschaving, die
in verschillende hoofdsteden van WestEuropa werd getoond. Het is het fraai
uitgegeven werk van Martin Hiirlimann
in samenwerking met W. Drayer en M.
Pallotino. Opgevat naar het gewone schema van het Atlantis Verlag bestaat het
werk uit een inleiding, een keuze van platen en verklarende nota's bij de afbeel
dingen. De korte maar uitstekende inlei-
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ding werd geschreven door de beste
Etruscoloog M. Pallotino, die ook de inrichter van de tentoonstelling was. Essayistisch uitgewerkt geeft deze inleiding
het meest substantiële van wat men weet
over het Etruskische volk, zijn herkomst,
geschiedenis, taal, beschaving en kunst.
De keuze van de platen was hoofdzakelijk
bepaald door de keuze van de tentoonstelling, zodat verscheidene meesterwerken van de Etruskische kunst ontbreken.
Slechts met enkele opnamen uit de architectuur en fresco's werd de beperktheid
van de tentoonstelling aangevuld. De uitleg bij de afbeeldingen van H. en I. Jucker
is zakelijk en betrouwbaar.
Even schitterend uitgegeven, maar minder feilloos van smaak, is het boek van
Sybille von Cles-Reden, reeds in 1948 in
het Duits verschenen onder de titel „Das
Versunkene Volk, Welt und Land der
Etrusker''. Het boek van Hurlimann kunnen wij typeren als een objectieve synthese, dit van Sybille von Cles-Reden als
een subjectieve mededeling. Als natuurlijk
gevolg van een uitbundig enthousiasme
krijgen wij minder gecontroleerde uitspraken en onbewaakte lyrische vluchten.
Toch verdient ook dit werk aanbeveling.
Geen systematische studie is het, maar
een geleid bezoek aan de grote necropolen
van Etrurië, waarbij wij telkens nieuwe
aspecten van dit wondere volk ontdekken. De keuze der foto's is minder uitgebreid, maar wellicht representatiever dan
die uit het album van Hurlimann. De opnamen zijn over het algemeen kunstvoller,
meer een persoonlijke interpretatie.
Het werkje van R. Bloch valt pover uit,
wat de presentatie betreft, naast de twee
vermelde luxe-uitgaven: kleiner formaat,
minder rijke en minder verzorgde illustraties. Het gebrek aan foto' wordt gedeeltelijk goedgemaakt door talrijke schetsen.
Toch is dit kleine boek, zoals de meeste
in de reeks „Civilisations d'hier et d'aujourd'hui", een uitstekende studie, wetenschappelijk gedocumenteerd en toch bevattelijk. De auteur houdt er rekening
mee dat hij een inleiding schrijft. Systematisch werkt hij zijn stof uit, begint bij
het Italië vóór de Etrusken, geeft dan een
bondig overzicht van de- Etruskische
kunstproductie, behandelt vervolgens de
steden en necropolen, het wereldbeeld in

de beeldhouwkunst, het hiernamaals in de
fresco's, de levenskunst in het edelsmeedwerk, om te besluiten met een hoofdstuk
over de wetenschappelijke methode van
de Etruscologie.
Als aanvulling bij deze boeken verwijzen wij nog naar het uitgebreide en
originele artikel van Dr Frans Vermeulen in Katholiek Bouwblad (10 september 1955) alsook naar het laatste nummer van La Revue des Arts (1955/3)
waarin een paar bijdragen aan de Etruskische kunst worden gewijd. Het artikel
van Gravin de Beer is een verdediging
van de Oosterse oorsprong van de Etrusken, geargumenteerd met de modernste
wetenschappelijke bevindingen. Jean
Bayet daarentegen ontleedt de eigen kenmerken van de Etruskische kunst in het
ingewikkelde puzzle van vreemde invloeG. Bekaert
den.
Frank Lloyd WRIGT, Mon autobiographie, trad. j. Castier (Ars et Historia) . — Plon, Parijs, 1955, 18 X 24
cm, 288 pp., 17 héliogr., Fr. F. 1200.
De autobiografie van F. L. Wright, de
grootste Amerikaanse bouwmeester, is
niet alleen een interessant tijdsdocument
waaruit wij veel leren over de geschiedenis van de moderne bouwkunst en het
werk van Wright zelf. Zij is tevens een
aangrijpend getuigenis van een mens die,
overtuigd maar zonder enige pathos, een
ideaal heeft gekozen — of gevonden
en aan dit ideaal onvoorwaardelijk trouw
is gebleven. Niet alle middelen die hij
daartoe heeft aangewend zouden wij
goedkeuren. Maar de oprechtheid en de
eenvoud van deze bezielde stemmen mild.
In zijn autobiografie vertelt Wright
blijkbaar over alles wat hem door het
hoofd gaat, zijn eigen huis, zijn opleiding,
zijn eigen familie. de ondervindingen op
het atelier, zijn vrienden, het moeizame
optrekken van een eigen studio, de weg
tenslotte tot een eigen uitdrukkingsvorm.
Niet zonder moeite is Wright daartoe
gekomen. Tragisch en aangrijpend was
zijn leven op vele ogenblikken. Maar nooit
is Wright klein geweest, nooit toont hij
medelijden met zichzelf. Telkens opnieuw
herbegint hij en laat zijn werk groeien
door alle toevallige tegenslag en opzetG. Bekaert
telijke tegenwerking heen.

GESC HIEDENIS

Henry VALLOTTON, Catherine II (Les
grandes études historiques). -- Libr.
Arth. Fayard, Parijs, 1955, 414 pp.,
ingen. Fr. Fr. 850.

Steunend op een grondige voorstudie
niet alleen van de synthetische werken
over Catharina II en over Rusland, maar
ook van de uitgegeven en onuitgegeven
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documenten uit die tijd, heeft de auteur
ons een levend en sympathiek beeld van
de grote tsarina opgehangen.
Het boek is bewonderend en meeslepend
geschreven. De auteur geeft talrijke uittreksels uit de memoires en briefwisseling
van Catharina, en dit helpt niet weinig
om de tsarina werkelijk te doen leven.
Catharina is volgens de auteur niet
schuldig aan de moord op haar echtgenoot
tsaar Peter III, zij had talrijke liaisons die
echter geen invloed hadden op haar politiek, zij bracht nuttige hervormingen aan,
maar versterkte tevens het absolutisme,
ten slotte overtreft deze tsarina (17621796) alle tsaren, behalve Peter de Grote.
Men is geneigd met dit oordeel in te
stemmen.
M. Dierickx.
DANIEL-ROPS, L'Eglise de la Renaissance et de la Réforme. Tome 2: Line

Ere de renouveaus La Réforme catholique (Les grandes etudes historiques). — Libr. Arth. Fayard, Parijs,
1955, 569 pp., Fr. Fr. 800.
Onmiddellijk na deel I: Line Revolution
religieuse: la Réforme protestante verschijnt reeds het tweede deel over de
katholieke hervorming en vernieuwing tot
1650. Weer bewonderen wij het eminente
schrijverstalent en de grandioze evocatie
van het verleden. De spannende levensschetsen van een Teresa van Avila, een
Philippus Neri, een Franciscus Xaverius,
een Franciscus van Sales moeten iedereen
boeien. Paragrafen zoals over de SintPietersbasiliek te Rome als uiting van het
zelfvertrouwen der Kerk in het begin der
17e eeuw zijn meesterlijk. Wellicht zijn
nog de mooiste bladzijden, die over het
epos der missionarissen — vooral de
Jezuïeten -- in Oost en West.
Toch vragen wij ons af of de auteur
niet te vlug werkt en oordeelkundig genoeg zijn bronnen uitkiest. In het lange,
trouwens met bewondering geschreven,
exposé over St. Ignatius en zijn orde troffen ons talrijke en belangrijke vergissingen. Ignatius heet herhaaldelijk een soldaat, en hij zou als „petit capitaine de
trente ans" de verdediging van de vesting
van Pamplona geleid hebben (p. 37);
feitelijk was Ignatius nooit soldaat, maar
een ridder, en te Pamplona was hij een
vrijwilliger zonder eigenlijk gezag, die op
het laatste ogenblik de poort van de vesting was binnengereden.
Van de Geestelijke Oefeningen van Sint
Ignatius heeft de auteur, spijtig, niets begrepen. Meer dan eens noemt hij ze „un
règlement militaire" ( (p. 43, 57), elders
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zegt hij: „le mot d'exercices doit être
entendu dans son sens le plus strictement
militaire, comme on dit d'une troupe
qu'elle „fait exercice". Ce livret qui se
présente comme un traité d'oraison, est
plus profondément un „règlement", un
code de strategie .. ." (p. 47); „les Exercices spirituels seraient-ils ce qu'ils sont
si leur auteur n'était pas une conscience
parfaitement sire de soi, dressee par
l'armée a la discipline, et qui a transpose
les principes militaires dans le domaine
de 1 'áme" (p. 56) , enz. Neen, de Geestelijke Oefeningen zijn een handleiding voor
een retraite van verscheidene weken om
de ziel volledig open te stellen voor Gods
genade, zodat zij voortaan nog slechts
voor en in God leeft.
Wij hoeven verder niet uit te leggen,
dat, volgens de auteur, de Orde, gevormd
door deze Geest. Oef., een militaire organisatie is met een militaire geest. De rol
van de admonitor der Oversten (p. 68)
is verkeerd voorgesteld, en de dood van
St. Ignatius onjuist verhaald (p. 80). Hoe
kon de auteur zo het beeld van een groot
mysticus, die Ignatius was, en van een
strict religieuze orde met een religieuze
geest vertekenen? Een blik op zijn bibliografie maakt een en ander duidelijk. Hij
schrijft: „L'ouvrage du protestant H.
Bohmer, Les jésuites, merite d'être admire
pour son objectivité" (p. 505) ; maar een
protestants historicus schreef over Bbhmer
terecht, dat hij bij de psychologische uitleg was blijven steken en niet tot de religieuze kern was doorgedrongen. Ook
Fillop-Miller en Pierre Dominique, die
evenmin oog hadden voor het bovennatuurlijke in de Orde, staan hier vermeld,
terwijl de voornaamste kenner van Ignatius, Leturia, in de bibliografie niet voorkomt.
Wat andere themata van het boek aangaat, van de Spaanse koning Filips II
geeft Daniel-Roes de klassiek-Franse
voorstelling die nagenoeg niet meer bij
niet-Franse historici voorkomt, of het
moeten verwoede protestanten zijn. De
opstand der Nederlanden is met bewondering beschreven, maar steunt op de verouderde Pirenne en op enige in het Frans
geschreven tweederangs werken als Avermaete. „L'Eglise à l'époque du concile de
Trente" door Cristiani, die algemeen als
zeer zwak en oppervlakkig wordt beschouwd, wordt hier getypeerd: „ouvrage
remarquable par sa precision autant que
par son impartialité" (p. 505) .
Wij besluiten: dit nieuwe boek van
Daniel-Roes is, zoals de vorige, glanzend
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geschreven en heeft vele schitterende
bladzijden, maar steunt op onvoldoende
voorstudie en kent te weinig de nietFranse literatuur.
M. Dierickx.
Georg SCHURHAMMER S.J., Franz
Xaver. Sein Leben and seine Zeit.
I. Band: Europa 1506-1541. — Herder, Freiburg i.B., 1955, XXXI-743
pp., geb. DM 48.
Indien men ooit spreken mag van een
definitieve biografie, dan is dat wel met
be trekking tot dit werk. Sinds 1918 heeft
P. Schurhammer zijn groot talent en al
zijn tijd gewijd aan het bestuderen van
Francisco Xavier. In 1925 reeds gaf hij
een voorlopige biografie uit die in verscheidene talen werd vertaald, en in
1944-45 samen met P. Wicki de brieven
van Xaverius. Alle Westeuropese archieven, publieke en vaak private, heeft hij
onderzocht om toch maar niets over
Xaverius te laten ontsnappen; zelfs is hij
de grote apostel achterna gereisd en heeft
diens reisroute, ook in het Verre Indië,
tweemaal overgedaan.
Op deze lange speurtocht heeft hij talloze nieuwe gegevens ontdekt, die niet
alleen de grote missionaris maar ook de
tijd waarin hij leefde en de personen
waarmee hij omging in een nieuw daglicht
stellen.
Brodrick, die een bloeiende, geestige
maar historisch vaak onbetrouwbare
Xaverius-biografie schreef, moet het meer
dan eens ontgelden. Over Sint Ignatius,
wiens dood wij dit jaar herdenken, en
over de jonge Jezuietenorde heeft hij zoveel nieuwe feiten aan de dag gebracht,
dat een herzien van de traditionele stellingen op bepaalde punten dringende
noodzaak is geworden. Maar ook over de
reformatie en het humanisme, over Calvijn
en Erasmus, over de Parijse universiteit
en de Portugese inquisitie brengt de
auteur tal van nieuwe gegevens.
Velen die Schurhammer gedurende deze
lange jaren aan het werk zagen, vreesden
maar één zaak: het zou een arsenaal van
droge feiten, een opstapeling van interessante details worden zonder ziel of zonder geest. De auteur heeft die twijfelaars
een schitterend dementi gegeven; dit werk
is zowel door zijn krachtige bouw als door
de glanzende stijl en de kleurrijke voorstelling een waar succes geworden. Daarnaast heeft de uitgever gelukkig toegestaan dat de auteur zijn enorme kennis
van die tijd in de voetnoten, die een derde
van de bladspiegel beslaan, samenvatte.
Wij hebben slechts één wens: dat de

auteur ons het tweede deel van Xaverius'
activiteit in het Verre Oosten over anderhalf jaar moge voorleggen, zoals hij ons
persoonlijk heeft beloofd. M. Dierickx.
Dr Fr. KLEMM, Technik. Eine Geschichte ihrer Probleme. (Orbis Academicus, II, 5). — Karl Alber-Verlag,
Freiburg-München, 1954, XII-455 pp.,
94 ill. Geb. DM 26.
Dit boek is geen gewone geschiedenis
van de techniek. De auteur laat in documenten en schetsen persoonlijkheden uit
alle rang en stand getuigenis afleggen over
eigen tijdsgebeuren. Het begint met Plato
over de ondergeschikte rol van de techniek en het besluit met Wiener over electronisch brein en volautomatische produktie. Letterkundigen, technici, staatslieden, geleerden, kunstenaars en kerkelijke gezagsdragers vindt men er aan het
woord, zodat het minder een opsomming
van louter technische problemen met hun
respektievelijke oplossingen werd, dan
wel een geschiedenis van de „homo faber"
in echt menselijke dimensies. Duide lijk
blijkt uit deze knappe selectie dat de techniek telkens het kind van haar tijd is en
toch weer op haar beurt de algemene
cultuur beïnvloedt. Daar zij ten grondslag
ligt aan de hogere activiteitsvormen van
de mens, mag men haar niet afzonderlijk
beschouwen. Men zou te gemakkelijk tot
eenzijdige standpunten komen. De lezing
van dit boek, dikwijls anecdotisch en altijd
interessant, is weldadig, omdat men er zo
eenvoudig van het verleden in kan leren.
De auteur is hoofd van de bibliotheek
van het Deutsch Museum in München. De
enorme belezenheid die dit werk veronderstelt vindt hier een plausibele verklaring.
Door vroegere publicaties en lezingen
heeft hij zich vertrouwd gemaakt met de
omv an grijke stof. Dit komt tot zijn recht
in de beknopte inleiding op elk tijdperk en
in het bevoegd commentaar dat de meeste
teksten ( geciteerd of vertaald in het
Duits) vergezelt. Mede door zijn vlotte
leesbaarheid, degelijke verzorging en
ruime bibliografie is dit boek een waardevol bezit.
H. Berghs.
Paul FOSTER O.P.: Two Cities. A study
of the Church-State conflict. Blackfriars Publ., London, 1955, 110 pp.,
6 s. 6 d.
Schr. leidt de lezer door de geschiedenis
heen, tonend hoe men in de loop der
eeuwen dacht over de verhouding van
staat en kerk, waarbij voor een juist begrip van wat de staat is het uitgangspunt
genomen wordt bij de Grieken en Romei-
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nen. Tijdens deze rondgang door de geschiedenis van deze opvattingen, laat
schr. ons ook zien hoe de praktijk werd
beïnvloed door de theorie, en omgekeerd.
De invloed van Christopher Dawson is
merkbaar het gehele boekje door. Het is
pleizierig geschreven, hetgeen de studie
van een ingewikkeld onderwerp aanzienlijk verlicht.
W. Peters
J. GELDHOF, Kerk van St. Hilonius te
Izegem. 1855-1955.
E. H. Geldhof, St.-Lodewijkscollege, Brugge,
1955, 158 pp., rijk geïll., ingen. Fr. 75.
Naar aanleiding van het honderdjarig
bestaan van de nieuwe Sint-Hiloniuskerk
te Izegem en ook wel om de verheffing
van deze parochiekerk tot dekenale kerk
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in 1953 te vieren, schreef deze geboren
Izegemnaar, met de medehulp van vele
anderen, een degelijk, mooi geïllustreerd
en piëteitsvol boek. Niet alleen behandelt
hij het kerkgebouw met al wat er bij
hoort, maar hij geeft ook de beknopte
levensschets van de bedienaars der kerk
in de laatste honderd jaar en een overzicht van het kerkelijk leven.
De statistiek van de inwoners, geboorten en sterfgevallen van deze groeiende
schoenenstad, die nu meer dan 16.000 inwoners telt, de lijst der priesters en kloosterzusters geboortig van Izegem sinds
1830, en ten slotte de namen en portretten
van de 29 missionarissen en 24 missiezusters in leven, vervolledigen dit mooie
boek.
M. Dierickx

PSYCHOLOGIE E N PAEDAGOGIE
Priesterschap en Psychologie. Verslag- de spreker de meeste zijner voordrachten,
anders geordend en gedeeltelijk omgeboek van de Studiedagen van Ons
Geestelijk Leven voor Priesters te werkt, thans in boekvorm heeft uitgegeven ten behoeve van het lezend puStein Lb. Augustus 1954. — Ons
bliek. In het Januari-nummer 1949 van
Geestelijk Leven, Missiehuis Stein,
„Verstandig Ouderschap" (het lijfblad
1955, 102 pp., f 3.50. België Fr. 50.
van de N.V.S.H.) werden deze causeVier van de zes bijdragen hebben rechtrieën destijds aangekondigd onder de uitstreeks betrekking op het eigenlijke onderdrukkelijke verklaring: „niet onder de
werp van deze studiedagen: „Zelfkennis
auspiciën van de N.V.S.H.", hetgeen niet
en Geestelijk Leven" (A. Munsters), „De
wegneemt dat ze duidelijke overeenkomst
ideale psyche voor een priestercandidaat"
vertonen met datgene wat in de kolommen
(J. Pennock), ,,Psychologische gevaren
van „Verstandig Ouderschap" pleegt gevan de zielzorg; haar geëigende hygiëne"
schreven te warden. Al wat de N.V.S.H.
(F. C. van den Berk) , „Pastoraal en Psyverkondigt over geboortebeperking, antichologie- (A. de Meijer) — de laatst geconceptionele middelen, masturbatie, echtnoemde bijdrage schijnt ons de best gescheiding, driehoeksverhouding, geslachslaagde. Verder geeft H. van Waesberghe
telijk verkeer vóór het huwelijk enz., vindt
een interessante beschouwing over „Priesmen bij Dokter Storm terug, zij het in wat
terarbeid als zielzorgmiddel", terwijl J. meer gematigde vorm. Ook voor hem is
Jacobs besluit met een levensschets van
sexuele voorlichting de oplossing van alle
Dr Carl Sonnenschein. Als altijd is ook dit
problemen, de weg om te komen tot een
verslagboek van de bekende studiedagen
bevredigend geslachtsleven voor iedere
te Stein goed verzorgd; voor priesters
periode van het mensenleven; terwijl over
vooral is 'het een nuttige lectuur.
factoren als godsdienst, geweten, opoffeA. v. Kol.
ring, trouw en andere waarachtige levenswaarden weinig of niets gezegd wordt.
W. F. STORM, In Huwelijk en Gezin,
Bij het doorlezen van dit boek moet ieder—Llitg.
Hollandia, Baarn, 1955, 295 pp.,
een wel getroffen warden door het gebrek
f 8.90.
aan beginselen, logica en serieuze behanDe vroegere voorzitter van de „Nederdeling der zaken. De vaak badinerende
landse Vereniging voor Sexuele Hervortoon past heel wel bij de oppervlakkigming (N.V.S.H.) Dokter W. F. Storm
heid, waarmede allerlei kwesties worden
heeft gedurende vier achtereenvolgende
afgedaan. De schr., die zich sexuoloog
winters vanaf 14 Januari 1949 tot 6 Maart
maar ook psychiater noemt, weet van de
1953 voor de V.A.R.A. een reeks radi o- moderne psychologie zeer weinig af.
causerieën gehouden onder de titel „In
Daarenboven beweegt hij zich ook op terHuwelijk en Gezin'', in het winterseizoen
reinen, waarop hij geheel ondeskundig is;
1950-1951 onder de titel „Huwelijk van somtijds werpt hij zichzelf de profetenA tot Z". Deze radio-praatjes werden mantel om de schouders en dan wordt zijn
door zeer velen beluisterd; vandaar dat
betoog werkelijk lachwekkend. Alles
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bijeen een vervelend boek, dat reeds lang
voor zijn verschijnen verouderd was.
Dr A. van Kol.
Marc ORAISON, Médecine et guérisseurs
(Centre d'Etudes Laennec). -- Lethielleux, Parijs, 1955, 144 pp., Fr.
F 375.
Na vele anderen heeft M. Oraison zich
op zijn beurt aan het veelomstreden probleem van de illegale geneeskunde gewaagd. Als arts, psycholoog en priester,
was hij beter dan vele anderen voor dit
onderzoek uitgerust. Zijn korte, populair
gestelde studie behoort dan ook tot het
beste wat over dit onderwerp geschreven
werd.
De genezer of wonderdokter, zo luidt
zijn conclusie, is in werkelijkheid een
„onbewuste psychotherapeut". Daarin
ligt zijn groot gevaar: hij is zich niet bewust van de grenzen van zijn inwerken,
en begeeft zich al te licht op het terrein
van het strict organische, waar hij machteloos staat. Daarin ligt echter ook zijn
grote kracht: hij vat de zieke niet aan als
een conglomeraat van scheikundige en
natuurkundige reacties, maar als een
mens, met al de psychische factoren die
in zijn ziekte meespelen. Daardoor bereikt
hij resultaten die een waarschuwing moeten zijn voor een al te ont-menselijkte
officiële geneeskunde.
L. Monden.
Dr M. F. M. HAVERMANS, Over Geestelijke Volksgezondheid. J. J. Romen en Zonen, Uitgevers, Roermond
en Maaseik, 1955, 67 pp., f 2.75.
De vier in dit boekje afgedrukte lezin-

gen zijn zeker niet gelijkwaardig, feitelijk
bevatten alleen de twee laatste voordrachten elementen, die de publicatie
wettigen.
Vooral de eerste lezing „Opvoeding en
geestelijke volksgezondheid" heeft m.i. zo
weinig betekenis, dat het moeilijk te begrijpen valt, waarom deze gepubliceerd
moest worden. De onkunde omtrent de
paedagogiek is manifest, zodat de vergelijking van „opvoeding en geestelijke
volksgezondheid" weinig betekenis heeft.
N. Perquin
P. Lr. Fr. B. A. SCHIPPER, O.P., Morgenwijding. Korte reflexies voor alle
dagen van het schooljaar. Opvoedkundige brochurenreeks, nr 175.
Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1955, 166 pp., f 2.40.
Pastoor Schipper O.P. tracht voor elke dag van het jaar een vrome godsdienstige gedachte voor kinderen van de L.S.
te formuleren. Misschien zijn ze voor de
onderwijzer bruikbaar, misschien ook
niet, het succes zal voor een groot deel
van de persoon van de onderwijzer afhangen. Interessanter is het, dat fr. S.
Rombouts van de gelegenheid gebruik
maakt om tegen de paedagogische leermeningen van ondergetekende en anderen
van leer te trekken, waarbij hij natuurlijk een beroep op „Divini Illius Magistri" doet. Hoe zou het anders kunnen?
Het heeft weinig zin hierover met fr.
Rombouts in discussie te treden, de geïnteresseerden kunnen beter het Augustus-September nummer van Dux lezen en
bestuderen. Dit is vruchtbaarder.
N. Perquin

ROMANS
Michel de SAINT-PIERRE, De Aristo- Pierre is een, althans in Nederland, nog
craten. Roman. Pax, Den Haag, 1955,
onbekende, maar hij behoort ongetwijfeld
258 pp., f 8.90.
tot het niet zo heel grote aantal zeer grote
Wie belang stelt in het leven ener Ian- romanciers van blijkbaar katholieke inspiratie. Een fijne humor kruidt de roman,
delijk aristocratische familie in het hedendie zich tot het einde toe handhaaft op
daagse Frankrijk — de roman speelt na de
een hoog geestelijk peil. In korte, maar
laatste oorlog — vindt dit in deze roman
prachtig verbeeld. Een Bourgondische doorwerkte en doordachte tafrelen ontrolt
zich voor de lezer het dagelijkse leven van
markies leeft met zijn groot gezin op een
deze kasteelbewoners, aristocraten in hart
vervallen kasteel en tracht de oude traen nieren. De vertaling is eveneens goed
dities van zijn geslacht in onverwrikte en
verzorgd.
J. v. Heugten.
onverbogen lijn voort te zetten. De kinderen zijn reeds groot, maar hebben alle
Luc ESTANG. Als een briesende Leeuw.
mèt het bloed het besef van hun adeldom
Vertaald uit het Frans. De Fontein,
geërfd. Een roman in enigszins ouderwetse
Utrecht; Sheed and Ward, Antwertrant, doch voortreffelijk van bouw en bepen, 1955, 320 pp., f 11.90.
werking. Iedereen wordt verbeeld in zijn
„Als een briesende Leeuw". Het zijn
eigen aard en karakter; dialoog en verwikkeling zijn uitstekend. Michel de Saintwoorden uit een der brieven van Sint
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Petrus, die de duivel voorstelt „cherchant
qui dévorer"; zoals de Franse titel luidt.
Luc Estang beschrijft hier de innerlijke
ontreddering van een jongen op een seminarie, als hij tot de ontdekking komt dat
zijn moeder „het met een ander houdt".
Dit is althans één zijner thema's. Het boek
omvat een bont geheel, waarvan de seminarie-kostschool het middelpunt vormt.
Maar om die kostschool heen leeft een
zondige wereld, die haar schaduw werpt
tot in het seminarie door haar relaties
langs ouders en leraren. Een wonderlijk
boek dat de dingen ziet en zegt zoals ze
zijn, onverbloemd, met een sterk besef van
de menselijke zwakheid. Zelfs de voorbeeldige abbé Douve heeft die zwakheid,
en nog wel in sterke mate, ondergaan. Het
is, ik zou het willen noemen, katholiek
realisme, dat in Frankrijk geliefd is. Ongetwijfeld een sterke roman, die hier en daar
wat te uitbundig is in beschrijvingen.
j. v. Heugten.
W. B. van ROOYEN, De Zweedse
Bruid. --- De Fontein, Utrecht; Sheed
6 Ward, Antwerpen, 1955, 207 pp.
De schrijfster van deze roman heeft
een der allernieuwste wijken van de
hoofdstad als achtergrond van haar verhaal gekozen, zodat het niet alleen de
roman van een gehuwd paar, maar ook
van een wordende parochie werd. Zij
heeft dit alles heel aardig door elkaar
geweven. Helaas! is haar talent van
vorm- en gestalte-geving niet sterk. Haar
personages komen niet tot leven en zo
laat de lezing een wat fletse indruk
achter.
Het materiaal om een stuk boeiend en
bloeiend leven te boetseren is er wel,
maar de geest, de tovergeest, die alles
ten leven moest wekken, ontbreekt.
J. v. Heugten
Louis FREQUIN, De Man die achter
bleef. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1955, 114 pp.
„De Man die achter bleef" is een zeer
intelligent en talentvol geschreven novelle over een verzetsman tijdens de oorlog,
die gevangen genomen wordt en wonderlijker wijze gespaard blijft, terwijl zijn
kameraden alle gefusilleerd worden. Tien
jaar na de bevrijding heeft hij een droom,
die hem zijn misplaatst-staan in de wereld
bewust maakt en hem het leven als haast
ondragelijk doet voelen. Een vriend raadt
hem aan zijn gevangenisbelevenissen op
te schrijven en het opvolgen van die
raad werkt op hem als een verlossing
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uit zijn innerlijke nood. De auteur heeft
dit psychische proces met visionnaire helderheid en grote beeldende kracht beschreven. Terecht kende hem een jury de
litteratuurprijs der Provincie Gelderland
J. v. Heugten
toe.
Maria ROSSEELS, 0 Marolleke. Herinneringen van een moeder. — Lannoo,
Tielt, Den Haag, 1955, 205 pp., ing.
F 55, geb. F 80.
Wie de dagboeken van Spieghelken gelezen heeft, zal met vreugde kennis nemen
van dit derde deel van het trilogietje.
Marolleke neemt zijn plaats in naast
Prutske, Kiki en zo vele andere kinderfiguren van onze goede Vlaamse schrijvers. Met een heel eigen gevoelswereldje
toch, dat Maria Rosseels fris en sprankelend oproept in een prettig zuiver Neder
lands, met steeds dat blijmoedig vleugje
zelfironie, dat haar kenmerkt. „Herinneringen van een moeder" heet dit werkje:
het dient dus zeker niet alleen aan bakvisjes voorbehouden te worden, misschien
kunnen alleen volwassenen ten volle
vreugde beleven aan de verrassingen van
Fr. van Bladel
dit boekje.
Daniel ROSSEELS, Windkracht 11. —
Boekengilde De Clauwaert, Leuven,
1955, 232 pp., F 125 (leden F 80) .
De „Baron Dhanis", een oude cargo,
wordt op de terugvaart van New York
naar Antwerpen te hulp geroepen door
een Engels schip dat met ondergang bedreigd is. De redding mislukt, maar de
heldhaftige pogingen strekken de Belgische koopvaardijvloot tot eer. De kern
van 'het verhaal berust op historische gegevens, de auteur paart een zeldzaam
zee-vakmanschap aan onmiskenbare epische kwaliteiten.
De inleiding, waarin de verschillende
leden van de bemanning en de enkele gelegenheidspassagiers, ieder met zijn eigen
problemen, voorgesteld worden, is ietwat
lang en traag uitgevallen (achteraf kan
dit, zelfs episch, nog gerechtvaardigd lijken: wat „gebeurt" er inderdaad in de eentonigheid van een thuisvaart?). Maar in
de reddingspogingen bereikt het verhaal
een meeslepende vaart (een hoogtepunt
is de episode van de losgewerkte machine
in het ruim).
Kapitein Baudry, de hoofdfiguur, is een
man die van de zee leeft en toch bezorgd
blijft om zijn huiselijk geluk. De meeste
leden van de bemanning zijn zo: zij vechten op de zee maar hun eigenlijke problemen liggen aan de wal. En dit lijkt me een
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verdienste: deze tweeheid geeft aan de
figuren een diep- en reëel-menselijke dimensie; maar tegelijk dreigt deze tweeheid
gemakkelijk tweeslachtigheid te worden:
de strijd die ze op zee voeren, en de moeilijkheden die hen aan de wal wachten, zijn
niet volkomen tot eenheid gegroeid:
slechts één figuur, Simons, vindt de oplossing van de moeilijkheden met zijn
vrouw in zijn strijd op de zee.
De boeiende roman is geschreven in een
soepel en zuiver Nederlands.
Fr. van Bladel.
Gaston CLAES, Het einde en het begin.
— Davidsfonds, Leuven, 1955, 285
pp., ing. 58 F, leden 29 F.
Het thema v an deze roman grijpt diep.
Herman Franken, die alle positief geloof
verloren heeft, huwt met de gelovige Ria
Wouters, die onder een zware schuld uit
haar vroeger leven gebukt gaat. Voor beiden wordt het op de duur, wanneer zij
samen door het offer zijn gegaan, de uitkomst naar het licht en de vrede.
Het thema is eerlijk, ook wel behoorlijk
behandeld. Maar een grote roman is het
niet geworden. Daarom is de neiging tot
moraliseren te opzichtig. Daardoor is niet
alles tot verhaal verwerkt: te veel bespiegelingen, te veel bewuste zelfreflexie
van de ik-persoon, die zijn leven ziet als
een roman, te weinig beheerste constructie
(een intermezzo — want dat blijft de
Afrika-reis van de jonggehuwden toch —
van 40 blz. stoo rt toch wel het evenwicht.
Bij de lezing heb ik herhaaldelijk de neiging moeten onderdrukken om zinnen te
schrappen.
Met meer beheersing, in rijpere rust,
moet Gaston Claes toch wel wat kunnen.
Fr. van Bladel.
Frans de BRUYN, Tekens in steen. —
A. W. Bruna & Z., Utrecht, 1955,
188 pp.
De twaalf verhalen van deze bundel,
waarmee deze ongeveer dertigjarige Vlaming debuteert, zijn stuk voor stuk opmer
kelijk knap en zuiver geschreven, maar
ademen een navrante, vaak weerzinwekkende sfeer: uiterst hygiënisch wordt een
vaak vies erotisme geregistreerd. Dit erotisme is dan de uitdrukking van het diepmenselijk maar gefrustreerd verlangen
naar waarachtige gemeenschap in liefde:
bezetenheid en weerzin tegelijk. „Alles is
anders dan vroeger. De moraal ook. Twee

oorlogen hebben de opvattingen ... helemaal veranderd. Maar het bewustzijn aar
zelt nog om de logische conclusies te
tr ekken. De nieuwe tijd is nog in de
periode der kinderziekten" (158) . Koel,
beredeneerd, en toch niet helemaal zonder
droom en aarzelend nog, zoeken de verschillende en eendere personages van dit
boek — en de schrijver in hen — om hun
bestaan aan te passen aan de nieuwe
regels van het spel van zinloosheid en
eenzaamheid, en geen enkele schijnt vrij
van de kinderziekten, waar ook onze literatuur aan lijdt. Maar de kwaliteiten van
stijl en verhaal veroorloven ons de kinderziekten als kinderziekten te zien zonder te
twijfelen aan de eerlijkheid van dit troosFr. van Bladel.
teloos getuigenis.
Giovannino GUARESCHI. De kleine wereld van Guareschi. Ned. vert. van
Frans van Oldenburg Ermke. De
Fontein, Utrecht, Sheed and Ward,
Antwerpen, 1955, 190 pp., f 4.90
Een verzameling luchtige, vluchtige
schetsen, maar geestig en zeer aantrekkelijk en waarin vaak een gezonde dosis
levenswijsheid schuil gaat. Zeker, niet
allen zijn paarlen van zuiver gehalte, doch
de meesterschrijver openbaart zich overal.
Een waar genoegen deze — goed vertaalde -- verhalen te lezen.
Joh. Heesterbeek.
Walther KIAULEHN, IJzeren engelen.
Nederl. van J. H. P. Jacobs. — P.
Vink, Antwerpen, z.j., 310 pp., 132
tek. en repr., Fr. 175.
Het is waarlijk niet te verwonderen,
dat het boek „IJzeren Engelen" een „bestseller" is geworden. In de titel ligt het
hele probleem: „IJzeren Engelen" zijn de
stoommachines welke de mensen komen
helpen. Het vertelt de geboorte, de geschiedenis en de macht der machines van
de oudheid tot de negentiende eeuw. Enig
is de wijze waarop de schrijver het heeft
klaargespeeld een wetenschappelijk verantwoord boek te schrijven voor iedereen. Het is een roman, die aantoont hoe
de machine groeit uit de gedachte en het
zoeken van de concrete mens. met zijn
moraal en zijn godsdienst, geplaatst in de
reële achtergrond van zijn tijd. Schrijver
beheerst echter beter de techniek en de
geschiedenis dan het filosofisch en religieus denken; zijn interpretaties zijn nogal
J. Plompen
willekeurig.
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Gerard de Nerval
of het dubbele inzicht
door JEAN DAX

„L'homme est double, me dis-je".

N

ERVAL is nooit zoals Baudelaire een „uitgestotene" geweest.
Daarvoor was hij te bescheiden. Maar hij kende een droeviger lot:
zeventig jaar lang heeft de idee van zijn oppervlakkigheid in de letterkunde gezegevierd. Zijn literair profiel bewaarde slechts de trekken van
de verteller, vol tere, geestelijke elegantie, die zich vermeien gaat in de
folklore van plattelandsfeesten, in zijn vrije tijd aan esoterisme doet en
de sentimentele verzuchtingen van een lezend publiek kon voldoen met
een bescheiden en smaakvolle melancholie. Nu en dan boden enkele
schoolse handboeken hem een plaatsje tussen de „romantiques mineurs''
en meer dan één geschiedenis der letterkunde liet hem ongenoemd.
Sinds dertig jaar is daarin verandering gekomen. Het onafgewerkt profiel werd bijgewerkt, en prijkt thans naast dat van Baudelaire, Rimbaud
en Mallarmé. Voor een juist begrip van de evolutie der moderne Franse
dichtkunst is Nerval onontbeerlijk geworden.
* * *

Kort na zijn geboorte te Parijs, in 1808, werd de kleine Gérard Labrunie aan een min toevertrouwd. Zijn vader Etienne, militair geneesheer, vertrok met zijn vrouw naar Silezië, het grote leger van Napoleon
achterna. Weinig tijd later reeds stierf Mad. Labrunie. Nooit zag het
achtergebleven kind zijn moeder en het was een kleinigheid voor de
moderne psychoanalyse, daarin de verklaring te vinden van zijn latere
cultus voor de ideale en verre vrouw, de moeder-echtgenote, de geheimvolle Isis.
Toen Gérard veertig jaar oud was schreef hij de droomherinnering
aan zijn kinderjaren neer. Sylvie vertelt ons over de liederen en verhalen
van zijn geliefkoosd Ile-de-France, de blije, frisse vriendinnetjes, het
groene kinderparadijs, door zachte mist getemperd, de dansende terugkeer na het feest temidden van de zachte vertrouwdheid van heidekruid
en dode blaren. Tussen het werk van Nerval en de landstreek van Ilede-France hangt een wondere gelijkenis: het frisse lommer van de bossen, het goochelspel van het licht, de tere weergalm van het woud, alles
25 Streven - Jrg. IX. Deel I. Nr 5 Februari 1858
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herinnert er aan de vlugge, soepele en zacht fluwelen kunst der schakering, die de kunst zal worden van Nerval. Eenmaal toegepast op het
zieleplan, zal deze kunst als vanzelf de verborgen perspectieven openbaren die de werkelijkheid doorkruisen: „tout dans la nature prenait des
aspects nouveaux, et des voix secrètes sortaient de la plante, de l'arbre,
des animaux, des plus humbles insectes, pour m'avertir et m'encourager.
Le langage de mes compagnons avait des tours mystérieux dont je comprenais le sens, les objets sans forme et sans vie se prêtaient eux-mêmes
aux calculs de mon esprit''. Maar hier staan we reeds aan het eindpunt
van de geestelijke pooltocht, de definitieve verworvenheid die de rijpe
dichter éénmaal ten deel zal vallen. Vóór die begenadiging zal Parijs
hem in beslag nemen en de wereld der succesliteratuur.
Op twaalfjarige leeftijd wordt de kleine Gérard door zijn vader, ten
gevolge van een voetwonde op rust gesteld, naar Parijs teruggeroepen.
De droom van de vacantiedagen was voorgoed gebroken, het studieleven ging beginnen. Vanaf 1820 volgt hij de lessen als dagscholier in het
Lycée Charlemagne, samen met Théophile Gautier en Duponchel. De
jonge student behaalt schitterende resultaten. Tijdens het laatste lyceum-jaar — hij is negentien jaar oud waagt hij zijn eerste stappen in
de officiële literatuur met een dichtbundel Elégies nationales, een mengsel van blaaswerk en lemen romantiek. Hetzelfde jaar echter verschijnt
zijn vertaling van Goethe's Faust, die snel beroemd wordt. In 1827 leidt
zijn vriend Gautier hem binnen in de beruchte literaire kringen van de
I eune-France, jonge heethoofden, voor wie het romantisme bestond in
het drinken van punch uit schedels, het dragen van fijn-gepunte hoeden,
rode schermvesten, lange haren en een schrikwekkende baard. Ook
gingen zij herrie schoppen bij de eerste opvoering van Hernani. Van alle
bontgenoten was Gérard de enige die, helaas, deze dingen ernstig
opnam.
Vanaf 1831 laat hij af en toe geschriften verschijnen onder het pseudoniem Nerval, naar de naam van een kleine familiebezitting in Valois.
Naast een oppervlakkige bloemlezing van de Duitse romantici en een
interessante verzenkeur uit de zestiende-eeuwse Pléiadedichters, schrijft
hij in deze jaren zijn eigenlijk romantische werken, meestal vertellingen,
die barsten van taveernegrappen, goedkope gekheden en spookgeschiedenissen. Alleen La main enchantée bewaart het evenwicht tussen fantasie en humor. En toch blijft de 23-jarige Nerval, „áme discrète et
pudique, rougissant comme Psyché, et, à la moindre approche de
l'amour, se ren f ermant sous ses voiles" (Gautier) , niet zonder erg staan
bij de schoolse aspecten van het romantisme. Reeds is hij gevoelig voor
het mysterie dat leeft in een mensenziel: „Henri Heine, dans ses poésies
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les plus amoureuses et les plus abandonnées, a toujours quelque chose
de soupconneux et d'inquiet". Zijn fijne zin voor de rijkdom der schakering in het natuurgebeuren, zijn aandacht voor de wisseling der verschijnselen en hun beweging, ligt reeds in de lijn van het symbolisch
visioen dat komen zal, wanneer het leven van mensen, landschappen,
klanken en kleuren hem het teken zal zijn van een dichterlijke geborgenheid.
De waanzinnige lach
Intussen reist Nerval veel, naar Italië, België en Duitsland. Zijn grote
bezorgdheid blijft: een betere plaats in het literaire leven. In samenwerking met anderen, vooral met A. Dumas, schrijft hij toneelwerk: de
komische opera Piquillo (1837) , de twee drama's L'Alchimiste (1839)
en Léo Burckart (1839) missen echter alle oorspronkelijkheid. Van veel
groter belang voor zijn later werk is het liefdesavontuur dat hem in die
jaren overvalt. Na haar aanvankelijk in stilte te hebben bewonderd,
wordt hij weldra erg verliefd op Jenny Colon, een operazangeres. Verliefdheid, die bij Nerval altijd wat verlegen blijft en onbeholpen: „Madame, si vous ne m'aimez pas un peu, je suis perdu. Si vous n'avez pas
un peu de bonté, ma conduite est absurde et la vótre est cruelle". Om
Jenny's opgang in de toneelwereld te steunen, sticht hij in 1834 het tijdschrift Le monde dramatique, een onderneming die hem in een jaar tijd
financieel ten onder brengt. Moedig biedt hij het hoofd aan deze tegenslag en, steeds om zijn idool vooruit te stuwen, vult hij de dramatische
feuilletons van een stel tijdschriften. Helaas, Gérard komt bedrogen uit:
in 1838 huwt de practische Jenny Colon een fluitspeler met een vast
inkomen. Uiterlijk, geen spoor van ontgoocheling bij Nerval. Hij zet zijn
reizen voort en schijnt volledig op te gaan in het mondaine leven. Wenen brengt hem in vrij intieme betrekking met Marie Pleyel, maar weer
moet hij ontgoocheld heengaan. Misschien heeft deze stukgeslagen liefdesdroom hem klaar doen zien in het geheim van zijn leven, waar geschreven stond dat hij zou blijven „le veuf, l'inconsolé".
Plots, onvermoed door de velen die hem kenden, slaat de waanzin
toe. Overrompelende hallucinaties en geheime voortekenen brengen hem
buiten zichzelf. Zijn losgeslagen geest schept denkbeeldige genealogieën, waarin Aquitaanse adeltitels onrustig wisselen met de keizerlijke
afstamming van Napoleon. Zijn vrienden ontvangen korte teksten, die
flitsen van waanzin en poëzie: „Il fait si beau que l'on ne peut se rencontrer ni s'embrasser dans les maisons. Je vais tácher de revenir. Ad.
dio". De nieuwe, grote Nerval is geboren, het oppervlakkig romantisme
overwonnen. Voortaan zal hij de stemmen, diep in hem, beluisteren,
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hun boodschap en hun waarheid, elf jaar lang, tot hij zal komen, in

Sylvie, Aurélia en de sonnetten der Chimères, tot het bevrijdende
inzicht: de verborgen zin van de geschapen wereld. Reeds beefde in hem
een voorgevoel, ofschoon hij het nog niet duiden kon: „j'ai cru saisir
dans bien des choses qui me sont arrivées .... une certaine intrigue ou
du mains un certain jeu convenu dont je ne possède pas l'intelligence
complète". Het contact met het Oosten zal hem brengen aan de poorten
van de oplossing.

De god van Adoniram
Nervals gebroken gezondheid vergde vele zorgen. Door toedoen van
vrienden en geholpen door ministeriële voorspraak, wordt hij in 1842
belast met een „zending" in het Nabije Oosten. Deze reis kreeg een
symbolisch karakter: „Je me mis a chercher dans le ciel une étoile, que
je croyais connaitre, comme si elle avait quelque influence sur ma destinée. L'ayant trouvée, je continuai ma marche, voulant apercevoir l'étoile
jusqu'au moment oiï la mort devait me (rapper". Het verhaal echter van
deze reis, Voyage en Orient, kwam eerst in 1851 klaar. Jaren lang droeg
hij het in zich, schreef het telkens weer opnieuw, doortrokken van literaire bronnen en verjongde herinnering, tot het gegroeid was tot een
eenheid van literaire kunst en inwendige belijdenis. Als voorheen blijft
de toon guitig en speels, maar tevens is hij gevoed met mysterie-harmonieën, zoals blijkt uit de levende van Adoniram: een mens die, onbekend
met zijn afstamming van de genieën, in de loop van een schijnbaar zinloos bestaan, stilaan de geheime spelling van het levensboek leert lezen.
Zeker, alles wat Nerval zegt, hadden anderen reeds vóór hem beschreven en vastgelegd in de esoterische en theosofische ideeën, die in zijn
tijd ruime ingang hadden gevonden. Hun fascinatie echter blijft: ze werden voor Nerval de vitale brokstukken voor de uitbouw van een eigen
zielsmythologie.
Toen koning Salomon de grote tempel bouwde, kwam de koningin
van Saba op bezoek. Haar naam was Balkis. Zij schitterde in een schone, geheimzinnige jeugd; hij was reeds in jaren gevorderd, afgemat en
moe. In de stilte werkte een man, Adoniram, de bouwmeester van de
tempel. Niemand wist van waar hij kwam, want hij leefde eenzaam en
teruggetrokken. In zijn ogen lag de droom van grote werken en vergane
steden, trotse meesterwerken van een verdwenen mensenras. Eens
sprak hij van zijn dromen tot de koning. Ook Salomon had ervan gehoord, maar hij zeide dat het goddeloze steden waren, gebouwd door de
kinderen van Kaïn. Zo sprak de grote koning, en hij was de lieveling
van Adonaï, de god van de klaarheid en de orde. Adoniram was erg
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bedroefd, want hij wist dat hij de dienaar was van geheime goden, een
Prometheus vol stoutmoedige dromen.
De koningin van Saba voelde in haar hart een jonge liefde voor Adoniram, want Salomon was oud en dood was het mysterie in zijn ziel. Zo
kwam de nacht waarin de grote bronzen zee zou worden gegoten, het
meesterstuk van de tempel. Koning en koningin waren aanwezig. Maar
onder de arbeiders liepen verraders en afgunstigen. In allerijl moest het
gieten worden onderbroken. Over het wit-gloeiend metaal werd water
uitgestort, brandende scherven vlogen hoog op en vielen neer als een
hagel van vuur. Allen vluchtten weg met grote vrees. Gedrukt tegen de
warme aarde, de ogen op de ramp gericht, lag Adoniram, alleen.
Plots trilde de lucht van een aanwezigheid, een geheimzinnig wezen
stond naast hem; de meester werd bij de hand genomen en meegevoerd
naar een onbekende wereld. Zijn stille gezel heette Tubal-Kaïn: de
meester der smeden. Zijn geest bezielde hen die, door de mensen uitgestoten en vervloekt, op zoek gaan naar verborgen overwinningen. Dieper en dieper drongen de twee pelgrims door in de sferen van de onderwereld, tot ze aanlandden op de plaats waar de verworpen rassen thans
in vrijheid leefden. Daar ontmoetten zij Kaïn, incarnatie van de mens
die zich verzet tegen wat hij meent te zijn de onrechtvaardigheid van de
Schepper.
Thans wist Adoniram dat ook hij behoorde tot deze verborgen werkers. Teruggekomen op de aarde, herstelde hij de ramp van de bronzen
zee. De mensen ontdekten dat de koningin en de meester tot dezelfde
afstamming behoorden. Enkele dagen later verliet de koningin de oude
Salomon; Adoniram, die zich bij haar wilde vervoegen, werd door
afgunstigen gedood.
De legende van Adoniram ligt aan de basis van Nervals later werk,
en vele thema's ervan zullen, min of meer gewijzigd, op onze dagen
terugkeren bij Camus, Unamuno, Wells e.a. Nooit echter heeft Nerval
zich uitgegeven voor „poète maudit", wat niet belet dat hij zich bewust
werd van zijn droevig maar heldhaftig lot. Kaïns profetische woorden
blijft hij indachtig: „Souche de géants, j'ai humilié ton corps; tes descendants naitront faibles; leur vie sera courte; l'isolement sera leur pandage .... Leurs tombes seules seront honorées. Méconnus durant leur
séjour sur la terre, ils posséderont l''pre sentiment de leur force, et ils
l'exerceront pour la gloire d'autrui .... Coeurs tendres, ils seront en
butte a l'envie; 'mes énergiques, ils seront paralysés pour le bien ... .
Ils se méconnaitront entre eux". Geroepen tot eenzaamheid, zijn zij de
ware dragers van de gemeenschapszin. Nerval is één van hen. Zijn held
blijft onbekend, want eenvoud past geen luidruchtigheid. Eerst na de
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buitensporige avonturen en de apocalyptische bezweringen van Rimbaud, de geniale kwajongen, zal het beeld van de „poète maudit" verstijven tot een letterkundige gemeenplaats. Rimbaud werd een mythe,
Nerval niet.
Tempels en napolitaanse citroenen
Vanaf de dag, dat de waanzin in zijn leven trad, met de daarop volgende reizen, de doorbraak van de esoterische legenden en de gevoelsontreddering, gaat Nerval definitief op zoek naar de dubbele zin van
het bestaan. Hij wordt schepper van legenden. De eerste, Octavie, is de
legende der napolitaanse ontmoeting, verduidelijkt en aangevuld door
Isis, en later gekristalliseerd in de twee sonnetten Delfica
ica en Myrtho.
Het gebeuren speelt in de baai van Napels, schitterend van licht en
beheerst door de Posíllipo-heuvel:
„Je pense a toi, Myrtho, divine enchanteresse
Au Pausilippe altier, de mille feux brillant".

De dichter ontmoet een jonge Engelse, ziekelijk maar vol bekoorlijkheid. Spontaan voelen zij zich tot elkaar aangetrokken. In gesprek en
wandeling groeit tussen hen de intimiteit. Deze voert hen naar de oude
Romeinse cultus-plaatsen te Pompeï, omgeven door een weelde van
citroengaarden:
„Reconnaisrtu le Temple au péristyle immense,
Et les citrones amers ou s'imprimaient tes dents?"

De kleine Isis-tempel wenkt hen naderbij; ze treden binnen. Daar,
overweldigd door de wijding van een groots verleden, voltrekken ze
samen de oude, Oosterse riten:
„Ils reviendront, ces Dieux que to pleures toujours!
Le temps va ramener l'ordre des anciens jours;
La terre a tressailli d'un souffle prophétique".

Helaas, er komt geen antwoord, de stilte blijft gesloten, de Sibille
slaapt:
„Cependant la Sibylle au visage latin
Est endormie encor sous l'arc de Constantin
— Et rien n'a dérangé le sévère portique".

De geleerden hebben zich zware kopzorgen gemaakt om de echte
Octavie-Delfica-Myrtho terug te vinden; zonder resultaat. Waarschijnlijk heeft Nerval zelf haar nooit gekend. Over de ontmoeting van de
schone vreemdelinge en de napolitaanse toerist ligt het mysterie der
legende.
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Het grote misverstand
Intussen leeft Nerval verder in een voortdurend misverstand. Men
krijgt de indruk dat hij zelf geen geloof wil hechten aan zijn ware betekenis. Zijn enige zorg is, zo vlug mogelijk zijn voorbijgaande waanzincrisis te doen vergeten en opnieuw zijn plaatsje te veroveren in de alledaagse letterkunde. Ofschoon in deze jaren (1843-1855) de grote omwenteling in zijn ziel plaatsgrijpt en hij in 't verborgen werkt aan de
uitdrukking ervan, zweert hij slechts bij zijn oppervlakkige kronieken in
l'Artiste en La Presse en bij zijn kleurloze stukken voor opera en drama.
De Paris a Pékin, een monsterstuk met olifanten, wordt afgewezen, en
Nerval schrijft dan maar Le chariot d'en f ant, Indisch drama, om de
opvallende dieren, reeds besteld door de regisseur, in scène te brengen.
De opvoering mislukt.
Maar de schrijfkoorts laat niet af. Terwijl hij zorgvuldig Voyage en
Orient bewerkt, stapelt hij feuilletons op elkaar: Le Marquis de Fayolle,
Les Faux Saulniers, Angélique. Les Illuminés schetst een aantal portretten van lieden, die zich hebben ingelaten met de occultistische verkla
ring van het leven. Lorély bevat herinneringen aan Duitsland. Proza en
poëzie vormen de inhoud van Petits chateaux de Bohême en Files du
Feu.
Vanaf 1846 komt Nerval regelmatig terug naar Valois, het land van
zijn kinderjaren, waar hij de eerste indrukken opdoet die zullen leiden
tot het ontstaan van Sylvie, in 1853. Hij doet reizen naar België, Nederland, Engeland en Duitsland. De geestescrisissen houden niet op; verscheidene keren wordt hij opgesloten en verzorgd. Voor zijn werk zijn
thans de grote jaren aangebroken: Sylvie, Les Chimères en Aurélia
ontstaan, vruchten van een ononderbroken scheppingsdrang. Nerval
wordt zwerver. Hij heeft geen vast verblijf meer, meestal slaapt hij
buiten of in nachtherbergen. Daar ontstaan zijn laatste legenden.
In zijn jeugdherinneringen ontwaart hij een oud, vertrouwd kasteel,
een rondedans van kinderen. Eén van hen, hijzelf, staat plots in de wijde
kring voor een klein meisje en kust haar op het voorhoofd: „De ce moment, un trouble inconnu s'empara de mof". Heel zijn leven zal dat beeld
hem achtervolgen en in zijn hart zal de verwachting levend blijven dat
het nog eens zou mogen gebeuren. Maar het groene paradijs werd voor
Nerval een verboden paradijs. In elke liefde zal hij het zoeken en menen
te vinden, maar steeds blijft het een waan. Zo ging eenmaal Perceval op
zoek, door een doolhof van betoverde kastelen, naar de Graalburcht. Zo
zou Nerval, na jaren zwerven, aan de poort komen van het dubbele
inzicht en worden binnengeleid door een ridder die het masker droeg
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van de waanzin. Reeds is hij op weg, getekend door het zegel der herinnering: „Mon front est rouge encore du baiser de la reine". Helaas,
de koningin is verdwenen in de nevelen van het verleden. De dichter
heeft haar nooit teruggezien; hij stelt zich zelfs voor, dat zij in het
klooster is getreden. Twintig jaar later kent hij echter een nieuwe openbaring in de actrice Aurélie: in haar herleeft de kleine Adrienne. Maar
weer blijft de wekroep onbeantwoord: Aurélie zal een regisseur huwen,
Adrienne sterft in de afzondering van het klooster.
In werkelijkheid was Aurélie de practische Jenny Colon, en Adrienne
een zekere Sophie Dawes, wier bedenkelijk gedrag niet onbesproken
was gebleven. En weer stoten we op de afstand die ligt tussen leven en
legende. Legenden spelen met het leven, maar zijn ze daarom minder
echt? Nervals mythe groeit uit een ontroering, die hem in een kinderdans beving, en de honger die deze opriep in zijn ziel: op zoek gaan,
langs de wegen van schijn en waan, naar een geestelijke liefde, waarin
het echte inzicht eerst geboren wordt.
Heel het geestelijk gebeuren gaat schuil achter het verhaal van een
sentimentele liefde, waarin een nieuwe figuur optreedt, Sylvie. De kleine
Gérard had haar leren kennen te Mortefontaine, in zijn geliefd Valois,
en bij zijn terugkeer, vele jaren later, in haar nabijheid de verloren eenvoud van zijn eerste jeugd teruggevonden. De illusie is slechts van korte
duur. Sylvie is niet meer het onbevangen kind van vroeger, haar vrouwelijke behaagzucht is ontwaakt. Gérard, staande vóór de afgrond die
hen scheidt, keert terug naar de bellettrie van La Presse.
Zo lopen in Sylvie verschillende motieven dooreen, elk met zijn eigen
geladenheid en geestelijke inhoud, van de tere melancholie die zich
spreidt over zijn avontuur met Sylvie tot de zuiver geestelijke aspiratie,
die hem in Adrienne en Aurélie bekoort. Nerval grijpt het leven aan om
het uit te tekenen volgens de perspectieven, die de dichterlijke aandrang
en het fantasievermogen hem openbaren. Elk gebeuren, elk bestaan,
heeft een dubbele zin, waarvan de echte slechts ontdekt wordt door
stille, toegewijde aandacht en intiem begrip. In die ontdekking vindt de
mens, op eeuwigheidswaarden bedacht, zijn ware voldoening en geluk:
„Je me sens heureux des convictions que j'ai acquises, et je compare
cette série d'épreuves que j'ai traversées a ce qui, pour les anciens,
représentait I'idée d'une descente aux enfers". Deze hellevaart is geen
straf maar een genade. De weinigen, die haar ontvangen, worden
tijdens hun aardse leven toegelaten tot het ware inzicht in de lotsbestemming van de mensen. Nerval bezat deze gave vanaf 1841, maar het
zal duren tot enkele maanden vóór zijn dood, alvorens hij ze in Aurélia
rechtstreeks zal aanwenden.
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Het dubbele inzicht
Aurélia en de sonnetten der Chimères sluiten de cyclus der Nervaliaanse legenden. Aurélia verklaart, in zijn hermetisch gesloten vorm, het
geheim van alle voorafgaande mythen: „ici a commencé pour moi ce que
j'appellerai l'épanchement du songe dans la vie réelle". Dit ogenblik is,
volgens de duidelijke context, en zoals gebleken is uit de analyse van de
vorige werken, de avond van zijn eerste waanzincrisis, in 1841, toen hij
zich onweerstaanbaar voelde aangetrokken door het Oosten. Hij vervolgt: „A dater de ce moment, tout prenait parfois un aspect double, —
et cela, sans que le raisonnement manquát jamais de logique, sans que la
mémoire perdit les plus légers détails de ce qui m'arrivait".
Deze analyse was een waagstuk. Nerval beschikte immers niet over
een geijkte taal om zijn subtiele, tere, en fijnzinnige beleving te verwoorden. Hij spreekt van „descente aux enf ers'', een beeld aan Goethe's
Faust ontleend. Zoals Faust neerdaalt ter helle, om er „die Matter" te
vinden, d.w.z. de essentiële symbolen, zo is de hellevaart van Nerval de
ontdekkingstocht naar de oerbeelden van de werkelijkheid. Dikwijls
komt het woord „rêve" terug, waarvan de werkelijkheid al te zeer gescheiden wordt van het leven zelf, daar waar het de schrijver slechts te
doen is om de dubbele zijde van éénzelfde gebeuren.
Alle thema's uit de vorige legenden keren in Aurélia terug, de inwijding der neofieten in de geheime godsdiensten, het ideaal-type van de
vrouw, de zielsverhuizing, de dubbelganger, en tenslotte het brede thema
der „correspondances": „N'avais-j e pas été frappé de l'histoire de ce
chevalier, qui combattit toute une nuit dans une for& contre un inconnu
qui était lui-même? Line idée terrible me vint: „L'homme est double", me
dis-je". Jarenlange aandacht en vertrouwdheid met het mysterie van het
menselijk bestaan hadden Nerval gaandeweg gevoerd naar de zuiverheid van het dubbele inzicht.
De sonnettenkrans der Chimères bevat het laatste mysterie van Nerval. Fonkelstenen, bevend van fluwelen licht, waarin alle facetten van
zijn beleving liggen opgesloten. Gevoelsherinneringen, persoonlijke mythen, intieme drama's, legenden, dat alles en nog veel meer ligt gevat in
een gedicht. Vele verklaringen van deze sonnetten werden voorgesteld:
samengebalde biografie, „poésie pure", automatisch schrift, tractaat van
alchimie, .... Beluister de aanhef van het bekende El desdichado:
„Je suis le ténébreux, — le veuf, r-- l'inconsolé,
Le prince d'Aquitaine à la tour abolie:
Ma seule étoile est morte, r et mon luth constellé
Porte le soleil noir de la 1Vlélancholie".
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De Aquitaanse prins hebben we reeds ontmoet tijdens Nervals eerste
crisis, in 1841, wij zagen hem op zoek gaan naar de levensster, en de
zwarte zon breekt door in Aurélia, of is ze ontleend aan Durer? Het is
niet zeer moeilijk aanknooppunten te vinden tussen de sonnetten en het
leven van de dichter. Wanneer hij spreekt tot de geheimzinnige geliefde:
„Dans la nuit du tombeau, toi qui m'a consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie
La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé,
Et la treille ou le pampre à la rose s'allie"

rijst vóór onze geest het beeld van de napolitaanse ontmoeting. Maar
in dit ontspanningsspel schuilt de gevaarlijke bekoring. Op ieder ogenblik meent men de beslissende greep te doen, om onmiddellijk in te zien
dat hij niet beslissend was. In werkelijkheid bezitten deze sonnetten
verschillende betekenissen, perspectieven en plannen. Ze roepen alle
verklaringen op, zonder zich tot één enkele te beperken. Daardoor
scheppen ze een veelheid en verscheidenheid, die toch een grondige
eenheid bezitten, naar analogie met de werkelijkheid van de concrete
wereld, waarin elke „volledige" verklaring in zich de kiem draagt der
onvruchtbaarheid. In die geest wil deze poëzie gelezen worden, ze eist
van ons de vrijheid der persoonlijke verklaring, omdat zij zich beweegt
vrij van elke factische eenheid.
* * *

Met Aurélia en Les Chimères had Nerval zijn testament geschreven.
De tijd was kort, reeds wenkte hem de dood. Op 24 januari 1855
schrijft hij aan zijn tante: „Ma bonne et chère tante, dis a ton fils qu'il ne
sait pas que tu es la meilleure des mères et des tantes. Quand j'aurai
triomphé de tout, tu auras ta place dans mon olympe, comme j'ai ma
place dans ta maison. Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et
blanche". In de avond van de volgende dag raakt men zijn spoor bijster.
Hij loopt rond in Parijs, eenzaam en doelloos. De nacht brengt sneeuw
en zware kou. Gedwee volgt Nerval de dood. Op de vroege morgen van
de zesentwintigste vindt men hem, hangend aan de deur van een
nachtoord. Uit één van de zakken steken de gekreukte bladen van zijn
geestelijk testament.

Nijmegen 1850 Jaar Stad
door DR. H. J. H. VAN BUCHEM

ET zal menigeen wellicht enigszins bevreemd hebben, dat temidden
van de feesten die door onze steden, elk op hare beurt, gevierd
worden ter herdenking van een bestaan gedurende een min of meer
groot aantal eeuwen, Nijmegen voor het voetlicht is getreden met een
liefst 1850-jarig stadsbestaan. En dat nog wel zo plotseling! In 1930 nog
had het zich met de viering van een 700-jarig jubileum niet zo opzienbarend van haar zustersteden onderscheiden. Vanwaar plotseling die
terugkeer op hare schreden en nog wel naar een zo ver verwijderd
verleden?
Men behoeft slechts enkele ogenblikken rondgewandeld te hebben in
het Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen om onder de indruk te komen
van de overvloedige rijkdom van cultuurresten uit de Romeinse tijd, uit
de Nijmeegse grond ^-- tegenwoordig zegt men: bodem — gedurende de
laatste honderd jaren te voorschijn gekomen en zorgvuldig bewaard.
Men bedenke daarbij, dat slechts ongeveer een tiende gedeelte van het
aanwezige materiaal is geëxposeerd, maar ook, dat de Nijmeegse verzamelingen uit vroegere eeuwen, die van de Smetii in de 17e en die van In
de Betouw in de 18e eeuw, goeddeels voor Nijmegen verloren gegaan
en naar elders, veelal naar het buitenland verkocht zijn. Men vergete
ook niet de Nijmeegse vondsten in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden, waar een afzonderlijke zaal voor Nijmegen is ingericht en
bovendien enige excellente voorwerpen van brons en glas uit Nijmegen
in andere zalen te zien zijn.
Niet alleen echter door het vondstenmateriaal blinkt Nijmegen uit.
Nijmegen is de enige plaats in Nederland, waar een Romeins legioen
zijn legerplaats heeft opgeslagen, en bovendien de enige plaats, waar in
de Romeinse tijd een burgernederzetting van betekenis heeft bestaan.
Het legioen was het tiende, de legio decima gjemina, het tiende „dubbellegioen" 1 ) , dat vanaf het jaar 70 — na de Bataafse opstand — tot 105
de wacht gehouden heeft op het noordoostelijke tafelland der stad, de
Hunerberg, om bij een eventueel weder oplaaien van de door Iulius

H

1) Hiermede wordt bedoeld: het tweede tiende legioen; het andere was de legio X
fretensis. '-- Voor Romeins Nijmegen in het algemeen zij verwezen naar: F. de Waele,
Noviomagus Batavorum, Nijmegen 1931; A. Byvanck, Nederland in den Romeinschen
Tijd, Leiden, II p. 360-381; H. van Buchem, Beknopte Gids van het Rijksmuseum G.
M. Kam, Nijmegen 1951. Voorts naar verschillende afleveringen van het Nijmeegse
tijdschrift Numaga vanaf 1954, vooral het Gedenknummer 1955.
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Civilis ontketende opstandige beweging onmiddellijk bij de hand te zijn.
Tegelijkertijd is in het westelijk deel der huidige stad, in het lage land
aan de Waal, het z.g. Waterkwartier, een burgernederzetting ontstaan,
die zich, naar de jongste opgravingen schijnen aan te tonen, misschien
ook meer oostelijk, tot in de huidige oude benedenst a d, heeft uitgestrekt.
Zij heeft bestaan van 70 tot 270.
Deze twee nederzettingen nu, de militaire in het oosten, de burgerlijke
in het westen van de huidige stad, vormen de achtergrond van hetgeen
zich 1850 jaar geleden, in het jaar 105 na Chr., of daaromtrent, te
Nijmegen moet hebben afgespeeld.

Noviomagus en omgeving op de Tabula Peutingeriana, een Romeinse reiskaart. Aan
de uit het oosten komende weg ziet men Colonia Traiana (Xanten) , Burginatium
(Oud-Kalkar) en Arenatium (Rindern). Aan de zuidelijke weg liggen o.a. Atua(tu)ca (Tongeren), Blariacum (Blerik) en Ceuclum (Cuyk). Alleen de Rijn en de
Maas zijn weergegeven; merkwaardigerwijs ontbreekt de Waal.

Op de naar Konrad Peutinger te Augsburg „Tabula Peutingeriana '
genoemde reiskaart uit de Romeinse tijd, waarop vooral de aangegeven
heirwegen met de daaraan gelegen plaatsen van groot belang zijn, volgen langs de weg van Tongeren naar het noorden na elkaar Blariaco
(Blerik) , Ceuclum, (Cuyk) en vervolgens Noviomagi langs de weg uit
het oosten, vanaf Xanten, de stations Burginatio (Oud-Kalkar), Arenatio (Rindern) en vervolgens weer hetzelfde Noviomagi. Deze gegevens komen dus geheel overeen met de reeds uit de klank van de huidige
stadsnaam (in de Karolingische tijd „Numaga") af te leiden wetenschap, dat dit Noviomagus van de Peutingerkaart, gelegen tussen Maas
en Rijn, niet anders geweest kan zijn dan het tegenwoordige Nijmegen.
ik zeg met opzet: dit Noviomagus, want op de kaart van Peutinger
komen nog vijf steden voor met deze naam: Noviomagus in het land der
Nemetes (Spiers) , Noviomagus in het land der Treveri (Neumagen,
oostelijk van Trier), Noviomagus der Leuci (Nijon bij de oorsprong van
de Maas) , Noviomagus der Remi (Novion-Porcien ten noorden van
Reims ) en een Noviomagus in Engeland ten zuiden van Londen. Voorts
zijn er nog enige plaatsen te noemen, waarvan men op grond van andere
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gegevens uit de oudheid of van de klank van de huidige naam aanneemt,
dat zij in de Romeinse tijd Noviomagus hebben geheten, b.v. Chichester
in Engeland (Sussex) , in Frankrijk Noyon, Noyant, Noyen, Nyons 2 )
De naam Noviomagus komt voor op verscheidene grafstenen van
militairen uit het Romeinse leger, die te Rome gediend hebben en begraven zijn, maar ook de stadsnaam Ulpia Noviomagus komt er voor, een
Noviomagus derhalve, dat de gensnaam van keizer Marcus Ulpius
Traianus (98-117) mocht voeren, omdat het door deze keizer tot stad,
colonia of municipium, was verheven. Welk van de vele Noviomagi was
nu het bevoorrechte? Een meer dan veronderstellend antwoord op deze
vraag te geven is eigenlijk eerst honderd jaar geleden mogelijk geworden. In het jaar 1857 immers werd te Pf iinz in Beieren een Romeins
stenen altaar gevonden met een voor het onderhavige probleem uitermate belangrijke inscriptie. Het limescastellum Pfiinz is in het jaar 233
door de Romeinen opgegeven, zodat het altaar vóór dit jaar te dateren
is. Het opschrift luidt: (Genio castror) um T. Fl (avius) Rom (a) nus
Ulpia Noviomagi Bataus dec(urio) al(ae) I Flaviae praepositus .... ,
d.i. Aan de Genius van de legerplaats (wijdt) Titus Flavius Romanus,
afkomstig uit Ulpia Noviomagus, een Bataaf, ritmeester van de ala I
Flavia, chef van .... ,dit altaar) 3 ) . De uit Ulpia Noviomagus af kom-

M.TF'LIR •
NVSVLPI A No
VI OMACJIBA,,
TAVSDEC A s"
T FL AV IAE P Y
^

l

stige ritmeester was een Bataaf. Ulpia Noviomagus was blijkbaar het
Noviomagus dat in het land der Bataven lag. De Bataven woonden,
naar Tacitus (Rist. IV 12) mededeelt, in het noordelijkste randgebied
van Gallia, d.i. op de zuidelijke Waaloever, en vooral op het daa rn aast
Pauly-Wissowa XVII 1, 1936, s.v. Noviomagus, 1195-1214; A. Grenier, Manuel
d'Archéologie VI 2, Paris 1934, p. 278.

3 ) Ptiinz, ORL. 73, 1901, p. 42.
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gelegen, door Oceaan en Rijn omspoelde eiland, d.i. tussen de Waal en
de Rijn. Ulpia Noviomagus kan derhalve wel niet anders geweest zijn
dan de nederzetting die van 70 tot 270 aan de Waal heeft gelegen en
naar alle waarschijnlijkheid daarna nog ruim een eeuw heeft voortbestaan iets meer oostelijk, bij het Valkhof. Dit, ons Noviomagus is dus
door keizer Traianus tot stad verheven, zoals ook geheel in de lijn ligt
van de gang der geschiedenis. Keizer Augustus (27 v. Chr.-14 na Chr.)
had zich de regeling van het burgerlijk bestuur in Gallië tot taak gesteld,
maar langs de Rijn een militair district ingericht van Basel af tot de
Noordzee. Keizer Domitianus (81-96) heeft in dit militaire district twee
provincies ingericht, Germania Superior en Germania I n f erior. Keizer
Traianus heeft in Germania Inferior twee civitates ingesteld, de Civitas
Batavorum en de Civitas Traianensium, de eerste met Ulpia Noviomagus als centrum, de tweede met Colonia Ulpia Traiana, d.i. Xanten als
hoofdplaats 4 ) . Het was wel toevallig, dat opgravingen te Nijmegen in
1954, voortgezet in 1955, totaal onverwacht de resten van een Romeinse
muur blootlegden aan de Waalkade, waarvan men de aanleg meent te
mogen dateren onder de regering van Traianus, hetgeen dan ook weer
wijst op bijzondere activiteit van de Romeinen tijdens deze keizer te
Nijmegen. Het is ook opmerkelijk dat van de zes Noviomagi op de
Peutingerkaart alleen ons Noviomagus als belangrijke stad aangegeven
wordt met twee stadspoorten, terwijl de andere vijf slechts met de naam
worden aangeduid.
Ons Noviomagus is niet de enige nederzetting geweest, door Traianus tot Romeinse stad verheven; wij noemen nog Colonia Concordia
Ulpia Traiana Augusta Frugifera Hadrumetina en Colonia Ulpia Traiana Leptis en Colonia Ulpia Marciana Traiana Thamugadi, alle drie in
Noord-Afrika, resp. in Tunis, Tripoli en Algerije; Colonia Ulpia Oescus en Colonia Ulpia Ratiaria op de zuidelijke Donau-oever in Bulgarije
en Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa in Roemenië;
voorts nog Colonia Ulpia Traiana Poetovio aan de Drau in Joego-Slavië
en in onze naaste omgeving de reeds genoemde Colonia Ulpia Traiana,
d.i. Xanten, allen aan de peripherie van het Romeinse Rijk s ). Vele zijn
het er niet. Byvanck zeide zelfs in zijn rede op de Academische herdenkingszitting in Juli j.l.: „Het is merkwaardigerwijze niet bekend, dat
Traianus zich met het vestigen van municipia of coloniae heeft bezig
gehouden. Plaatsen met den naam Ulpia zijn even zeldzaam als plaatsen
met den naam Aelia, dien zij aan Hadrianus danken, talrijk zijn". En
) A. Byvanck, o.a. in Numaga, Gedenknummer 1955, p. 55 en 57.
5 ) Pauly- Wissowa IV 1, 1900, s.v. Coloniae nrs. 300, 303, 349, 232, 229, 233, 220,
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Den Boer zeide bij dezelfde gelegenheid: „Deze keizer, hoewel zelf van
oorsprong een Spanjaard, was — misschien juist daarom uiterst zuinig
met het verlenen van burgerrecht. Zeker, deze gedragslijn was in overeenstemming met de wens van de senaat; maar de senatoren waren voor
het grootste deel ook parvenu's en daardoor naijverig op hun rechten en
op het burgerschap. Traianus vond hier een prachtige gelegenheid zich
als eerste onder de gelijken te voegen naar de senatoren" 6).
Of Noviomagus nu een colonia was, d.i. een nederzetting van door
Rome uitgezonden Romeinse burgers, b.v. veteranen, dan wel een municipium, d.i. een reeds tevoren bestaan hebbende gemeenschap, waarvan
de leden collectief het Romeinse burgerrecht verkregen, is niet bekend.
De vrouwelijke uitgang van Ulpia deed mij denken aan de combinatie
colonia Ulpia en niet municipium Ulpia, maar ik kwam tot de ontdekking dat de stad Bilbilis in Spanje op munten genoemd wordt: municipium Augusta Bilbilis; en Dertosa, stad der Ilercavonen in Spanje, heet
op munten: municipium Hibera Julia Dertosa Ilercavonia 7 ) . Zo schijnt
men de vrouwelijke vorm Ulpia te moeten toeschrijven aan de vrouwelijke stadsnaam Noviomagus. Wellicht was Ulpia Noviomagus een z.g.
titulaire colonia, d.i. een municipale ordening met de eretitel van colonia,
een vorm, die juist sedert Traianus en Hadrianus meer en meer werd
toegepast 8 ) .
De vraagt volgt nu: in welk jaar tijdens Traianus' regering, tussen
98 en 117, is aan Noviomagus deze onderscheiding ten deel gevallen?
Hierop kan slechts met een veronderstelling geantwoord worden: algemeen brengt men het feit in verband met het vertrek van het tiende
legioen uit Nijmegen. Dit moet immers voor de ingezetenen van Noviomagus een gebeurtenis van belang geweest zijn. Voor het opkomende
stadje aan de lage Waaloever was de aanwezigheid van een — officieel
zes duizend man sterk — legioen op een afstand van nog geen half uur
gaans een factor van economische betekenis, die nu plotseling kwam te
vervallen. Bovendien echter verdween daarmede een centrum van Ro
meinse militaire macht in dit gebied en een centrale van romanisering.
Geen wonder, dat dit plotseling dreigende vacuum werd voorkomen
door de meest geromaniseerde burger-nederzetting in deze streken bij
die gelegenheid te verheffen tot een volwaardige Romeinse stad.
Wanneer vertrok dan het tiende legioen? Dit vraagstuk kan men van
6) Numaga, Gedenknummer 1955, resp. p. 57 en 66-67.
7) F. Vittinghoff, Rómische Kolonisation and Biirgerrechtspolitik unter Caesar and
Augustinus, Wiesbaden 1952, p. 1260 (43), voetnoot 3.
8) F. Vittinghoff, 1.c., p. 1243 (27) .
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twee zijden benaderen. De Waele 9 ) en Morren 10 ) zijn uitgegaan van
de opschriften van enige altaarstenen, die omstreeks het jaar 100 door
detachementen van verschillende Romeinse legerafdelingen gewijd zijn
in het Eif elgebied, waar zij werkzaam waren in de tuf steengroeven om
materiaal te verzamelen voor de bouw van b.v. onze stad Noviomagu$,
van de tweede tempel te Elst, van Colonia Traiana te Xanten. Het blijkt
dan uit deze inscripties, dat een detachement van ons tiende legioen
zeker nog na de winter 101/102 daar vertoefde. Het jaar 102 is dus voor
het vertrek van het tiende legioen een terminus post que rn . Het legioen
vertrok naar Aquincum (Boedapest) , waar de vroegste sporen van dit
legioen omstreeks 105 gedateerd worden. Anderzijds voegt Byvanck
hier aan toe, dat het legioen naar Hongarije vertrok in verband met de
voorbereiding van de tweede oorlog van Traianus tegen de Daciërs, die
in 106 is uitgebroken. „Is dit juist, aldus Byvanck, dan moet Legio X
uit Nijmegen zijn vertrokken in 105. Dan moet ook het jaar 105 gelden
als het stichtingsjaar van Nijmegen als een Romeinse stad" 11).
Dit feit nu is te Nijmegen in 1955 op waardige en feestelijke wijze
herdacht. Waarom eerst thans, waarom niet honderd of vijftig jaar
geleden? Honderd jaar geleden was het opheldering brengende altaar
van Pfunz nog niet gevonden, vijftig jaar geleden was de nieuwe wetenschap nog maar nauwelijks tot Nijmegen doorgedrongen. Wel was
reeds in het jaar 1629 in Beek aan de „Koninghstraat" een groot fragment gevonden van een mijlpaal, waarop Traianus vermeld staat met
volledige titulatuur: Imperator Caesar Nerva Traianus, Augustus, Germanicus, Pontifex Maximus, Tribunicia Potestate, Pater Patriae, Consu/ 12 ), welke inscriptie de mijlpaal dateert in de jaren 100 tot 102 na
Chr., maar hieruit viel en valt natuurlijk niet méér af te leiden dan dat
tijdens de regering van keizer Traianus deze mijlpaal was opgericht en
de „Koninghstraat" werd opgenomen in het Romeinse wegennet. Deze
inscriptie is in Nijmegen en omstreken de enige gebleven, waarop Traianus wordt genoemd.
Vijftig jaar geleden, in 1905 dus, trok Romeins Nijmegen in den
lande bijzonder de aandacht. In dat jaar toch gaf Gerardus Marius Kam
--- een te Nijmegen op zijn lauweren rustende Rotterdamse industrieel
— voor de eerste maal zijn door aankoop en opgraving bijeengebrachte,
opzienbarende verzameling Romeinse oudheden uit Nijmeegse grond
aan de Staat der Nederlanden ten geschenke. In de toenmalige verhou9 ) F. de Waele, 1.c., p. 32.
10 )C. Morren in Numaga II 1, 1955, p. 15.
111 ) Numaga,
1955, p. 58.
1
M. Daniëls }, Romeins Nijmegen IV, De Monumenten van Steen, OMROL
N.R. XXXVI, 1955, p. 29 nr. 28.
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dingen zou de collectie een plaats krijgen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 13) en Prof. Dr. A. E. J. Holwerda Sr., sinds 1902
directeur dezer instelling, deed in enige publicaties kond van deze gebeurtenis en van de Nijmeegse oudheidkundige verrassingen. Over keizer Traianus en de verheffing van Noviomagus tot stad omstreeks 105
na Chr. is echter daarin nog niets te vinden. Zelfs schreef Holwerda Sr.
in een artikel in het Handelsblad in 1905 nog: „Het staat door de vondsten vast, dat zeer vroeg — zeker reeds in de dagen van keizer Augustus, — op de plaats van het tegenwoordige Nijmegen een Romeinsche
stad gevestigd was van niet geringe beteekenis". Holwerda Sr. was met
zijn datering van Nijmegen-stad derhalve nog een eeuw te vroeg.
Toch was in die dagen te Nijmegen al meer bekend. In 1881 was van
de hand van de bekende Nijmeegse Gemeente-archivaris H. D. J. van
Schevichaven verschenen een „Epigraphie der Bataafsche Krijgslieden
in de Romeinsche Legers, gevolgd van een Lijst van alle geregelde
Hulptroepen tijdens het Keizerrijk". Bij de te Rome voor T. Aurelius
Vindex uit Ulpia Noviomagus opgerichte grafsteen tekent de schrijver
aan: „Ulpia is hier een bijnaam der stad ontleend aan keizer Trajanus,
en daar wij weten dat Ulpia Noviomagum (sic) in het Batavenland
lag" — de schr. verwijst hier naar het altaar van Pfiinz — „mogen wij
gerust aannemen, dat het Nijmegen was ...." ( p. 20) . Meer nog niet.
Maar in 1906 publiceerde dezelfde auteur in Gelre een studie onder de
titel „Vraagstukken in de Geschiedenis van Nijmegen's Voortijd".
Hierin wordt medegedeeld, dat Nijmegen na het vertrek van het tiende
legioen omstreeks 105 na Chr. door Traianus tot een municipium werd
verheven onder de naam Ulpia Noviomagus (sic) (p. 14 en 22) . Omstreeks 1905 heeft Van Schevichaven dus toch wel geweten, wat er in
het jaar 105 zich te Nijmegen heeft afgespeeld. In 1907 wordt het bevestigd in de publicatie van de Nijmeegse inscripties in een aflevering
van het Corpus Inscriptionum Latinarum, waar geschreven staat: „Nor
viomagenses a Traiano rempublicam accepisse ex cognomine urbis Ulpia
concludi potest". Prof. Dr. 0. Bohn lichtte dit later als volgt toe: „Dass
es colonia gewesen, ist ja nicht bezeugt. Im Corp. XIII. 2. p. 620 heisst
es deshalb: N. rempublicam accepisse, also ein Gemeinwesen italischer
Ordnung, kein vicus. Ulpia allein deutet noch nicht auf Kolonie. Aber
es ist doch móglich dass N. von Trajan Kolonie-recht empfing wie Xanten (Colonia Ulpia T ra jana) " 14)
13) Bij een tweede schenking in 1919 bood Kam tevens het tegenwoordige, naar
hem genoemde museumgebouw te Nijmegen aan, waarin zijn gehele verzameling moest
worden ondergebracht.
14) OMROL N.R. VIII, 1927, p. 107.
26
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Het behoeft ons intussen niet te verwonderen, dat in 1905 toch geen
feest gevierd is. De tijden waren toen heel anders. Kunst en wetenschap
waren een privilegie voor de hoogste kringen en de beoefenaren sloten
zich gaarne op in een ivoren toren. Thans wil men bredere kringen voor
de cultuur interesseren, in overeenstemming met het algemeen toenemende ontwikkelingspeil der bevolking, en alle musea trachten — zelfs
door een overdaad aan tentoonstellingen de aandacht van het publiek
te trekken en het bezoek te stimuleren. In Nijmegen wil men niet achterblijven. Bovendien indachtig wat vorige generaties in Nijmegen op het
gebied der stadshistorie met zoveel zorg, toewijding en kosten hebben
vergaard, wil men ook thans op dit terrein „vindicare hereditatem maiorum" en tevens trachten het historisch besef onder de stadgenoten te
bevorderen, enigszins te voldoen aan de de mens ingeboren behoefte
aan historisch inzicht en daarmede ook aan de verplichtingen die men
heeft tegenover de pioniers van het verleden. En tenslotte, zou Nijmegen, dat met zijn universiteit een brandpunt van christelijke cultuur wil
zijn en blijven, niet groot gaan op het feit, dat het als enige in den lande
reeds in de tijd, toen de christelijke cultuur een aanvang nam, een stad
en een stad van betekenis is geweest? Misschien — ik weet het niet —
maar misschien komt nog wel eens aan het licht, dat het eerste, oudste
christen-graf in Nederland gedolven is in Nijmeegse bodem, bij Ulpia
Noviomagus.
* * *

De hoop en de verwachting, dat de herdenking van Nijmegen's 1850jarig stadsbestaan zowel in het algemeen grotere belangstelling als nog
verhevigde wetenschappelijke activiteit op het terrein van Nijmegen's
Romeins verleden zou medebrengen, zijn waarlijk niet ijdel gebleken,
vooral niet wat het tweede punt aangaat. Het centrale moment was
voorzeker de Academische Zitting in de Aula van de R.K. Universiteit
op 9 Juli, waar achtereenvolgens de hoogleraren Rogier, den Boer,
Byvanck en Post het woord voerden. Rogier sprak een inleidend woord
als Rector Magnificus —9 als voorzitter van de Nijmeegse historische
vereniging „Numaga" was hij immers op dat ogenblik naar zijn zeggen
„in nevelen opgegaan" —, den Boer schetste keizer Traianus vooral in
zijn verhouding tot de provincies en in zijn buitenlandse politiek in het
oosten; Byvanck schilderde de gang der geschiedenis van de Romeinse
occupatie en organisatie van Gallië en de beide Germaniae in de eerste
eeuw onzer jaartelling, uitlopend op de verheffing van Noviomagus tot
stad, waarna Post van het Imperium Romanum overschakelde op het
Imperium Christianum, op Nijmegen als Rijksstad onder Karel de Grote,
die regeren wilde onder de leuze van St. Willibrord „In Dei nomine
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I eliciter". In een Gedenknummer, uitgegeven door de vereniging Nu-

malta, zijn de redevoeringen gepubliceerd, waaraan zijn toegevoegd een
bespreking door Brunsting van de vraag, in hoeverre Nijmegen in de
Romeinse tijd en vroegste Middeleeuwen continu bewoond is geweest;
een verhandeling van Asselbergs over het boek „C. C. Plinius Secundus" van Mr Maurits Cornelis van Hall (1809), een levensbeschrijving
van Plinius de Jongere, waarin echter de „goede en wijze Trajaan",
hoewel bedektelijk, niet minder nadrukkelijk geplaatst wordt tegenover
Napoleon; een opstel van Kokke, waarin hij de oorsprong tracht op te
sporen van de mythe volgens welke Nijmegen reeds door de dictator
Iulius Caesar zou zijn gesticht; en een beschrijving door schrijver dezes
van hetgeen van de stad Ulpia Noviomagus en hare bewoners nog
bekend is. Nijmegen is trots op dit Gedenknummer, ook door de Gemeente als luxe-uitgave verspreid onder de door Brinkhoff bedachte,
treffende titel: Sub Aquila.
Hierbij is het niet gebleven. Door de N.V. Uitgeversmij De Gelderlander is als feestgave een uitgave bezorgd van de, vooral voor specia
listen op het terrein van Romeins Nijmegen kostbare, nagelaten geschriften en aantekeningen van wijlen de Gemeente-archivaris M. P.
M. Daniëls, verzameld en geordend door Mej. M. Daniëls en Brunsting.
Tegenover deze uit piëteit en uit bewondering voor een geleerde ontstane publicatie past slechts eerbied en erkentelijkheid, hetgeen ook
gezegd zij van de in de Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden ( N.R. XXXVI, 1955) onder de titel „Romeins Nijmegen IV, De Monumenten van Steen" verschenen publicaties van alle
Romeinse stenen gedenkstukken uit Nijmegen. Hierin zijn de nagelaten
aantekeningen van Daniëls betreffende de stenen uit de verzameling
van de Gemeente Nijmegen door Brunsting uitgebreid met zijn gegevens
over de stenen van de eigen verzameling van het Museum Kam.
Van geheel andere aard was een verdere aanwinst, die ons volkomen
onverwacht in verband met de herdenkingsfeesten in de schoot viel.
Terwijl een tentoonstelling onder de titel „Keizer Traianus en de Keizerlijke Familie" in het Museum Kam werd voorbereid o.a. met behulp
van muntportretten en afgietsels van marmeren portretkoppen van
Traianus en zijn naaste familieleden, dook tot algemene verbazing een
uit de rivier oostelijk van Nijmegen enige tijd geleden opgebaggerde
bronzen kop op, minstens levensgroot. Het portret scheen verrassende
gelijkenis te vertonen met de uit talrijke marmeren portretten bekende
physionomie van keizer Traianus. Het was de bedoeling van de eigenaar
van dat ogenblik, dat de kop zou prijken op onze tentoonstelling. Zowel
de zeldzaamheid van de vondst als de wel zeer toevallige coincidentie

412

NIJMEGEN 1850 JAAR STAD

stemden ons op het eerste gerucht hieromtrent, sceptisch. Thans echter
is de kop met medewerking van het Nijmeegse Gemeentebestuur door
het Rijk aangekocht ter plaatsing in het Museum Kam, waar hij de
belangrijkste bezienswaardigheid en het kostelijkste bezit genoemd mag
worden 15) .
„Een portret van Traianus .... men wist niet wat men vroeg". Zo
verzuchtte de Utrechtse hoogleraar Thiel, toen hij op Maandag 18 April
1955 op de Zwolse Academiedagen van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen — ook alweer naar aanleiding van „Nijmegen 1850 Jaar Stad" — zijn sprankelende rede inleidde over keizer
Traianus. „Men vroeg mij namelijk om een portret van Traianus, een
geestelijk portret wel te verstaan". Maar onder de grote Romeinse keizers is er nauwelijks één, van wie wij zo weinig weten als van deze
meest populaire vorst in de geschiedenis van het mensdom. Niettemin
wist de spreker, de schaarse bronnen uitputtend, de veldheer én staatsman te schilderen als mens, als Romeins burger, die als primus inter
pares had willen regeren, maar moest regeren temidden van lieden, die
ook figuurlijk niet eens tot zijn schouders reikten. Men leze echter zelf
deze rede, een der merkwaardigste vruchten van de herdenking „Nijmegen 1850 Jaar Stad" 16 ) .
Het jaar 1955 is voor de kennis van de protohistorie van Nijmegen
wel bijzonder vruchtbaar geweest. Hoe groot is nu de kring die daarvan
genoten heeft of nog genieten zal? Ik weet het niet. Een onder de naam
„Lucina" met toewijding en bekwaamheid geschreven, geregisseerd en
gespeeld openluchtspel van Jan Hell had in dit opzicht een belangrijke
taak. Maar toch, ik weet het niet. En romantische dromen zijn uit de
tijd. In ieder geval heeft keizer Traianus nu zijn plaats ingenomen onder
de Groten van Nijmegen's historie!
15) De kop zal in de eerstvolgende aflevering (XXXI) van het Bulletin van de
Vereeniging tot bevordering der kennis van de Antieke Beschaving te 's-Gravenhage,
gepubliceerd worden.
16) Uitgegeven door de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen, Academiedagen
VIII, 1955, p. 15-43. Reeds besproken door A. Brink in Hermeneus, 27e Jrg. nr. 4,
Dec. 1955, p. 75-76.

Atheïsme en religieuze Renaissance
in Sowjet- Rusland
door JOHAN VAN OS

„Op geheel en al ontoereikende wijze wordt door de organisaties van het Ministerie
van Cultuur in de UdSSR en door de „Unie-vereniging voor de Verbreiding van
Politieke en Wetenschappelijke Kennis" propaganda gevoerd voor het wetenschappelijk atheïsme. Mededelingen en voordrachten inzake het atheïsme vinden maar heel
zelden plaats, ja, hun aantal zinkt van jaar tot jaar en hun ideologisch-wetenschappelijk niveau is zeer laag. In veel gevallen onttrekken de propagandisten van Vakvereniging en Komsomol zich volledig aan de propaganda voor het wetenschappel ijk
atheïsme. Ook de propaganda via vlugschriften en brochures laat alles te wensen over.
De centrale en plaatselijke dagbladen, de wetenschappelijke tijdschriften en de literatuur laten deze problemen in vergetelheid geraken. Men publiceert veel te weinig
boeken en geschriften over onderwerpen betreffende het wetenschappelijk atheïsme en
die welke verschijnen, lijden aan ernstige tekortkomingen. Als uit beginsel verwijderen
zij zich van hun eigenlijke taak: de communistische opvoeding der arbeiders. Ze zijn
onpopulair, geschreven in moeilijk toegankelijke taal".

„Prawda", 24 Juli 1954.
„Indien bij ons iemand atheist wordt, dan eist hij steeds dadelijk de uitroeiing van het
Godsgeloof, dat wil zeggen: een uitroeiing door het zwaard. Want het atheïsme is
voor hem als het ware een nieuw geloof, dat hij even hartstochtelijk aanhangt als het
oude zonder te merken, dat hij aan niets gelooft. Zo groot is onze zieledorst".

Dostojewski in „De Idioot".

ISSCHIEN mogen wij aannemen, dat het communisme geestelijk

M uit twee elementen is gegroeid: het sobornale gemeenschapsver-

langen dat het Russische volk door alle eeuwen heen eigen is geweest
en het westers nihilisme dat in de 19de eeuw door de beweging der
Zapadniki werd gepropageerd en toegepast op de sociale verlangens
van het volk. Het Russische nihilisme, zoals het door schrijvers als
Toergenjew en geestelijke leiders als Tchernischewski met hun typische „Ganzheits"-visie werd verstaan, is het complex van psychof ilosof ische resultaten waartoe het westen via Renaissance en Verlichting gekomen was: natuurwetenschappelijk denken, marxisme, materialisme, atheïsme. De door de oude maatschappelijke orde (Tsarenregiem en orthodoxe hiërarchie) in haar broederschapswil teleurgestelde
intelligentsia gebruikte die resultaten, waartoe het westen via een volkomen van de Russische verschillende, historische evolutie gekomen
was, als hefboom om deze orde te ontwrichten. Zij herformuleerde in
de met haar emoties incongruente taal der westerse materialistische
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filosofie het oude sobornostgeloof. De Rus aanvaardde het atheïsme
als een natuurwetenschappelijke consequentie, niet als een psychische
constitutie. De emotionele inhoud van dit atheïsme bleef even religieus
als hij ooit geweest was. De critiek van dit atheïsme op de godsdienst
is dan ook niet van theologische, maar van zuiver sociologische aard.
In een artikel in de „Communist" werden de voornaamste punten van
deze critiek nog eens helder en ondubbelzinnig samengevat:
„Welke verwoestingen worden er aangericht door de religieuze ide-V
ologie die de aanhangers van kerken en secten verkondigen? Op de
eerste plaats doodt zij in de gelovige ieder interesse voor maatschappelijke activiteit en vervreemdt hen van de strijd voor het communisme.
De godsdienst beweert, dat het aardse leven maar „ijdelheid der ijdelheden", slechts een trap is tot de eeuwige zaligheid „in een andere
wereld". Zij spuit haar volgelingen pessimistische levensbeschouwingen in, vergiftigt het bewustzijn en brengt de mensen af van de rechte
weg: de strijd voor een echt geluk op aarde, voor het communisme.
De communistische partij stut haar arbeid op de wetenschap. Zij
verzekert de vrije ontwikkeling van een wetenschappelijke wereldbeschouwing. „Zij ontplooit een anti-religieuze propaganda tegen onverschillig welke religieuze vooroordelen, omdat ze vóór de wetenschap
is, de religieuze vooroordelen echter tégen de wetenschap gericht zijn".
(J. W. Stalin) . De godsdienst is de doodsvijand van de wetenschap.
Zij gaat zo ver, de onwetendheid tot deugd te verheffen. Zij prijst de
„geestelijke armoede". Zij blaast de onontwikkelden reactionaire voorstellingen in: wie de wetenschap vermeerdert, vermeerdert de ellende.
De religie leert haar aanhangers, de wetenschap, het practische leven,
de ervaring te verachten en zich op „de heilige wil Gods" te beroepen.
In plaats van tegen de droogte te vechten en daarbij gebruik te maken
van wetenschap en techniek, spoort de godsdienst er toe aan, God te
bidden dat Hij regen zendt. Bij ziekte weigert menige gelovige, de
dokter te roepen. Ze bidden liever tot God en de heiligen om genezing,
ze vereren de „heilige reliquieën" en de „wonderdadige ikonen". Ze
lopen naar kwakzalvers of zelfs naar de heksenmeesters. Het komt
voor, dat Sowjetarbeiders zulke gevallen bemerken en ondanks dat in
alle gemoedsrust doorwerken, als was er niets gebeurd. Nog vreemder:
je vindt hier en daar zelfs nog communisten die niet alleen religieuze
vooroordelen tolereren, maar zelf nog onder hun invloed staan.
De communistische partij houdt het voor haar heiligste plicht, onvermoeid de vriendschap tussen de volkeren, de politieke en morele
eenheid der Sowjetmaatschappij te versterken. De godsdienst daarentegen voedt haar aanhangers op in een geest van vijandschap en into-
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lerantie tegen allen die niet hetzelfde geloof belijden. Zij zaait tweedracht en scheiding. De Islam bijvoorbeeld beschouwt andersdenkenden als ongelovigen en godlozen die men verachten, verafschuwen en
uitroeien moet. De Christenen op hun beurt noemen de Moslims „nietchristenen", „bassurmanen". Nog in onze dagen groeit de haat tussen gelovigen van, verschillende confessie, ja, breekt menigmaal naar
buiten uit. In deze vijandschap en onverdraagzaamheid vermengen zich
religieuze resten met nationalistische vooroordelen; zij voeden en onderhouden elkaar wederzijds. Zo wordt de grondvesting van een internationale, proletarische ideologie en de broederschap onder de volken
door de religie vertraagd.
Van direct schadelijke invloed op de volkshuishouding zijn de verschillende godsdienstige feesten ( Kerstmis, Pasen, Drievuldigheid,
St. Petrus, St. Elias, Kurban-Beiram, Ramadan enz.) . Op zulke dagen
verbiedt de godsdienst elke arbeid als „zware zonde" die „Gods toorn"
op zou kunnen wekken. Dikwijls gaan deze religieuze feesten gepaard
met drinkgelagen die dagenlang duren. Dat alles vervreemdt de mens
van zijn taak en ondermijnt de arbeidsdiscipline in het productieproces.
De religieuze overblijfselen houden bovendien bepaalde riten in
stand die de menselijke waardigheid verlagen. Zo bijvoorbeeld de besnijdenis naar joodse en islamitische voorschriften en de doop; het
kerkelijk huwelijk bezegelt de ondergeschiktheid van de vrouw; de
biecht werd in een maatschappij van klassetegenstellingen gebruikt als
spionage- en strijdmiddel tegen revolutionaire bevrijdingsbewegingen.
Dikwijls volgt men ongepaste en heilloze gebruiken om de eenvoudige
reden, dat „anderen het ook doen".
Deze critiek wordt bepaald door twee motieven: de wil om de sociale
achterstand van het Russische volk in te halen en het verlangen naar
wereldbroederschap. Inzoverre de religieuze traditie verondersteld
werd deze wil en dit verlangen in de weg te staan, werd zij met argumenten, ontleend aan de westerse natuurwetenschap, maar anderzijds
met een pathos, geboren uit de diepste religieuze bewogenheid van het
Russische volk, als doodsvijand van de hernieuwde, in wezen eschatologische toekomstverwachtingen bestreden en naar vermogen vernietigd. Het atheïsme werd de incongruente vorm van het sobornostgeloof.
Het is een, zoals Berdjajew zegt, „dialectisch moment in de (sobornale)
Godsbeleving", zoals het communisme zelf volgens deze filosoof „een
dialectisch moment in het christendom" betekent.
Elke incongruentie wordt achterhaald. Elke religieuze drift schept
zich een onvervreemdbaar eigen gestalte. Nu de nieuwe sociale orde in
Rusland gevestigd is, heeft de propaganda voor het atheïsme haar
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eigenlijke motivering én haar wezenlijke inhoud verloren. Het religieuze
pathos ligt — na de radicale vernietiging der oude historsche vormen
— in alle zuiverheid bloot en eist nu een nieuwe vormgeving. Het zal
op zijn beurt de vernietiging van de incongruente, volgens westers
rationalisme betheoretiseerde maatschappij-creatie eisen.
Politiek en pathos verwijderen zich van elkaar. Lenin en Stalin waren nog profeten, de tegenwoordige leiders van het Kremlin onderscheiden zich in niets van de heren der „Verenigde Naties". Ze zijn
misschien wat ongemanierder en schamen zich niet om onder elkaar een
robbertje te boksen, hetgeen wellicht bijdraagt tot een populariteit a la
Eisenhower, maar gestalte bezitten ze niet meer. De vaderfiguur van
een Stalin wiens woord de Russen tot tranen bewoog, heeft zich voorgoed uit het communistische systeem teruggetrokken. Het naakte systeem: een strak net van geraffineerd organisatorisch beleid en geslepen trucs, in stand gehouden door een oligarchie van machtsbeluste,
elkaar wantrouwende en benijdende uitbuiters, blijft over. Het sobornaal-religieuze pathos dat aan het communisme ten grondslag lag, ebt
in zijn oorspronkelijke bronnen terug en wacht van daaruit op een
nieuwe openbaringsvorm.
Er dringen reeds waarschuwende stemmen tot ons door, dat de oude
strijdbare gemeenschapsgeest het communisme heeft verlaten, dat de
UdSSR in een bureaucratie, verschrikkelijker dan tijdens het Tsarenregiem, dreigt te ontaarden en de religie tot een renaissance komt.
Geen enkel volk heeft zo'n buitengewone geschiktheid tot het in
stand houden en verdragen van de meest ontaarde en belachelijke
bureaucratieën als het Russische. De leegte der bureaucratie is het
thema van alle Russische comici vanaf Gogol. Het schijnt, dat er tussen alle uniforme Sowjetliteratuur weer Gogoltypen opduiken die de
Sowjetbureaucratie aan de kaak stellen. De totalitaire verdrukking
schijnt tot het lot van de Russische geschiedenis te behoren. Maar intussen heeft het Russische volk zich onder de druk van totalitaire tyranieën niet alleen een weergaloze lijdenskracht verworven, ook nergens als hier werd de persoonlijke, scheppende vrijheid die de voorwaarde is van elke religie, filosofisch zo diep doordacht en creatief zo
tot het uiterste beleefd.
Deze vrijheid zal, evenals zij het Tsarenregiem doorbroken heeft,
ook het communistische regiem doorbreken. Binnen de Komsomol zal
zich opnieuw een slavofiele intelligentsia vormen die zich op de waarden van het religieus verleden gaat bezinnen. De „Komsomolskaja
Prawda" brengt regelmatig sensationele ontdekkingen aan het licht
met betrekking tot intellectuelen die een dubbel leven leiden. Vooraan-
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staande figuren in het regiem voorzitters van Vakverenigingen,
academische functionarissen, hoofdingenieurs bij de Sowjetindustrie
— blijken plotseling gelovigen te zijn, ja, bekleden soms een officieel
ambt in de orthodoxe kerk. Kort geleden bleek een oriëntalist die als
afdelingschef bij een wetenschappelijk Sowjetmuseum fungeerde.
's avonds van zes tot acht uur als diaken in een naburige kathedraal
op te treden. Zijn kennis van de oosterse talen gebruikte hij om opdrachten van de clerus uit te voeren en teksten van de kerkvaders te
vertalen. Een soortgelijk geval deed zich voor aan een chirurgischgynaecologisch Instituut. De partij droeg Benjamin Wassiljewisch B.,
aspirant bioloog en president van het Vakcomité, op een voordracht
over de antireligieuze propaganda te houden. Hij was specialist op het
gebied van de fysiologie en sinds 1942 partijlid. Na lang dralen weigerde hij categorisch en verklaarde: „Ik kan het wetenschappelijk atheisme niet propageren, ik ben zelf gelovig".
Een journalist van de „Prawda" stapte een huis binnen waar de
vrouwen en oude mannen van het dorp een godsdienstige bijeenkomst
hielden. Even later ging opnieuw de deur open en op de drempel
stond een jonge man in sporthemd. Op zijn borst blonk de klem van
een vulpenhouder. Hij kwam naar voren, allen stonden op, knielden en
luisterden naar „de weinig klare woorden van de prediker: zinspelingen
op een soort genade, vermaningen tot passiviteit: „Werp alle aardse
onzekerheid van u af. De Heer neemt al uw zorgen op zich".
Bij nader onderzoek bleek de jonge prediker technisch constructeur
en hoofd van de afdeling nieuwbouw in de kaderafdeling „Smolensker
Woud" te zijn: de jongste specialist van het kader, 26 jaar.
De Sowjetkranten en tijdschriften spreken van een religieuze renaissance. „Onze taak is dringend, zelfs onder de jeugd is een religieuze
vernieuwing gaande", schrijft N. F. Oleschtschuk in „Wetenschap en
Leven". De priesters van de orthodoxe kerk oefenen een reële invloed
uit op de jeugd. Vooral de prediking wint aan betekenis: verschillende
waarnemers beweren, dat de orthodoxe kerk van vandaag een kerk
van het woord is geworden. Vervolgens de ceremonieën: aanhoudend
spreken de Sowjetberichten over de aantrekkingskracht van de ritus,
speciaal van het kerkelijk huwelijk. Het aantal priestercandidaten loopt
op. In 1946 traden 74 novicen in in het seminarie van Leningrad. In
1950: 172. In 1952: 320. In 1953: 396. Ook de invloed van de secten
neemt met de dag toe. Hun structuur bemoeilijkt een directe reactie:
men kan er geen vat op krijgen. Niettemin verlichten ze het geweten
van hun aanhangers: men kan gelovig zijn en tegelijkertijd deelnemen aan de communistische ontwikkeling van het land. Verschil-
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lende secten leren zelfs, dat Jesus de eerste communist is geweest.
Zoals elke politiek die van haar emotionele bodem is losgeraakt, past
de huidige Sowjetpolitiek zich aan bij de gegeven realiteit, ook waar die
met haar ideologie in strijd is. Daaruit blijkt de steeds voortschrijdende
verwesterlijking en ontbinding van deze ideologie en haar dragers.
Onmiddellijk na de Octoberrevolutie was het conflict tussen de orthodoxe kerk en het communisme zeer verbitterd. Maar later volgde
het patriarchaat te Moskou een politiek van absolute loyaliteit tegenover de Sowjetmacht en zodoende werd reeds in 1927 het wettelijk
bestaansrecht der hiërarchische organisatie erkend. Enkele afgescheiden groepen hadden zich trouwens al eerder wettelijke erkenning weten te verwerven. Het hoogtepunt in deze gunstige ontwikkeling werd
bereikt in de oorlogsjaren, toen 't patriarchaat officieel in ere werd hersteld. Het zijn zuiver utilitaristische overwegingen die de Sowjetmacht
tot deze verzoenende houding bewegen: Een interne grond is ongetwijfeld „de heilige eenheid van het volk" die zich tijdens de oorlog
noodzakelijk had getoond en dat ook later, in de periode van de wederopbouw en ten overstaan van nieuwe oorlogsdreigingen, in onvermin
derde mate bleef doen. Bovendien bleek het prestige van de Russische
orthodoxe kerk een uitstekend hulpmiddel te zijn bij het inlijven of beïnvloeden van de buurlanden. Servië, Bulgarije en Roemenië hebben
een sterke orthodoxe meerderheid; Polen en de Baltische staten beschikken nog altijd over niet te veronachtzamen orthodoxe minderheden. Een grote rol speelde ook het streven naar vermindering van de
internationale spanningen. Dit laatste punt verklaart bijvoorbeeld de
momenteel duidelijk aan het daglicht tredende begunstiging van de
Baptisten, die n.l. meer en nauwere betrekkingen onderhouden met de
Angelsaksische landen dan de orthodoxe kerk.
De normalisering der verhouding kerk en staat — zo noemen de
Sowjetteksten het — heeft niettemin talrijke consequenties. De bevolking krijgt langzamerhand het idee, dat de staat zich neutraal verhoudt
ten overstaan van de godsdienst. Deze mening grijpt zelfs om zich
heen onder de leden der partij. De lagere functionarissen raken in de
war door bepaalde eerbetuigingen en de hoge onderscheiding waarmee
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders worden behandeld, en zien voor
antireligieuze propaganda geen werkelijke grond meer.
Nochtans spreken de officiële richtlijnen dikwijls genoeg over de
noodzakelijkheid van deze propaganda. Op 7 Juli 1944 werd ^- kennelijk als voortzetting der in 1940 geliquideerde „Vereniging van strijdbare Godlozen" — de „Unie-Vereniging voor de Verbreiding van
Politieke en Wetenschappelijke Kennis" opgericht. Ook in de pers
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duiken steeds weer vermaningen op in deze geest, maar de officiële
besluiten dringen niet meer door de algemene apathie heen. Door voortdurende herhaling schijnt het Russische volk zich ook in deze dingen
een zekere dikhuidigheid eigen gemaakt te hebben. De tegenwoordige
atheïstische propaganda mist het oude doorbraakelement. Zij is, zoals
de „Prawda" schrijft, gesteld in een „niet-populaire, ontoegankelijke
taal": de formules van de westerse wetenschap die niet meer doorstoten
tot de religieuze ziel van het volk. Deze ziel is altijd dorstig naar een
profetische verkondiging, iets wat behalve Dostojewski ook Lenin en
Stalin begrepen hebben. Ten behoeve van de materialistische scholing
der jeugd zijn er gedrukte voordrachtteksten en populaire brochures
in de clubhuizen, de leeszalen en bibliotheken. Maar de kadercomité's
gebruiken ze niet. „Meer dan vijftig van dit soort brochures bevinden
zich in de bibliotheek van Nadejdinsk", vertelt een reizende journalist
van de „Prawda". „Daaronder zijn interessante titels als: „Was er een
begin en zal er een einde van de wereld zijn?'' ,-- „Hoe het heelal ontstond" „De oorsprong van het leven op aarde" — „Buitengewone
verschijnselen in, het hemelruim" — „De religieuze vooroordelen en
hun oorsprong" — en talrijke andere. Wij vragen Anna Komarowa, de
bibliothecaresse: „Waarom zijn deze brochures zo bestoft?" „Geen
mens neemt ze mee!" antwoordt Anna doodkalm. „Hebt u wel eens
geprobeerd, dit materiaal op werkplaatsen te krijgen, op het veld en in
de woonhuizen?" „Nee, daar heb ik nooit aan gedacht". Uiteindelijk
blijkt, dat kameraad Komarowa ze zelf nog nooit heeft gelezen. Verschillende keren hebben de functionarissen van de Komsomol kameraad Komarowa in haar bibliotheek bezocht, maar niemand heeft er
ooit een woord over gerept, hoe de bibliothecaresse propaganda diende
te maken voor haar natuurwetenschappelijke werken.
Alles wijst er op, dat het atheïsme in Rusland zijn geloofskarakter
heeft verloren en tot dezelfde neutraal-wetenschappelijke denkwijze
is verschraald als bij ons. Het communisme vermagert ideologisch
steeds meer tot een intellectuele aangelegenheid, politiek tot een bureaucratie en wetenschappelijk tot burgerdom. Het nihilisme dat in de
19e eeuw de Russische sobornost heeft bevrucht, blijkt nu vergif te zijn
geweest dat geleidelijk de geloofsinhoud uit de communistische idee
heeft weggevreten. Het Russische volk — „het minst burgerlijke volk
ter wereld" (Berdjajew) — heeft bewezen, eindeloos lang de dwingelandij van een uitgehold systeem te kunnen blijven verdragen, maar
geen steen zal op de andere blijven, wanneer de opgehoopte reservekrachten van dit volk in hun eschatologische vernietigingsdrift tot uitbarsting komen.

De confessionele partij in België
in de 19e eeuw
door DR. K. VAN ISACKER S.J.

N Januari 1865 schreef de leider van de rechterzijde, Adolphe Dechamps, een artikel waarin hij de confessionele katholieke partij
beslist veroordeelde. Hij noemde haar „een nonsens", „een gevaar en
een ongeluk voor allen, en bepaaldelijk voor de godsdienst". In een
land dat wel „een katholieke natie maar geen katholieke Staat is, waar
geen Staatskerk meer bestaat en de godsdienstige en politieke vrijheid
ruimer heerst dan overal elders", heeft een katholieke partij geen zin;
zij zal steeds af te rekenen hebben met een niet-katholieke liberale partij, en onvermijdelijk wordt hierdoor het hele politieke leven herleid tot
onverdraagzame en 'voor de Kerk nadelige religieuze twisten. Daarom
moeten de katholieken „de dwaalbegrippen ontzenuwen" die de „katholieke partij" in leven trachten te houden; zij mogen „noch de naam,
noch de zaak" aanvaarden.
Het Gentse katholieke blad Le Bien Public verdedigde een totaal
andere opvatting. „De katholiek werpt zich niet in de politieke arena,
schreef het blad op 27 Augustus 1863, om de voorbijgaande belangen
van een partij te verdedigen. Hij moet er de hogere en dierbaardere
belangen van de Kerk behartigen".
Dergelijke tegenstrijdige citaten kan men met tientallen aanhalen.
De negentiende-eeuwse katholieken waren het inderdaad niet eens
over de aard en het doel van hun partij: sommigen wensten een rechtse, conservatieve groep, die het algemeen belang in het kader van de
Grondwet zou behartigen en verder godsdienstig neutraal bleef; anderen wilden de partij gebruiken voor de verdediging en de verspreiding
van de godsdienst. Omwille van deze uiteenlopende opvattingen werd
de katholieke partij zeer verschillend beoordeeld: voor de liberale partij
gold zij als een „clericale" en daarom anti-grondwettelijke groepering,
terwijl de katholieke historici haar doorgaans als een niet-confessionele
partij hebben voorgesteld, die op het politieke plan onafhankelijk bleef
van het kerkelijk gezag. Waar lag de waarheid?
Men krijgt een inzicht in de betekenis van de katholieke partij, wanneer men de twee tegenstrijdige opvattingen uit elkaar houdt, hun
evolutie onderzoekt, en nagaat in hoever zij elk van hun kant tot de
blijvende kenmerken van de partij hebben bijgedragen.
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De opvatting die Adolphe Dechamps in de Revue Générale verdedigde is, op een paar uitzonderingen na, typisch voor de hele rechterzijde, en zij werd ingegeven door de politieke doctrine van de rechtse
parlementairen, het liberaal katholicisme.
De leden van de rechterzijde aanvaardden de grondslagen van het
politiek liberalisme, de moderne vrijheden en de scheiding van Kerk en
Staat. Zij erkenden dat de moderne Staat enkel laïcistisch kon zijn, en
dat bijgevolg hun eigen politieke activiteit, in het kader van de Staat,
door het laïcisme moest geïnspireerd worden. Op het politiek terrein
wensten zij geen inmenging van het kerkelijk gezag: de Kerk moest
haar invloed beperken tot „het maatschappelijk plan", dat buiten de
Staatszaken lag; katholieke politici hadden er enkel over te waken
dat de Kerk niet gehinderd werd in haar zending op haar eigen terrein.
Deze opvatting mag bevreemdend lijken. Zij vormt nochtans, heel
de negentiende eeuw door, de kern van talloze redevoeringen van leden
der rechterzijde: wie in een liberaal regime een politieke functie aanvaardde, meenden de katholieke parlementairen, moest uit grondwette
lijke loyauteit zijn politieke activiteit richt ennaar het grondbeginsel
van dat regime, het laïcisme.
Om die liberale zienswijze in overeenstemming te brengen met hun
katholieke geloofsovertuiging, beriepen de leden van de rechterzijde
zich op een onderscheid dat in feite de contradictie tussen geloof en
politiek niet wegnam maar veeleer bevestigde, en als de kern van de
liberaal-katholieke doctrine mag worden beschouwd: zij onderscheidden „het standpunt van het geweten, van de mens tegenover God",
en „het standpunt van de Grondwet", van de mens in het politieke
leven. Alleen in het eerste geval mocht van een rechtstreekse invloed
van het kerkelijk gezag sprake zijn. „In de orde van het geloof, zei bij-'
voorbeeld Dechamps op 8 Juni 1864 in de Kamer der Volksvertegen
woordigers, gehoorzamen wij aan een religieus gezag dat wij verstandelijk erkend en vrij aanvaard hebben. Maar in de politieke orde, als burgers, hangen wij enkel af van onze rede, van onze onafhankelijkheid,
van onze vaderlandsliefde". Katholieke politici waren „katholiek op
het godsdienstig terrein, maar grondwettelijk, nationaal en dynastisch
op het politiek terrein", zoals de Journal de Bruxelles op 4 December
1864 schreef, en beide vlakken moesten beslist gescheiden blijven. Deze
liberale katholieken waren liberalen op het politieke plan en katholieken op het particuliere plan.
De houding van de rechterzijde tegenover de partij werd door dezelfde „laïcistische" overwegingen ingegeven: omdat zij het religieuze
en het politieke plan gescheiden wenste, verwierp zij een confessionele
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partij, die in het Parlement en in de regering het katholicisme zou vertegenwoordigen en er rechtstreeks de verdediging én de verspreiding
van zou beogen. De rechterzijde was er overigens van overtuigd dat
alleen door het anti-confessionalisme een einde kon gesteld worden aan
de „clerico-liberale twist'', die de samenleving ontredderde en het werk
van de Kerk dreigde te verlammen. En dit is dan het ware motief van
het „laïcisme" der katholieke parlementairen: hun houding werd niet
ingegeven door indifferentisme, maar door de zorg voor een evenwichtig en gezond openbaar leven, waarin een ruime religieuze verdraagzaamheid het samenwerken van alle opinies aan het algemeen
welzijn mogelijk maakte.
Omdat zij hun partij voor confessionalisme wensten te behoeden,
streefden de katholieke parlementairen er naar om zo onafhankelijk
mogelijk te blijven tegenover de opinie die zij moesten vertegenwoordigen. Tot in de zestiger jaren bleven zij zich beslist verzetten tegen de
oprichting van bestendige kiesverenigingen en van een centraal partijbestuur. Want de controle van de katholieke opinie over haar mandatarissen zou het confessionalisme in de hand hebben gewerkt en van
de rechterzijde een vertegenwoordiger van het katholicisme hebben gemaakt. Liever dan een „parti catholique", verkozen de rechtse parlementairen een „parti conservateur" te zijn; zij wilden niet dat hun politiek
programma hun zou voorgeschreven worden door de katholieke opinie
onder de leiding van het kerkelijk gezag. Zij wensten het hele gematigde land te vertegenwoordigen en alle opinies en alle vrijheden, zonder
enig onderscheid, in het kader van de Grondwet en volgens de grondwettelijke beginselen te waarborgen.
Typerend is de houding van de rechterzijde tegenover de drie eerste
congressen van Mechelen, van 1863, 1864 en 1867. Deze massa-bijeenkomsten moesten de katholieken groeperen voor een krachtdadiger
verzet tegen het anticlericale liberalisme. In 1863, toen het doel van de
congressen nog niet duidelijk afgetekend was, hadden de katholieke
volksvertegenwoordigers met enthousiasme deelgenomen aan de vergaderingen. Zij werden hierom heftig aangevallen door de linkerzijde,
gedurende de zittijd die op het eerste congres volgde: te Mechelen
werd aan de rechterzijde een „clericaal" programma gedicteerd, en zij
hadden het welwillend aanvaard! Men wist voortaan, zei o.m. Bara op
8 Januari 1864, waaraan men zich te houden had: de katholieke partij
was een clericale partij, de partij van het episcopaat, en zij stelde zich
de theocratie tot doel. Wekenlang duurde de aanval. Voor dergelijke
argumenten waren de katholieke volksvertegenwoordigers uiterst gevoelig, en hun houding tegenover de bijeenkomsten van Mechelen werd
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er grondig door gewijzigd: met klem heetten zij het congres onbevoegd
in politieke aangelegenheden, en zij verklaarden zich door geen enkele
politieke beslissing van de vergadering te zullen laten binden; de
grondwettelijke voorrechten van het Parlement, zo betoogden zij, mosten volstrekt geëerbiedigd worden: het katholiek congres had dus noch
instructies noch opdrachten te geven aan politieke vertegenwoordigers.
Dit alles betreft de theoretische houding van de rechterzijde. Beantwoordde haar practische politiek aan deze doctrine?
In het parlement onderstreepte de linkerzijde bijna onafgebroken de
afhankelijkheid der katholieke parlementairen van het episcopaat: zij
waren, naar het woord van Bara, „des polichinelles qu'agite le clergé",
en vermits de geestelijkheid de uitgesproken vijand was van de Grondwet, moest men ook de rechtse parlementairen als ondermijners van
het regime beschouwen. Natuurlijk ontkende de rechterzijde met klem
iedere „clericale" inmenging in haar activiteit, en zij trachtte ook metterdaad de invloed van het kerkelijk gezag in de politiek te remmen:
„ils n'aiment pas de paraure recevoir une direction des évêques", zei
kardinaal Dechamps over de katholieke parlementairen. Maar tenslotte
konden zij zich noch aan de schijn noch aan de werkelijkheid van deze
bisschoppelijke leiding onttrekken. Niettegenstaande hun anti-confessionalistische belijdenissen bleven zij toch katholieken en vertegenwoordigers van de katholieke opinie, en moesten zij op de eerste plaats
waken over de religieuze belangen op het godsdienstig terrein. Onafgebroken liepen de parlementaire debatten over kwesties die de Kerk
rechtstreeks aanbelangden, zoals het onderwijs, de studiebeurzen, de
caritatieve instellingen, de kerkfabrieken, de kerkhoven. Vanzelfsprekend maakten de bisschoppen hun standpunt in deze aangelegenheden
aan de rechterzijde bekend en verlangden zij dat hun zienswijze door
de politici werd verdedigd. Hoe konden dezen zich hieraan onttrekken?
Het was hun rol in gemengde kwesties het standpunt van de Kerk te
behartigen. In feite werd dan ook de houding van de rechterzijde tegenover alle belangrijke gemengde wetten ingegeven en soms gedicteerd
door het episcopaat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de geschiedenis van de
wet op het lager onderwijs, van 1842, en op het middelbaar onderwijs,
van 1850, waarvan kanunnik Simon in zijn biographie van kardinaal
Sterckx de achtergrond heeft aangetoond.
Bovendien werden de katholieke parlementairen door het toenemend
anticlericalisme van de liberalen verplicht, steeds beslister de belangen
van de godsdienst in het Parlement te verdedigen, en bijgevolg nauwer
aan te leunen bij de kerkelijke hiërarchie. Verder liet zich ook de in-
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vloed gelden van de clerus op de verkiezingen en op de aanduiding
van de politieke kandidaten. Op vele plaatsen dankten de katholieke
volksvertegenwoordigers hun mandaat aan die tussenkomst, waardoor
ook hun politiek door de geestelijkheid werd beïnvloed.
In de tweede helft van de negentiende eeuw begon de rechterzijde
beslister te reageren tegen deze „inmenging van de clerus". De katholieke regeringen d'Anethan, van 1870-1871, en Malou, van 1871-1878,
voerden een opvallend onafhankelijke politiek tegenover het episcopaat.
In belangrijke aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld de Romeinse kwestie of de wet op de kerkhoven, namen zij een standpunt in dat radicaal
verschilde van de opvattingen der bisschoppen. „Voor mijn part, zei de
regeringsleider Malou op 8 Mei 1875 in de Kamer der Volksvertegenwoordigers, geloof ik als minister van de Koning totaal onbevoegd te
zijn om bevelen te geven aan de bisschoppen in de uitoefening van hun
functie, en ik meen dat ook zij onbevoegd zijn om mijn politiek te beïnvloeden, om mijn beslissingen te inspireren of mijn handelwijze te
laken".
Omwille van deze onafhankelijkheid ontzegden de meeste bisschoppen hun steun aan de regering Malou en werd zij door een belangrijk
deel van de katholieke opinie verloochend, wat tenslotte haar val veroorzaakte. Maar dank zij de houding van de regering en van de meerderheid bleef de anti-confessionalistische opvatting van de katholieke
partij gehandhaafd, niettegenstaande een sterke stroming in de openbare mening van de zeventiger jaren om de partij te confessionaliseren
en onder de leiding te plaatsen van het episcopaat. En vanaf 1884,
toen de rechterzijde opnieuw de meerderheid behaalde, was het confessionalisme voorgoed uitgeschakeld. De bepaling van de partij die
Woeste in 1897, in La Revue Générale gaf, vertolkte het algemeen gevoelen van de katholieke openbare mening: „Champion de la religion,
le parti catholique en défend la liberté et l'inf luence; il ne demande
pour elle aucun avantage étranger au droit commun, pas plus qu'il
n'entend investir ses ministers d'une suprématie temporelle; mais il
vent loyalement favoriser son action dans les divers domaines ou celled peut légitimement s 'exercer, en même temps que maintenir l'alliance
des deux pouvoirs".
De opvatting van Woeste werd gedeeld door de hele conservatieve
rechterzijde. Sinds de besliste veroordeling van Dechamps, in 1865, is
haar standpunt gevoelig geëvolueerd: zij erkent nu dat de katholieke
partij op de eerste plaats de verdediging van de Kerk tot doel heeft.
Maar dat moet geschieden in het kader van het gemeen recht: practisch
niet principieel
aanvaardt de Kerk het liberaal regime; zij vraag t
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alleen dat haar zending zal gewaarborgd worden volgens de grondwettelijke regels die voor allen, katholieken en niet-katholieken, gelden.
***
Grondig verschillend van de liberaal-katholieke partij-opvatting was
de zogenaamde ultramontaanse, die gedeeld werd door een belangrijke
fractie van de katholieke opinie.
Met ultramontanisme bedoelde men aanvankelijk de actieve erkenning van het disciplinair gezag van de Paus over de nationale kerken,
in tegenstelling met het Gallicanisme of het Febronianisme, dat de
rechtstreekse tussenkomst van het Vaticaan in de plaatselijke kerkelijke
aangelegenheden verwierp. In de tweede helft van de negentiende
eeuw kreeg het woord, bepaaldelijk in België, een nieuwe inhoud. De
versteviging van het gezag van de Heilige Stoel ging gepaard met een
sterkere greep der louter tijdelijke en politieke opvattingen van het
Vaticaan op de katholieke opinie; in het bijzonder werd de anti-liberale
evolutie van Pius IX, zijn afkeer van de grondwettelijke regimes en
zijn ijveren voor het herstel van de zuiver-katholieke Staatsvorm, door
vele katholieken overgenomen. Deze „neo-ultramontanen" waren niet
alleen meer voorstanders van een zo sterk mogelijk pauselijk gezag,
maar bovendien tegenstanders van het politiek liberalisme. Uit trouw
aan het Vaticaan, en met de steun en de goedkeuring „ultra montes",
verwierpen zij de liberale Staatsinrichting en streefden zij naar het
herstel van de christelijke gemeenschap.
Tussen 1870 en 1880 beheerste deze vorm van ultramontanisme de
Belgische katholieke mening. Quantitatief vormden de ultramontanen
ongetwijfeld een minderheid: de massa der katholieken bleef geloven
in de noodzakelijkheid en de wenselijkheid van de grondwettelijke
Staatsinstellingen. Toch gaf de ultramontaanse minderheid de toon
aan: de meeste bladen waren ultramontaans, en in alle grotere steden
bestonden ultramontaanse verenigingen, die voortgedreven werden
door energieke en enthousiaste leiders en mochten rekenen op de
algehele steun van het Vaticaan en van het grootste gedeelte van de
clerus en het episcopaat. Hierdoor waagden, na 1870, vele andersdenkende katholieken het niet meer, voor hun overtuiging uit te komen.
De liberaal-katholieke opinie zweeg en liet het ultramontanisme vrij
spel. Het uitgesproken liberaal katholicisme werd nog enkel vertegenwoordigd door de rechterzijde en door enkele bladen, zoals de Journal
de Bruxelles.
Vanzelfsprekend verzetten de ultramontanen zich tegen de liberaalkatholieke partij-opvatting: dat het confessioneel karakter van de partij
door de rechterzijde verworpen werd omdat men geen rechtstreekse
27
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inmenging van de katholieke opinie en van het kerkelijk gezag in de
activiteit van de politici wenste, leek hun een verloochening van de
grondslagen van de katholieke Staatsopvatting en een instemmen met
de meest verwerpelijke stellingen van het liberalisme. Aan vertegenwoordigers met dergelijke opvattingen mocht het land niet langer zijn
vertrouwen schenken.
De katholieke opinie eiste nu van haar mandatarissen een radicale
katholieke politiek, geïnspireerd door de encycliek Quanta Cura en de
Syllabus van 1864. Vooral na 1870, toen een rechtse regering het land
bestuurde, brak deze stroming door: daar men nu de meerderheid vormde in het Parlement, had men de kans om de katholieke Staatsleer
daadwerkelijk toe te passen. Met groeiende ergernis constateerden echter de ultramontanen dat de rechterzijde en de regering geen vinger
verroerden om het ideaal tot werkelijkheid te maken, maar angstvallig
waakten over de gaafheid van het liberale regime en zelfs weigerden
de secularisatie-politiek van de vorige liberale regering te herzien.
Ultramontaanse brochures brandmerkten de katholieke parlementairen
als „verraders", die „heulden met de vijand" en hierdoor „de samenleving voorbereidden op een algehele geloofsafval".
Door de ultramontaanse opinie werden de rechterzijde en de regering verloochend: omdat zij het liberaal katholicisme aankleefden waren zij, volgens de Courrier de Bruxelles, een „hindernis" geworden
voor „de triomf van de katholieke gedachte" en viel er met hen niets
meer aan te vangen. De „goede katholieken" moesten zich tot het
werkelijke land keren, en daar de grondslag leggen voor een waarachtig katholieke gemeenschap. Le Bien Public oordeelde dat men „in geweten verplicht was de liberale katholieken te bestrijden om trouw te
blijven aan de Heilige Stoel": het regime dat zij vertegenwoordigden
was „intrinsiek vals" en hun politieke methode verwerpelijk. Op 2
April 1874 zond het ultramontaans genootschap „Les Croisés de SaintPierre" een gezamenlijke brief aan het episcopaat, waarin gevraagd
werd of men nog langer „het mandaat van volksvertegenwoordiger of
senator aan liberale katholieken mocht toevertrouwen". Op 29 Mei
1876 vroeg een andere ultramontaanse vereniging, „La Confrérie de
Saint-Michel", aan de bisschoppen „of het ogenblik niet gekomen was
om de samenstelling van de parlementaire rechterzijde te wijzigen" en
„aan nieuwe, beginselvaste mannen" een plaats te geven „in de parlementaire katholieke partij". „Wij geloven, zo besloot de brief, dat de
tussenkomst van de clerus in de politiek thans absoluut geboden is, en
wij verzoeken het episcopaat gehoor te willen geven aan ons verzoek".
Dergelijke citaten kan men naar believen vermenigvuldigen. Zij to-
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nen aan dat een belangrijk deel van de katholieke opinie de liberaalkatholieke rechterzijde wenste te vervangen door een radicaal-katholieke vertegenwoordiging. „Het is tijd, schreef Le Bien Public van 28
Maart 1878, op de parlementaire tribune een vierkante en duidelijke
katholieke taal te spreken en, midden in de Kamer, het labarum van de
Syllabus te planten die, uiteindelijk, onze ware vlag is, de standaard
van de christelijke beschaving en de zekere waarborg van onze aanstaande triomf". Na de verkiezingen van 11 Juni 1878, die geen triomf
maar een nederlaag werden voor de katholieken, verscheen van de
hand van Arthur Verhaegen, de latere bezieler van de Belgische Volksbond, een anonieme brochure, Vaincus, que Eerons-nous?, die het standpunt vertolkte van de ultramontaanse opinie op dat ogenblik: „De
natuurlijke leiders van de katholieken zijn de bisschoppen. Onder de
leiding van onze herders moeten wij de vijanden van ons Geloof bestormen, ontmaskeren en overwinnen .... Laat ons niet langer een
rechterzijde naar het Parlement sturen die enkel conservatief en constitutioneel is, maar een katholieke rechterzijde, samengesteld uit besliste en krachtdadige kampioenen van de Kerk".
De ultramontanen beseften dat zij over eigen kiesverenigingen moesten beschikken om in hun opzet te slagen. Met dat doel werd in Augustus 1878 een „Association pour la défense des intérêts catholiques"
opgericht, die over heel het land „politieke secties" zou stichten, om de
verkiezing van katholieken te bevorderen die „de verdediging der rechten van de Kerk tot grondslag van hun politiek" namen. Veel kwam
echter van dat plan niet terecht. Alleen te Gent werd een „politieke sectie" opgericht, maar zij bleef een zielig clubje, zonder invloed, dat precies zestig leden telde en na een jaar werd ontbonden. Want het tij was
inmiddels gekeerd: in 1878 werd de „ultramontaanse" Pius IX opgevolgd door Leo XIII, die vanaf de aanvang van zijn pontificaat een
politiek van verzoening met de grondwettelijke regimes inzette en hiervoor de katholieke opinie trachtte te winnen. Gemakkelijk ging dat
niet, vooral in België, waar het ultramontanisme diepe wortels had geschoten en op de overtuigde aanhang van bijna heel de hogere en lagere geestelijkheid kon rekenen. Het werd een lange, vaak dramatische
strijd, waarop hier niet in bijzonderheden kan worden ingegaan. Maar
uiteindelijk haalde het de politiek van Leo XIII, mede door een grondige wijziging, tussen 1878 en 1884, van het Belgisch episcopaat. In
1884 was de strekking tot „clericaliseren" van de katholieke partij zo
goed als uitgeschakeld.
* * *

Een confessionele partij in de strikte betekenis van het woord, die
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zich onder leiding van het kerkelijk gezag zou inzetten voor de hervorming van het openbaar leven volgens het ideaal van de ultramontaanse Staatsleer, heeft in België nooit bestaan. Een dergelijke partij is onleefbaar in het kader van de liberale Grondwet, en daar in de negentiende eeuw het grondwettelijk liberaal regime niet meer weg te denken
was, zou zij enkel de vervreemding van de katholieken uit het openbaar
leven en de uitschakeling van hun invloed op de politiek voor gevolg
hebben gehad. De rechterzijde gaf zich daar rekenschap van, en haar
verzet tegen het ultramontanisme werd op de eerste plaats ingegeven
door de zorg om de katholieke aanwezigheid in het liberaal regime te
verzekeren.
Het uitgesproken confessionalisme bleef in België beperkt tot de
ultramontaanse stroming, die wel zeer sterk was en jarenlang de toon
aangaf, maar nooit practische resultaten opleverde. In de practijk bleef
de liberaal-katholieke partij-opvatting de bovenhand houden, al werd,
onder invloed van het ultramontanisme, aan de radicale en „laïcistir
sche" scheiding tussen „de orde van het geloof- en „de politieke orde"
verzaakt.
Op het einde van de negentiende eeuw was de katholieke partij een
politieke groepering die de invloed van het katholicisme in het openbaar
leven wilde waarborgen en bevorderen, onder de onrechtstreekse leiding van het kerkelijk gezag, binnen het kader van de Grondwet en
voorzover die invloed met de Grondwet verenigbaar was. Men kan die
partij confessioneel heetten, maar dan heeft dit woord een beperkte.
oneigenlijke betekenis.

Enkele overwegingen
over de student in deze tijd `) door PROF. DR. IR. F. PH. A. TELLEGEN

is waarlijk niet gemakkelijk om iets af te tasten van het eigen
H ETkarakter
van de periode, die wij beleven; ook niet op een meer
begrensd gebied als dat van het studentenleven. Wie zich daartoe zet
is het moed of overmoed? — stuit o.m. op zijn eigen beperkt ervaringsgebied, op de beperking van zijn persoonlijke historie, ook en zeer
bepaald op het overgangskarakter van onze tijd, zo diep ingrijpend en
zo haastig verlopend. Het is m.i. een der grootste verdiensten van
Romano Guardini zonder aflaten te pogen daarin inzicht te verkrijgen
altijd in het bijzonder zich richtend tot de academische jeugd (misschien is dat wel de reden waarom hij dikwijls kleine boekjes schrijft).
Ik beken graag in zijn voetspoor te willen treden en meen dat in zijn
werken schatten liggen opgestapeld (c.f. b.v. Die Verantwortung der
Universitát met W. Dirks und Max Horkheimer: Werkbundverlag
Wiirzberg 1954 ) . Onze tijd staat eigenlijk voor de volle consequenties
van de keuze, die de Westerse mens maakte na de Middeleeuwen, ja
tegen de Middeleeuwen, de keuze, die begon met Renaissance, Humanisme en natuurwetenschap, verder ging in de Auf klrung en daarna in
sociale en industriële revoluties.
Ieder van ons benadert deze tijd vanuit een overgeleverd mens- en
maatschappijbeeld — terecht, dat zou niet anders kunnen --- en velen,
zeker uit academische kring, ervaren haar in vele opzichten als een
pijnlijk verlies op zeer wezenlijke gebieden van menselijke cultuur, met
angst ook over het lot van de Westerse cultuur. U kent daarvan voldoende voorbeelden. Maar dat bergt het gevaar de schone mogelijkhe
den, die zij insluit — grotendeels nog verborgen — voorbij te zien. Als
christenen leven wij in de zekere verwachting van de wederkomst van
de Heer. Een ondergangsstemming zou onze ogen sluiten en onze inzet
vertragen voor de typisch-christelijke opdracht, de menselijke cultuur
een voorafbeelding te doen zijn van de onvoorstelbare rijkdom der Vervulling — een opdracht, die ook de zich nu aankondigende nieuwe
cultuurperiode omvat.
En juist op de moeizame weg naar de ontdekking der schone mogelijkheden zou ik de aandacht willen richten, niet alsof het verleden ooit
„volmaakt verleden tijd" zou kunnen zijn — juist niet maar opdat de
schatten van het verleden kunnen worden doorgegeven en vermeerderd
in een nieuwe tijd, waarin onze aarde op nu nog onvoorstelbare wijze
zal veranderd zijn. Wie van de techniek houdt als van een Godsgave —
die in de cultuur haar plaats moet vinden — kan geen genoegen nemen
met haar vergoddelijking noch met haar verdoeming door mensen; hij
*) Toespraak tot de studenten der Nijmeegse Universiteit.
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moet op zoek gaan en bl ij ven gaan naar haar werkelijke waarde en
daarmee tastend de weg betreden naar het toekomstig mens- en wereldbeeld. Als ik dus objectiveer, abstraheer en schematiseer — bij alle
bezinning noodzakelijk — dan zoek ik daarmede niet naar constructies
maar naar het leven van vandaag én morgen, van vandaag naar morgen.
En als ik vragen stel, mogen zij rhetorisch klinken — als verborgen
stellingen maar dat geldt dan vooral het vertrekpunt van mijn onderzoek; ik ben er diep van overtuigd, dat de beschreven opdracht één
mens, ja, één generatie, ja, zelfs het Westers denken te boven gaat —
staan wij niet in een ontmoeting met het Oosten als nooit te voren?
Mijn vragen zijn even werkelijke openbaringen van een gekozen uitgangspunt als uitingen van een zoekende geest.
Wat is student?
Student is dat deel van de opgroeiende jeugd --- mogelijk tegenwoordig beter te noemen: de jeugdige volwassene — dat in de samenleving
een bijzondere weg naar de volwassenheid mag gaan. Dat bijzondere,
schijnt mij, bestaat vanouds daarin, dat zij niet alleen uit hun gezin van
herkomst treden en na een opleiding in de werkende samenleving zélf
„iemand" worden, — dat doen anderen ook, vroeger of later. Maar dat
zij uit de grote maatschappij treden, dat zij intreden in een apart en
afzonderlijk milieu, gericht op opname en vorming van de gehele mens.
Deze uittrede geschiedt echter als een doorgangsphase namelijk om
weer terug te treden, maar anders, veranderd, zó fundamenteel veranderd, dat dit juist de tijdelijke uittrede kan en moet verantwoorden. Het
milieu, waarin zij binnentreden, wordt vanouds gekenmerkt door de
instelling voor Hoger Onderwijs, de Universiteit of Hogeschool, waar
wetenschap wordt beoefend en de student door gereedmaking daarvoor
en de deelname daaraan wordt gevormd tot een wetenschappelijk denkend mens, op dat niveau bekwaam op enig vakgebied. Hij zal dus in
staat moeten zijn om boven de globale ervaring en de gebruikelijke
mening uit te gaan, de dwang van de dagelijkse feiten en de „algemene"
waardering ervan te doorbreken, in het hem bekende of voorgezette te
onderscheiden, het tijd en plaats gebondene als zodanig te zien en dus
iets van het volstrekte in de dynamiek der menselijke geschiedenis. De
creativiteit van de mens is daarmede gegeven, in het inwendige en het
uitwendige, in theorie én praktijk, in weten én maken, in vinden en toepassen. Sommigen zullen in het wetenschappelijk bedrijf verder mogen
meewerken; anderen, de meesten, zullen hun wetenschappelijke vakbekwaamheid inbrengen in de samenleving, daarlangs zichzelf als volwaardig gemeenschapsmens bevestigend én de mensheid dienend, juist
op die plaatsen, waar de wetenschappelijk gefundeerde bekwaamheid
tot haar recht kan komen. Uit het verloop van dit verhaal blijkt al dat er
méér gevraagd wordt dan de wetenschappelijke habiliteit; het dogma
van de Auf klrung is definitief overwonnen. In datzelfde milieu moet de
student een volwassen, wetenschappelijk gevormd mens worden, hetgeen de gehele scala van menselijke vermogens, die om aanvulling vragen, in het geding brengt. En juist in dat meerdere speelt het studenten-
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leven zijn grote en onvervangbare rol. Aldus een summiere beschrijving
van de student als de mens, die „uittreedt om rijker in te treden".
Blijft de grote maatschappij bij de student?
Het gaat bij de uittrede van de student uit de maatschappij natuurlijk
niet en nooit om een totaal, een volstrekt verlaten. U kent zelf voldoende de werkelijke betrekkingen, waarmee student en universiteit verbon
den zijn aan en geplaatst in de grote samenleving. Maar het valt mij op,
hoe verschillend de maatschappij en haar vragen in mijn studententijd
bij ons waren tegenover het heden. Ik spreek met opzet over een
persoonlijke ervaring, ten einde niet de indruk te wekken een historische
stelling op te zetten. 25-30 jaar geleden, lijkt mij, leefden de grote maatschappelijke vragen in onze studentenwereld als vraagstukken van de
grote maatschappij — die wij bestudeerden en bediscusieerden, waarover wij standpunten innamen en waarover wij ook duidelijk naar
realiteitservaring zochten. Ik denk aan de godsdienstige kernbeweging,
aan de sociale studieclubs en de bewustwording van het nationaal
eigene en regionaal eigene — de gildebeweging e.a. Het Universitair
bestel werd genomen zoals het was; de studentenvereniging trachtte
aan te vullen wat men meende, dat ontbrak. En de eigen situatie was
niet al te zorgelijk en niet al te gebonden, zodat de studenten zich in een
zekere vrijheid met vele „ondernemingen" in konden laten. Wij dachten
pas tegen het einde over de richting, waarin ons beroep zou worden
gezocht.
Heden ten dage krijg ik een heel andere indruk. Er zijn, lijkt mij, niet
veel maatschappelijke vragen, die op deze wijze het studentenleven
beroeren. Daarentegen is het universitair milieu als geheel zelf in sterker
mate geconfronteerd met en opgenomen in de maatschappelijke veranderingen en haar problemen. Met woningnood, voeding en gezondheidszorg zijn studenten — zij het genomen naar hun situaties — zelf
onmiddellijk in hun bestaan betrokken; zoal niet ieder persoonlijk dan
toch wel het geheel. Vertegenwoordigers van studentenorganisaties
móéten standpunten innemen ten aanzien van voorgestelde voorzieningen --• nu in hun bestaan —9 niet standpunten over wat zij later in de
grote maatschappij zullen vinden (als het zover is, zijn deze laatste
trouwens doorgaans achterhaald!) . De vraag naar de totale persoonsvorming — vroeger de aanvullende zorg van de studentenvereniging pis nu minstens óók opgenomen in het studium generale-probleem, nl.
hoe het instituut van de universiteit zelf daartoe haar bijdrage moet
leveren. Elke inrichting voor Hoger Onderwijs bemoeit zich met sociale
verzorging van en studie-advies aan de student; ouders en vrienden kunnen dat blijkbaar niet meer af. Ook lijkt mij dat de sindsdien toegenomen
specialisering niet allereerst de keuzemogelijkheden heeft vergroot,
maar eerder het inspelen op het toekomstige beroep heeft vervroegd, én
de studie materieel verzwaard. Dat alle zijn indrukken, maar ik denk:
niet louter persoonlijke. Zij brengen mij ertoe om te zoeken naar belangrijke factoren, kernveranderingen in de academische gemeenschap en
hun verband met de „grote maatschappij".
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Enkele belangrijke factoren
De kernveranderingen, de belangrijke factoren, die ik ga noemen,
mogen U aanvankelijk wat „zakelijk" voorkomen, speciaal behorend tot
het niveau der doelmatigheid, nauwelijks te verbinden met hooggesteunde idealen.
In deze keuze van benadering moge dan de „grote maatschappij"
doorklinken, waarin heel dikwijls vragen van doelmatigheidskarakter
voeren tot bezinning op de doelstellingen zelf, op de algemene, dit is
alles omvattende idealen in een tijdgebonden ideologie.
Er is vooreerst de belangrijke toename van het aantal studenten. En
zoals overal, met name als het over mensen gaat, bergt elk quantitatief
verschijnsel een qualitatieve kern.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (uitgave N.V. de Haan,
Utrecht, 1954) vertelt dat tegenover 12% duizend studenten in 1938 er
28% duizend staan in 1952-1953. De na-oorlogse bijzondere toename
zet niet overal door, maar het niveau blijft toch belangrijk hoger en een
interim rapport van het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam
van December 1954 voorziet stijging naar 29% duizend in 1960, 38
duizend in 1970 en 40 A
1 duizend in 1980.
Opmerkelijk is dat het geciteerde Rapport van het Centraal Bureau
van de Statistiek wijst op een bijzonder aandeel van de katholieke bevolkingsgroep (281 tegen 216 gemiddeld) .
Deze toename van het aantal studenten betekent, schijnt mij, een
bevordering van de systematizering van het studie-verloop; d.w.z. een
invitatie aan de technische vindingrijkheid om deze grotere aantallen te
kunnen „verwerken". Zij betekent ook een schaalvergroting van vele
studenten verenigingen; bij de katholieken, lijkt mij, voor vele van rond
300 naar rond 1000. En zo is er meer.
Met dit zelfde vraagstuk worstelt de grote maatschappij. Ik behoef
maar de grootstad en de groot industrie te noemen, de grote parochie en
de grote verenigingen en bewegingen, die alléén al door hun grootte
voor vele qualitatieve vragen staan.
Het is een van de vele, reële wijzen waarop wij de schaalvergroting
van onze „wereld" ontmoeten — en haar ten dele ondergaan. In de
grote maatschappij is het zó, dat omvangvergroting de systematizering
en objectivering bevordert, de anonieme machten in het intermenselijke
verwekt zodat de vertrouwensrelatie van beneden naar boven in het
gedrang komt, zodat de leden of deelgenoten het grote lichaam gaan
zien als een typisch „middel" zoals b.v. een verzekerings instelling, of
zelfs als een bedreiging en hun leven uiten en beleven in de zelfgekozen
kleine groep. Deze tegenstelling kan leiden tot ontbinding, maar zij
moet verstaan worden als een uitnodiging tot bezinning op nieuwe vormen, op vormwijziging, zodat de grote organisatie o.a. een invitatie
betekent voor de kleine, informele kring om in te treden, niet om in
protest er buiten te blijven staan.
Als ik van de percentages aangeslotenen en meelevenden kennis
neem in de kringen van katholieke studenten verenigingen —• paralel
aan daarbuiten — met de helft tot 2/3 aangeslotenen en daarvan 1 /3 tot
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VI meelevenden (een schatting!) .--r dan vraag ik mij af of er geen reden
is voor een onderzoek naar hetgeen dit betekent, een onderzoek naar de
oorzaken daarvan, een onderzoek naar de opvattingen van al deze
categorieën. Juist om wegen te vinden de qualitatieve betekenis van deze
quantitatieve gegevens te ontdekken en in dienstbaarheid aan de betrokkenen nieuwe wegen te gaan.
Een tweede factor van betekenis waartoe de bespreking van de
loutere toename al leidde — is de toegenomen verandering van herkomst van de studenten; iets wat mij voor het katholieke volksdeel van
bijzondere betekenis schijnt, gezien haar emancipatiegeschiedenis. Het
zijn vooral de middelbare milieus uit de grote en grotere steden, die hun
aandeel in de toename leveren ( Rapport C.B.S., pag. 12 ) . En ik denk
dat deze milieus vooral de doelmatigheidsinstelling versterken — waarlijk niet uit enig schuldig tekort maar uit een maar al te verklaarbaar
gebrek aan inzicht, gepaard aan wat in hun bestaan nu eenmaal noodzaak is. En de inkomenssituatie van velen uit kringen, die pleegden te
studeren of waar studeren althans geen hoge uitzondering is, verplichten veelal tot snel studeren, hetgeen in de gegeven situatie m.i. maar al
te veel een spaarzame deelname aan het studentenleven betekent. Daarbij gevoegd de zware eisen van de militaire dienst, de systematisering
van de studie, de vraag van vele kringen naar jonge afgestudeerden,
wordt het maar al te begrijpelijk dat het moeilijker wordt candidaten
voor functies in het studentenleven te vinden. Ik hoorde al spreken over
een uit te keren vergoeding daarvoor!, tekenend voor de veranderde
situatie. Het introduceren van de mogelijkheden om de weg van de
werkstudent gemakkelijker te maken of van een uit te keren „studie-loon" — beide naar mijn mening te verwerpen zolang andere wegen
open staan — moeten niet alléén beschouwd worden als „middelen tot
wegnemen van economische barriéres" maar ook als tekenen van de veranderde situatie en van veranderende opvattingen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapport vertelt dat tegenover
50 beurzen en 500 renteloze voorschotten in 1947, 300 beurzen en 2400
renteloze voorschotten in 1953 staan. Mét het grotere aantal treden
andere bevolkingslagen in toenemende mate binnen — mét hen en mét
andere omstandigheden wordt de Universiteit meer met haar doelmatigheids-facet geconfronteerd --- meer op voorziening van maatschappelijke behoeften, minder op de „vrijheid" van het zoeken naar kennis om
zichzelfswil, minder op de ,,vrijheid" van het studentzijn als voorwaarde
voor diens totale menswording. Overigens lijkt mij, dat de ontsluiting
van bredere volkslagen voor het Hoger Onderwijs nog pas aan haar
begin staat.
Er schijnt mij nog een derde factor te zijn, die de veranderde academische situatie tekent en een bijdrage kan leveren tot het oplossen van
de vraag: waarom de student van vandaag meer in zijn eigen bestaan is
betrokken op de maatschappelijke vragen, met alle moeilijkheden vandien. Het beroep, dat de grote maatschappij doet op de Universiteit als
opleidingsinstituut blijkt o.m. daaruit, dat de formele arbeidsverdeling
— die de materiële in de werkende samenleving volgde nu ook haar
eisen gaat stellen aan de Universiteit. Iedereen kent wel het proces van
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opdelen van de vervaardiging van een product in vele onderdelen, die
elk door een afzonderlijke werker worden overgenomen. Veel ingrijpender is de splitsing van de vervaardiging van een product in de 1 e phase
van de conceptie, de 2e phase van het semi technische en de 3e phase
van de fabriekmatige productie. Dit betekent een wezenlijke indeling
van het arbeidsproces zelf. Indien de Universiteit dit proces niet volgt,
bestaat het alternatief in het oprichten van buiten-universitaire instituten, die ook aansluiten op het Middelbaar en Voorbereidend Hoger
Onderwijs. Ik meen deze formele studiedifferentiatie te moeten zien in
de baccalaureaats opleiding van de economen en de verkorte opleiding
van bedrijfsingenieurs, voorgesteld voor de 2e Technische Hogeschool
te Eindhoven, overigens aan de 1e Technische Hogeschool te Delft ook
al enigszins aanwezig.
Men specialiseert dan niet — of niet alléén — naar een bepaald
gebied, maar juist naar de wijze, waarop men op enig gebied werkzaam
zal zijn. Het Rapport van de Contactcommissie Industrie-Hoger Onderwijs (9 Februari 1955, pag. 7) b.v. spreekt van de kleinste groep: de
wetenschappelijke onderzoekers een tweede groep: de toepassers —
en de derde, grootste groep: zij, die voor het leiden van een bedrijf
of bedrijfsonderdeel geschikt zijn. Zomin als op de vorige kan ik op dit
facet uitvoerig ingaan — b.v. op de vraag in hoeverre analoge verschijnselen zich elders openbaren (b.v. bij medici, leraren, zg. postdoctorale
opleidingen e.a.) Het gaat er mij nu om, te stellen dat de keuze van en
de inspeling op het toekomstige beroep gaandeweg vroeger komt in het
studentenleven --- een toegenomen band met de grote maatschappij
voor de hedendaagse student.
Het blijkt dat de door mij ervaren situatie verandering — de meer
onmiddellijke confrontatie van de student met de maatschappij — alleen
goed gezien kan worden tegen de achtergrond van de gehele samenleving en haar dynamiek. De „apartheid" van het academisch milieu is
een betrekkelijke — heden meer dan 30 jaar terug.
Hoe deze situatieverandering te waarderen?
Vanuit mijn eigen verleden oordelende, ben ik geneigd deze verandering van situatie als een verslechtering, een achteruitgang zonder meer
te beschouwen. Maar bij nader toezien schijnt mij — niet voorbijziende
aan enkele urgente eisen tot verbetering — in elk van de belangrijke
factoren ook nieuwe mogelijkheden gelegen, die de aandacht verdienen.
Tegenover de opdringende systeemvorming, de schaalvergroting, de
grotere differentiatie in milieu van herkomst staat b.v. een grotere toegang van andere dan de gebruikelijke bevolkingslagen tot het universitair milieu en haar schat.
Tegenover de vervroegde confrontatie met de reële maatschappijvragen als vermindering der „vrijheid in onbezorgdheid" staat de mogelijke
winst van „academische" behandeling van deze vragen in hun volle
werkelijkheid. Grotere gelijkheid in omstandigheden kan de rijkdom van
verschillen belemmeren, kan echter ook als invitatie tot grotere solidariteit worden verstaan. En de formele splitsing in opleiding kan zowel ten
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goede komen aan de bijzonder wetenschappelijk begaafden als aan de
groep van toekomstige maatschappelijke „leiders".
Het komt er maar op aan hoe wij deze tijd van snelle en fundamentele
veranderingen — met alle onzekerheid en verwarring vandien — beleven; vanuit welke grondhouding wij haar benaderen, op welke wijze
haar willen intreden. Degene die gaat studeren en komt uit een sinds
lang studerend milieu, loopt het gevaar zijn ideaalstelling mee te brengen in zodanige gesloten vorm — zó was het vroeger! — dat hij voor de
nieuwe mogelijkheden te weinig oog heeft. Degene, die gaat studeren en
komt uit een milieu, waarin dat een uitzondering is of zelfs volkomen
nieuw, loopt het gevaar, schijnt mij, om vooral de maatschappelijke stijging erin te zien en daardoor de overgeleverde vorm te overschatten;
maar ook iets te veel nadruk te leggen op de doelmatigheidskant ervan.
Beide lopen gevaar de verschuiving van de plaats van de academisch
gevormde in de samenleving — die zich ook aftekent in de universitaire
milieus — voorbij te zien of althans te eenzijdig te waarderen (cf mijn
toespraak „Welke vragen ontmoet St. Adelbert in deze tijd?" St. Adelbert, jrg 7, Sept. 1955, pag. 99-106). Toch is vanouds het kenmerk van
de academicus dat hij opkomt voor de waarheid, dat hij tracht objectief,
d.w.z. zonder vooringenomenheid te staan — niet zonder liefde maar
juist uit liefde voor de waarheid en uit liefde voor de gemeenschap, voor
de ander, in onverbrekelijke eenheid. Ik meen dat de juiste houding, die
wij met geduld en volharding moeten trachten te verwerven, juist nu
vraagt om een uitgesproken openheid ten aanzien van de zich aankondigende nieuwe tijd, openheid die offers wil brengen! een uitgesproken
dienstbaarheid en niet een dominant van „recht op erkenning".
Prof. Dijksterhuis zegt in zijn beschouwing over „de Natuurwetenschap in de Eeuw der verlichting" (Universiteit en Hogeschool Jrg.
2, no. 1, October 1955, pag. 13) een m.i. zeer waar woord: „Dit is
overigens in de geschiedenis der wetenschap een telkens weer terugkerend phenomeen: ten aanzien van de werkelijkheid is de menselijke
phantasie altijd veel te zwak gebleken". Dat mogen wij ons als Christenen, — levend van de Verwachting --- wel aantrekken.
* * *

Het kan zijn dat deze beschouwing U voorkomt als een tastende gang
in schemerlicht. Ik zal dat niet bestrijden, want enerzijds móeten wij
voortgaan, maar anderzijds maakt de moeilijke overgangstijd dat voortgaan tot een zoeken, méér wellicht dan in stabielere tijden. Wel hoop ik,
dat U enkele zekerheden hebt beluisterd: de noodzaak en de rijkdom
van formeel en informeel studentenleven; de wenselijkheid van het beproeven van nieuwe vormen; de impuls daartoe vanuit een open houding, een stemming van verwachting en niet van ondergang; het verstaan van het bijzondere appèl, dat onze tijd doet op naastenliefde en
solidariteit.
En in het licht dezer zekerheden waag ik het ook enkele wenselijkheden te formuleren. Voor wat betreft de grote maatschappij, zou ik dan
vragen om de confrontatie van de hedendaagse student met de algemene maatschappelijke noden — in haar eigen belang
geringer te
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maken dan elders — dat is een vraag aan overheid én burgers. De
leiding van de Instituten voor Hoger Onderwijs zou ik een open oog
vragen voor de waarde van het eigen, vrije studentenleven, noodzakelijk ook opdat het terecht betrekken van studenten bij de vormgeving
van allerlei voorzieningen een werkelijke waarde heeft. Aan de studentenverenigingen zou ik vragen om vanuit een werkelijke zorg voor de
ander de situatie te verkennen en nieuwe vormen te zoeken met inbegrip
van de offers, die zij vragen.
En over de zielzorg voor studenten vraag ik mij af, of een voortgaande verzelfstandiging van de zielzorgcentra — met een ruimer bezetting
en betere bewerktuiging, ook gezien de toenemende deelname van het
Katholiek volksdeel aan het Hoger Onderwijs — niet gewenst is. Dat is
geen afschrijving van de katholieke studentenvereniging, integendeel,
het is bedoeld als een meer expliciete erkenning van haar eigen taak én
draagkracht.
Zien wij bij de opkomst van b.v. een instituut voor jeugdzielzorg na
en naast jeugdbeweging, bij de opkomst van bedrijfsapostolaat als zielzorg-instelling na en naast de sociale organisaties niet een analoge
ontwikkeling?
En van het katholieke volksdeel zou ik vragen, dat het de historie van
haar bemoeienis met het Hoger Onderwijs — zo dikwijls in de óf-óf
vorm gesteld — vruchtbaar zal uitbouwen door in één omvattende aandacht de beide aspecten ervan op te nemen r- de beoefening der wetenschap in het licht der Openbaring én de vorming van alle katholieke
studenten in een rijke wisselwerking en samenwerking van alle
betrokkenen.
Mag ik eindigen met een verwijzing naar onze fundamentele zekerheid — de geloofszekerheid der Verwachting — waarvan wij allen tegelijk leven en pogen te leven. Het al-omvattende van het katholiek-zijn
geldt óók van de gehele historie, óók in moeilijke overgangen naar
nieuwe tijden mét hun geboorteweeën. Wij leven niet meer in vooruitzien naar de eerste komst van de Godmens, maar mogen leven in de
verbinding mét de Godmens naar Zijn wederkomst toe, in alles trachtende Hem na te beelden, delend in Zijn verlossende en Zijn heiligende
Kracht, in Zijn allen en alles herstellende Liefde.

De Jachtvlieger
door SIEGFRIED F. BREUER

AS het niet Leibniz, die vaststelde, dat men zich een indruk
vormt naar de ervaringen die men opdoet?
Aldus kan men een begrip verkrijgen, dat in het geheel niet overeenkomt met de werkelijkheid.
Wat Jan en alleman zich van de jachtvlieger voorstellen, berust
hoofdzakelijk op psychische factoren, krantenberichten, foto's, sterke
verhalen.
Men leest, dat een straaljager verongelukte en zie, het vliegen wordt
een hoogst roekeloze bezigheid. Hoog tegen de hemel ziet men een toestel condens-strepen trekken en reeds bewondert men de piloot. Het is
duidelijk, dat een dergelijke mening de waarheid niet, weergeeft.
En aangezien maar een enkeling de bevoegdheid bezit de ware geaardheid van de vlieger te toetsen, zal de falikante mening van de
doorsnee-burger juist door haar algemeenheid gangbaar zijn en de
werkelijkheid blijft verborgen. Misschien kan deze analyse bijdragen
tot een beter begrip.
De vlieger, en in het bijzonder de jachtvlieger, is een tijdverschijnsel.
Niet alleen doordat het vliegen amper een mensenleeftijd oud is, maar
vooral door de wonderbaarlijke gelijkvormigheid in geest.
Onze eeuw van steeds volmaaktere techniek vindt haar vertegenwoordiger in de bestuurder van het modernste vliegtuig. Deze tijd heeft
een grootse allure in haar mogelijkheden; de piloot vertolkt die in zijn
Schwung. En ook, wie is sneller dan hij in het gehaaste leven van nu?
De geest van de jachtvlieger is de geest van deze tijd, niet alleen
wat techniek en snelheid betreft. J. Huizinga legde het puerilisme bloot
als een kenmerk van het heden. Merkwaardig dan, dat de jachtvlieger
hierin de kroon spant, zoals zal blijken. Jachtvlieger en tijd, beide tegen
de achtergrond van oude en nieuwe wereldoorlog, verhouden zich
waarlijk als product tot productiewijze.
Een ideaal gebouwde jongeman met harde kaken, stevige vuisten en
ogen, die weten. Iemand, die in zijn vlieger-overall, zijn kap, zuurstofmasker, bril, handschoenen en rijglaarzen ingekapseld en wel, zich niet
ontziet ruige taal te gebruiken en uiterst zichtbaar kauwgom te kauwen.
Zo ongeveer moet de jachtvlieger er uit zien in de verbeelding van
zeer velen; huismoeders en -vaders, dromerige knapen, bakvissen, toegewijde burgers, die van het vliegtuig weinig méér weten dan dat het
vliegen kan en neer kan storten.
En dit scheve beeld wordt nog vervormd door de nauw merkbare
gevoelens van de verbeelder: bewondering, ontzag, bezorgdheid, misschien zelfs jalouzie (hij beheerst de cockpit, het luchtruim, ik niet) .
Maar hoe scheef ook, het beeld is algemeen aanvaard, zo zelfs dat de
jongeren onder de invloed hiervan vlieger willen worden. Ik heb de
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geaardheid van vier opleidingsklassen kunnen bestuderen. Wat zeker
is, de ware reden of oorzaak van aanmelding van de aspirant-vliegers
was meestal een andere dan die door hen opgegeven werd. Maar een
enkeling ging de verbintenis aan, gegrepen door het beroep en deze
enkeling was dan dikwijls al zweefvlieger. Van liefde voor het vak is
bij de overigen aanvankelijk weinig sprake. Oorspronkelijke drijfveer bij de anderen is veeleer de idee-fixe, de foutieve voorstelling, die
zij van een en ander hebben verkregen.
Voor hen is een zonderling mengelmoes van pralerij, geldjacht, puerilisme en de factor Mádchen-Verháltnis van veel groter betekenis dan
het feitelijke vliegen, waarvan zij nog maar weinig benul hebben.
Wat zij willen is: worden als de jachtvlieger in hun verbeelding, die
onverschillige, wereldwijze speler met ruimte, met geld, borrels en
vrouwen. Ik ken leerling-vliegers, die zo uitgesproken van dit type
waren, dat het vliegen zelf louter bijzaak scheen.
Een zeer kleine groep gegadigden voor de opleiding wil vliegen uit
minderwaardigheids-gevoelens.
Men is geneigd deze groep te negeren, maar zij bestaat wel degelijk.
Ook zij staan onder invloed van het valse beeld en vinden bovendien
in het vliegen diepe bevrediging. Anderen mogen dan in hun dromen
vliegen willen, zij brengen deze dromen in practijk, kunnen waarlijk
vreugde beleven aan de slaafsheid van de kist onder hun handen.
Zij, die het geluk hebben de opleiding te kunnen en te mogen voltooien, zullen weldra het intense genot van het vliegen ervaren als een
behoefte. Zo is het mogelijk, dat hun leugentje-bij-aanmelding achteraf toch nog bewaarheid wordt. De liefde voor het vliegen zal in hen
ontluiken, maar toch, de eigenlijke drijfveer blijft.
Ik neem aan, dat de legerleiding deze ware drijfveren beseft, maar
vooral in deze tijd van gebrek aan vliegers, hier weinig belang aan
hecht. Liever neemt zij wellicht een afwachtende houding aan, test de
bekwaamheid; goede geestdrift komt dan wel.
Per slot van rekening groeit uit de fenomenologie van de leerlingvlieger die van de volleerde jachtvlieger. Is de potentie en de geestdrift
aanwezig, dan neigt de vliegers-geaardheid vanzelf naar de gewenste
richting.
De gekweekte mentaliteit is dan ook anders. Men maakt arglistig
gebruik van het ontstane enthousiasme. De jachtvlieger moet immers
in tijd van nood met dezelfde ongeremde zwier, waarmee hij vliegt en
vrijt, zichzelf weten op te offeren. Hij moet het doen en hij doet het.
Met het grootste gemak. De vechtlust, die in hem wordt aangewakkerd, is in wezen niet anders dan de geestdrift, de bezetenheid haast;
de blinde kracht waarmee men zich in een tol stort, een operationele
steile bocht draait, is dezelfde als die waarmee men de vijand aantast.
In deze roes merkt men het levensgevaar en de zelfverloochening ternauwernood.
Op deze bases vormt men dus de jachtvlieger en zijn fenomenologie
zal uit die gezichtspunten moeten worden bezien.
Physiek zal uiteraard van de jachtvlieger het uiterste worden geëist.
Niet alleen moeten zijn zintuigen uiterst scherp kunnen waarnemen.
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maar ook zijn algehele lichamelijke gesteldheid zal uitmuntend moeten
zijn. Zo merkwaardig is de idee-fixe over de vlieger als athletische
figuur dus niet. Zijn longen moeten abnormale onderdruk kunnen
weerstaan; zijn bloedvaten moeten sterker zijn dan bij zijn medemensen, kortom, de uiterst strenge medische keuring bij de aanwerving en
de niet veel minder omvangrijke halfjaarlijkse herkeuring zijn zo noodzakelijk, dat de uitstekende vlieger-physiek als een kenmerkend feno
meen mag worden beschouwd.
Wat de intelligentie van de gemiddelde jachtvlieger aangaat, bestaan er vele misverstanden. In beginsel schenen vliegerij en schranderheid niet samen behoeven te gaan, maar ik meen, dat men van die
veronderstelling is teruggekomen. Het jachtvliegen, minstens zo zeer
als het burgervliegen, is een beroep, dat een helder verstand eist. Zonder een vrij grondige kennis van meteorologie, vlieger-physiologie,
navigatie- motor- en instrumentenleer, aero-dynamica, radio-procedures, instructie-vlucht enz. kan de jachtvlieger het per se niet stellen en
hiertoe is een flink stel hersens nodig. Vermaard is het experiment
met een zekere leerling-vliegerklas in Nederland. Deze klas bestond
•-- tegen de gewoonte in — voor het overgrote deel uit krachten zonder of met onvoldoende vooropleiding. Vrijwel allen werden af getest.
Zoals opgemerkt is, valt de fenomenologie van de psyche van de
jachtvlieger in sommig opzicht te herleiden tot dat van de leerlingvlieger. Naast grote overeenkomst staan evenwel grote verschilpunten. De onverschilligheid, bij de leerlingvlieger haast steeds een houding, aangemeten onder invloed van de valse voorstelling van zaken,
is ook bij de jachtvlieger een opvallend fenomeen. Toch is de onverschilligheid van de laatste meer samengesteld.
Bijna spreekwoordelijk is het beeld van de gebruinde oorlogsfiguur,
die, schommelend in de cadans van de slingerende parachute aan het
eind van zijn rug, over het groene veld loopt. Een joviale glimlach
mag hem nimmer ontbreken. De wereld aanvaardt of verandert hij
met een handzwaai. In het casino weet hij vloeibare filosofie te krijgen en vanavond tastbare vreugde Et allons, qu'est — ce qui nous
reste encore?
De onverschilligheid van de jachtvlieger is geen achteloosheid, wat
ons veel verklaart; het is het bewijs dat in wezen deze onverschilligheid geen bodem vindt, aangemeten blijft, masker is. Het idee van
flair te moeten hebben, „guzzle-minded" te moeten zijn, loopt als een
rode draad door de gedachten, maar de houding blijft pose.
Met de grootste nadruk moet worden beklemtoond, dat de jachtvlieger intuïtief is, impulsief en gevoelig ..... en dit haast per def initie. Wil de vlieger kans op levensbehoud hebben, dan moet hij impulsen volgen. Feitelijk is in hem voortdurend een verfijnd radar-systeem
van waarneming en reactie werkzaam, wat in zijn physiek zo kerngezonde lichaam geen wonder is. De vraag is nu, op welke gronden
de jachtvlieger zich veelal deze pose aanmeet. Men zou kunnen teruggrijpen naar wat over de leerling-vlieger is gezegd, maar ons er van
afmaken met de —• zo langzamerhand afgezaagde — valse idee, zou de
waarheid ten halve weergeven. Er zijn meer belangrijke factoren. Er
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is de spanning. Men denkt vrij algemeen, dat de vlieger zich op 5000
ft. hoogte moet voelen als een schichtig dier en voortdurend rekening
moet houden met een verpletterende val van hem en de naar verhouding iele kist. Hoewel het verstand hem dit wel voor ogen houdt en hij
ook steeds scherp moet waarnemen, ervaart hij vaak juist een grenzeloos gevoel van veiligheid, hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan
de kalmerende kracht van de volle schepping. Zoals men 's nachts
rustig wordt bij de sterren. Het is hetzelfde verstillende resultaat als
bij de hengelaar die door het wateroppervlak, ondanks concentratie,
rustig wordt gestemd. Toch is de spanning een belangrijke oorzaak
van de pose van de jachtvlieger. Juist de onverslapte concentratie, de
voortdurende alarmtoestand, laat haar uitwerking geducht voelen. Bij
leerling-piloten, voor wie het vliegen soms een gevecht om juiste aandachtverdeling en een scheldpartij van de instructeur schijnt, is de
spanning al groot. Maar hoe bij de straaljager-piloot, wiens lichaam
en geest aan zoveel zijn blootgesteld? Men verlieze niet uit het oog,
dat de spanning op het ogenblik zelf zelden merkbaar is, maar daardoor niet minder aanwezig. Vooral in oorlogstijd kan ze uitermate belangrijk zijn. Dan is het niet overdreven te spreken van een angst,
doodsangst misschien zelfs, die tot een obsessie kan worden. Uit mededelingen van piloten uit de R.A.F. omstreeks de grote raids naar
het Roergebied, benaderde dit ervaren bijna het psychopathische,
wellicht verhevigd door de oververmoeidheid. In een nieuwe oorlog,
waarin de piloot meer nog dan ooit bedreigd wordt, dient voor hem
het ergste te worden gevreesd ... .
Uit de onverschilligheid spruit als volgend fenomeen de show-business.
De jachtvlieger heeft de sterke neiging praalhans te zijn. Zijn
uniform ligt hem na aan het hart, evenals zijn wing. Dat hij zich hier
zelf van bewust is, bewijst wel de zelfspot, waarmee hij het verhaal
de wereld in hielp, dat sommige vliegers een extra wing op zak hadden, voor het geval zij de oorspronkelijke mochten verliezen.
Ook het vliegerjargon is in zekere zin een uiting van praalzucht.
Alhoewel sommige termen waarlijk geestige vondsten zijn, is de overladenheid aan deze woorden bijna maniakaal. Buitengewoon kenmerkend is het officieel leerboek Engels, bestemd voor de Nederlandse
vliegers-in-opleiding. Men vindt er een uitgelezen verzameling
R.A.F.-termen in, die, hoewel grappig, tenslotte een vrij zinloos abracadabra opleveren; there's no business like show-business. Het vocabulaire breidt zich nog steeds uit en alweer blijkt naast Britse invloeden de valse idee het nodige op haar geweten te hebben.
Uitgaande van dit verschijnsel stoten wij op het volgende: puerilisme. J. Huizinga analyseerde al enkele decennia geleden deze grotemensenvorm van kinderachtigheid als symptoom van cultuurverval.
De vliegerij, als actief draagster van die cultuur, is er dan ook het
slachtoffer van. Het wereldbeeld van menig jachtvlieger heeft, ondanks
's mans intelligentie, een infantiele inslag. Het is de gewoonte, dat
piloten zekere simpele opvattingen met een glimlach verkondigen. In
werkelijkheid handelen zij als was het hun volle ernst. Zij verheffen
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hun geestelijke verzorgers tot „hemelpiloten", vormen een pilotenhemel met allerlei buitenissigheden; zij vervallen in allerlei vormen van
bijgeloof, werken met amuletten, gelukspoppetjes en -foto's, medaillons, geparfumeerde brieven en wat-niet-al. Een aardig voorbeeld van
dit bijgeloof vinden we in de „Tale of the Gremlins". De gedachte
vond haar oorsprong in de bloeitijd van Spitfire en Lancaster. Welke
onbekende grootheid heeft, drijvend op de wolken, zijn ongelukken
voor het eerst toegeschreven aan gnoompjes, lugubere kaboutertjes, die
maar al te zeer geneigd waren, hem naar de „pilots-heaven" te helpen,
aan de ingang waarvan ongetwijfeld een R.A.F..-engel hem opwachtte
en hem een paar vleugeltjes uitreikte? In elk geval zijn de gremlins
gemeengoed geworden en opgenomen in het jargon.
Tale of the Gremlins.
When you're seven miles up in the heavens
And that's a hell of a lonely spot
And it's fifty degrees below zero,
Wich isn't exactly hot,
When you're frozen blue like your Spitfire
And you're scared a Mosquito pink,
When you're thousands of miles from nowhere,
And there's nothing below but the drinkIt's then you will see the gremlins,
Green and gamboge and gold,
Male and female and neuter,
Gremlins both young and old.
White ones will wiggle your wingtips,
Male ones will muddle your maps,
Green ones will guzzle your glycol,
Females will flutter your flaps,
Pink ones will perch on your perspex
And dance pirouettes on your prop
There's one spherical middle-aged gremlin
Who spins on your stick like a top,
They'll freeze up your camera-shutters,
They'll bite through your aileron wires,
They'll cause your whole tail to flutter,
They'll insert toasting forks in your tires.
Mogen onverschilligheid, show-business en puerilisme niet onverdeeld gunstige fenomenen zijn, niemand, maar dan ook niemand, zal
de jachtvlieger kunnen aantasten in zijn eerlijke gegrepenheid.
De ervaring van het vliegen is groots. Wie haar eens goed heeft
weten door te maken, zal steeds een heimwee er naar koesteren. Het is
heerlijk te deinen boven het vasteland van de wolken, waarin oceanen
en meren van onbewolktheid de verre aarde onthullen. De stralende
zon, verrukkelijker dan ooit vanaf de grond, het vaste zelfvertrouwen
de knuppel in eigen hand te hebben, de kist te kunnen besturen naar
28
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willekeur, haar in een tol en spin te storten of in een operationele steile
bocht, vol de voeten uit, de stick voorover, te klieven langs flarden
nevels of ( operationeel) laag te vliegen, achter de dekking van een
dijk, van een bos, zo laag dat de boomkruinen sidderen, halmen buigen,
dit alles geeft de tinteling. Dit is het avontuur van de jachtvlieger. Dit
is de oorzaak dat zo menig jachtvlieger zich niet thuis voelt in de bur ger-luchtvaart: hij is er ongeschikt voor geworden, zoals de coureur
ongeschikt is voor het beroep van taxi-chauffeur. De jachtvlieger is
gegrepen door de uitersten. Daarom moet men naast de gegrepenheid
de neiging tot nuchterheid als fenomeen stellen. Koel, haast wiskundig,
test de piloot zijn motor, zijn instrumenten, zijn weerlagen.
Nuchter is hij geworden tot in zijn vrije tijd. Het is gemakkelijk te
verklaren, dat hij een compensatie nodig heeft; een compensatie, die hij
vindt, allereerst in zijn gegrepenheid en voorts ook in zijn puerilisme,
zijn bijgeloof, zijn gremlins, zijn pantoffeltjes, zijn mascotte.
Moge dit dan een poging zijn tot het verkrijgen van het ware beeld
van de jachtvlieger.
Maar deze tijd is zo snel, zo immens snel. Dit beeld verandert. Met
de nieuwe jachtvliegers wordt geëxperimenteerd. De grenzen van zijn
physiek en mentaal kunnen, moeten worden ontdekt. Men maakt
schiet-installaties, druk-kamers, vries-cellen. De grootste te verdragen
versnelling, zwaartekracht, temperatuur- en luchtdrukwisseling, luchtweerstand moeten worden bepaald.
En de jachtvlieger, eens de genieter van het heelal, de zelf-vergeten
vechter in de ruimte, dreigt een brok gespannenheid te worden, ingesponnen en vastgesnoerd in drukpak, parachute, schietstoel, zuurstofcylinder, adem-apparatuur, ontvang-installatie . .. .
Een groot gevaar kan in de toekomst verborgen liggen, want overprikkeld, ja overspannen als de jachtvlieger dreigt te worden, zou hij
geleidelijk kunnen veranderen van jager tot gejaagde.

BUITENLANDSE KRONIEK

Frankrijk en de grote politiek
door PROF. DR. OTTO FORST DE BATTAGLIA

Z

ELDEN heeft Frankrijk zich in de loop van zijn roemvolle en rijke geschiedenis in een zo moeilijke internationaal-politieke toestand bevonden als
heden. Het heeft vreemde invasies meegemaakt en is ze met succes te boven
gekomen; het heeft coalities tegen zich zien vormen en heeft ze weerstaan. Wanneer de vreemde overmacht te groot was, dan wist de ongeëvenaarde diplomatieke vaardigheid zijner staatslieden, van Richelieu, Mazarin en Lionne tot Talleyrand, Delcassé en Cambon, de wanverhouding der militaire krachten weg te
werken. Ook het verslagen Frankrijk van 1815 en 1871 heroverde snel de oude
plaats en stapte dra weer op als één der leidende mogendheden in Europa. Zo is
het zonder onderbreking gegaan sinds het einde van de honderdjarige oorlog.
Bij de catastrofe van 1940 echter heeft deze positie een zware slag gekregen.
Wel werd de Vierde Republiek om zo te zeggen als overwinnaar honoris causa
erkend; na enige aarzeling kreeg ze een theoretisch gelijkwaardige plaats naast
de USA, de USSR en Groot-Brittannië en ze mocht terugwijzen op een koppige
Résistance. Alleen werd het diepe en wijze woord van maarschalk Foch bewaarheid: „Si l'on n'a pas l'armée de sa politique, il faut faire la politique de son
armée". Daarmee werd geen aanmatigend militarisme bedoeld dat voorrang eist
voor de soldaat op de democraat: de overwinnaar van de Eerste Wereldoorlog
maakte slechts met andere, minder cynische woorden, dezelfde vaststelling als
Frederik II van Pruisen, dat „God aan de zijde van de sterkste bataljons" staat.
Frankrijk werd hof f elijkheidshalve in de nieuwe wereld-areopaag opgenomen
en zetelde er als gelijkberechtigde naast de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en
het Verenigd Koninkrijk, maar het beschikte in de verste verte niet over een
leger dat met deze waardigheid overeenstemde. Slechts een superieure politiek
had zich over deze leemte heen kunnen zetten. Zulke politiek moest naar binnen
toe kunnen steunen op een bundeling der krachten, zoals dit het geval was
tijdens de Restauratie en de Derde Republiek, ondanks alle partijtwisten. Nochtans is de schier eindeloze reeks onheilen, die over Frankrijks internationale politiek zijn neergekomen, niet uitsluitend te wijten aan het falen van de diplomatie
en van de parlementaire democratie. De onmacht van regering en leger kwam
eerst duidelijk aan het licht door de ontwikkeling der internationale gebeurtenissen. Deze derde factor is onafhankelijk van Frankrijk zelf.
De Vierde Republiek zag zich gedwongen bij machtige geallieerden aan te
leunen, om aan de stormen die van alle kanten losbraken, het hoofd te kunnen
bieden. Maar met geen enkele dezer geallieerden, met wie Frankrijk nochtans
tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen het Nazi-Duitsland verbonden was geweest, kwam het tot een diepere belangen-gemeenschap. Integendeel, tegenover
elk van deze mogelijke bondgenoten zag het zich in allerhande tegenstellingen.
Dit gold vooral voor de twee giganten van de wereldpolitiek, de USA en de
USSR.
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Terecht wordt beweerd dat de Fransman zijn hart links en zijn portefeuille
rechts draagt. Hieruit blijkt waarom de Vierde Republiek, die thans meer dan
ooit door de vooraanstaande gecultiveerde bourgeoisie geregeerd wordt, het evenmin met Washington als met Moskou kan vinden. De solidariteit van het Westen berust op verstandelijke motieven, n.l. op de overtuiging van de superioriteit
van het kapitalisme tegenover het marxisme van Lenin en Stalin. Het kapitalisme
werd onder druk van de sociale beweging wel gewijzigd, maar bleef als economisch systeem onaangetast. Verder wil het Westen een levenswijze huldigen
waar het individu zijn absolute vrijheid enkel door eigen geestelijke of (en)
economische zwakheid beperkt ziet. Dat alles zou door een overwinning van het
communisme teloor gaan. Tot hier schaart zich de grote meerderheid in Frankrijk, van uiterst rechts tot ver in de rijen van de SFIO, ronduit aan de zijde van
de door Amerika geleide naties. Daarbij komt nog een andere factor, die reeds
meer werkt op het gevoel en minder op het portefeuille-besef met zijn streven
naar rechts. Deze laatste factor heeft echter in de Vierde Republiek slechts een
beperkte waarde; we bedoelen de overtuiging dat het christendom met zijn overblijfsels in het sociale en staatkundige leven, gemakkelijker beschermd en versterkt kan worden in het Westen dan in de machtssfeer van de Sovjets. De
inschakeling in het Atlantisch systeem is dus een positief goed — in de ogen der
conservatieven — of althans een kleiner kwaad dan de zwenking oostwaarts, -in de ogen der vele gelovige Fransen, die in hun sociale en binnenlandse politiek
links georiënteerd zijn, zoals de meerderheid in de MRP. Deze gedachtengang
klopt echter enkel voor één vijfde van de Franse bevolking, voor wie het christendom, het katholicisme en de Kerk werkelijk een hartszaak zijn. Voor de
meeste onverschillige of ongelovige politici zijn de zorgen die ze zich schijnbaar
maken om het lot van de geloofsvrijheid achter het IJzeren Gordijn een puur
tactisch wapen tegen het communisme en de Sovjet-Unie. Alles samen genomen
spreken bij de meerderheid van de Fransen, en bij verreweg de meeste leidende
figuren op politiek, sociaal en cultureel gebied, verstand en portefeuille zich uit
tegen een enge binding met Moskou. Daarmee zijn ze echter automatisch op
Washington aangewezen.
Nu, dat willen de Fransen niet gezegd hebben. Zij houden aan hun traditie
van wereldmacht en wensen een volkomen zelfstandige buitenlandse politiek te
voeren. Daartoe mag en kan hun theoretisch niemand het recht ontzeggen. De
meest realistisch ingestelde Fransen zullen ijveren voor een gemeenschap der
e uropese naties, die zich op hun trots verleden moeten bezinnen en die als derde
macht naast de niet-Europese reuzen een gelijkwaardige plaats zouden kunnen
opeisen.
Een dergelijke gemeenschap brengt echter onvermijdelijk met zich mee dat
Frankrijk zich met Duitsland en ook met Italië moet verbinden, niet enkel op
papier, want verdragen verbleken snel, maar in echte verbroedering van volk tot
volk. Daarbij rijzen aanstonds de hindernissen op, die ten dele wortelen in
aloude vooroordelen, ten dele voortkomen uit de belangenstrijd van het heden
of uit de vrees voor de toekomst. Het Franse en het Duitse nationalisme zijn
geen van beide dood; ze geven integendeel bedenkelijke tekens van leven. Wie
een heldere kop en een open oog heeft kan de angst niet van zich afzetten, dat
dit nationalisme zich klaarhoudt om bij de eerste de beste gelegenheid weer voor
de dag te komen en te keer te gaan zowel tegen de „walse pest" als tegen de
„boches". De gebeurtenissen in de Saar waren een fanaal, dat door de bevoegde
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waarnemers niet werd misverstaan. Nog mocht het gelukken de demonen van de
haat in toom te houden. Maar wie zou oprecht durven beweren, dat het klimaat
voor een ruime Duits-Franse vriendschap en samenwerking thans gunstig is ?
Voor de Fransman zijn de herinneringen aan de vreselijke jaren van 1940-1944
weer levendig geworden. Met bezorgde blik worden de Duitse herbewapening,
het Duitse economische wonder, en de groeiende aantrekkingskracht van de
Duitse nationale idee gadegeslagen. Reeds duiken spookbeelden op aan de horizon: vandaag vordert Duitsland de Saar op, morgen de grenzen van 1938, overmorgen Elzas-Lotharingen, en tenslotte .... er komt geen eind aan de verlangens. Moet en kan en mag Frankrijk zich dan met deze gevaarlijke en onbetrouwbare buurman ten nauwste verbinden tegen een verre Sovjet-Unie ? Die
schijnt toch ten minste geen lust te hebben in een stukje grond van de Vierde
Republiek. Tien jaar lang had Frankrijk zijn invloedssfeer in de Saar onaantastbaar geacht ! Nu stelt men de vraag of men de nationale en staatkundige belangen op mag offeren om een sociaal-economisch systeem te vrijwaren ? Een
ijverige en handige propaganda van de communisten en van hun talrijke meelopers buiten de partij — deze laatsten vooral bij de intellectuelen — brengt
deze bedenking zonder ophouden naar voren. Zo werven zij ook aanhangers bij
het centrum en bij de uiterst-rechtse groepen, die het bolsjewisme altijd radicaal
hebben afgewezen. Het hart klopt almaardoor luider en legt de weerbarstige
portefeuille het zwijgen op.
Maar dan rijzen nieuwe bezwaren op, die het hart weerom van streek brengen
en het nopen aan het dwingende protest van de portefeuille gehoor te geven.
Zoëven was het nationale gevoel nog gehypnotiseerd door het Duitse gevaar; nu
keert het zich bruusk van de lokvogel uit het Oosten af. Naargelang de omstandigheden heeft het Franse „ressentiment" een kort of een zeer diep geheugen.
Plotseling herinnert de Fransman zich dat het verlies van Indochina vooral te
wijten was aan de hulp van communistisch China en dus indirect aan die van de
USSR. Wordt het spelletje niet herhaald in Noord-Afrika, waar de communisten
in de voorste rijen van het verzet strij den ? Waren het niet de pers en de radio
van de Sovjets en de volksdemocratieën die eenstemmig opkwamen voor Arabieren en Berbers ? Zij steunen de organisaties die de Fransen uit Tunis, Algiers en
Marokko willen verjagen. Wat moet men denken over de jongste wapenleveringen uit de Sovjet-Unie en de Satellietstaten aan de Arabische Liga ? Worden de
kansen op een wederzijds gesprek tussen Fransen en Muselmannen door zulke
methodes van (im)morele Kremlin-steun niet verminderd ? Neen, met zulke
valse vrienden kan er geen sprake zijn van samengaan, zelfs niet tegen een
openlijke vijand. Men moet hem botweg de rug toekeren, zoals Monsieur Pinay
het deed te New-York na een heftige woordenwisseling, toen de binnenlandse
aangelegenheid van Algiers door toedoen van de Sovjet-Unie en haar vazallen
voor de „Nations Désunies" was gebracht !
De enige uitweg schijnt dan ook te worden geboden door de Engelsen, alhoewel ook zij heel wat op hun kerfstok hebben dat de Fransen nog niet konden
verkroppen: zij weerden Frankrijk uit de Levant; zij steunden de Duitse herbewapening; zij bewerkten de Saarcompro-mislukkingen ! Ook met de Britten
moet men voorzichtig omspringen. Want de Engelsen zijn tegenover de USSR
lang niet zo stijfhoofdig als de Verenigde Staten, ondanks Genève en de Eisenhower-Sj oekov idylle; zij geven oogjes aan Mao Tse-Toeng en nooit zullen ze
zich vóór een anti-Duits front laten winnen. Zou het dan toch verstandiger zijn
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bij Duitsland aan te leunen ? Ja, indien Adenauer maar twintig j aar jonger was;
indien men maar wist, of maar niet al te goed wist, wat er na hem komen zal . . .
De Franse staatsleiders staan voor een onoplosbaar probleem. Het parlement
verlangt van hen dat ze een politiek voeren, waarvoor ze de steun van een aangepaste militaire macht missen. Loopt een ministerpresident vast, omdat hij er
niet in slaagt de quadratuur van de politieke cirkel te ontdekken, dan breekt
dadelijk een huilconcert los; men eist het ontslag van de onbekwame; tot zijn
opvolger in minder dan geen tijd in nog neteliger situaties terechtkomt, en er het
bijltje bij neerlegt. Een stemming van onverschilligheid, ingehouden woede en
berusting tast de mensen aan. Sommigen zoeken hun heil in oppervlakkig plezier
en gaan hun aandacht besteden aan auto's en aan geraffineerde keukenrecepten.
De élite verliest zich in mondaniteiten en in futiele literaire twisten. Anderen
verwachten heil van krasse dictatoriale maatregelen van rechts of van links.
Intussen gaat een stakingsgolf over het land, en geven de opgeroepen recruten
openlijk blijk van hun uiterst gering enthousiasme voor de dienst. In het parlement werden mooie redevoeringen gehouden ten bate van de allerhande noden
der binnen- en buitenlandse politiek, maar in werkelijkheid was het er de meeste
afgevaardigden om te doen, hun vrijwillige zelfmoord, de kamerontbinding,
zolang mogelijk uit te stellen.
De publieke opinie en de meerderheid van het volk, die boven alle partijgebondenheid een spontaan nationalisme huldigt, vertwijfelt er bijna aan, een
man of een groep te zien opstaan, die in staat zou zijn de geweldige verborgen
krachten van Frankrijk weer op te wekken, en op deze basis een diplomatie te
bouwen die het al te geringe militaire potentieel terdege zou aanvullen. Vanwaar
zal zo iemand komen ?
Wij hebben op deze vraag geen antwoord te geven; ons is het er hier enkel
om te doen de huidige toestand onbevooroordeeld te ontleden. Bijna de helft
van het Franse leger zit vast in Noord-Afrika. Gedeeltelijke mobilisaties brengen
een hoogst onwillig „mensenmateriaal" aan, dat door de gendarmes en de politie
in de kazernes wordt samengedreven. Die soldaten worden ingezet tegen een
fanatieke vij and, aan wie vele der opgeroepenen in hun hart gelijk geven. Er
breken overal nieuwe stakingen uit, die slechts voor een gering deel op zuiver
economische oorzaken berusten.
Tegenover deze passiefposten heeft ook de uiterlijk vrij gunstige economische
toestand niet veel te betekenen, evenmin als de hoge levensstandaard van middenstand en hogere burgerij in de steden, of de voordelige lonen der gespecialiseerde arbeiders. In deze omstandigheden zou Frankrijk een aantal buitenlandse
kwesties moeten ophelderen. Vooreerst de ernstige spanning in Noord-Afrika,
waar de terugkeer van Mohammed Ben Joesef Arabieren en Berbers slechts voor
korte tijd zal tevreden stellen. Verder de liquidatie van de erfenis in Indochina,
het Saarprobleem en de modus vivendi met Duitsland. Tenslotte zou de Vierde
Republiek haar politiek moeten vastleggen: zal ze in de toekomst Amerika's, niet
steeds even briljante, epigoon blijven? Of geeft ze er de voorkeur aan de weg
van het neutralisme op te gaan ? Of zal ze het met de Sovjet-Unie en de volksdemocratieën op een akkoord gooien?
Enerzijds wordt aan Frankrijk zijn deelname aan het Atlantische Pact verweten, en anderzijds haar onbeduidende militaire bijdrage voor diezelfde gemeenschap. De V.S. en de USSR klagen eenstemmig het kolonialisme aan: ze geven
Frankrijk de raad uit Noord-Afrika weg te trekken om levens te sparen en
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gehoor te schenken aan het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. De Angelsaksers
schuiven de Fransen de fouten, die in de Saar gemaakt werden, in de schoenen
en drukken hen op het hart de Duitse herbewapening en hereniging niet te
saboteren. Het Oosten verheft zich tegen de hyperkapitalistische drijverijen van
het Comité des Forges, en tegen het anti-Duitse chauvinisme der geestelijke
erfgenamen van Maurras, Barrès en Deroulèdes. Maar niemand is in staat om de
Fransen, die ook inzake politiek over een helder cartesiaans oordeel beschikken,
wijs te maken waarom zij ontelbare geïnvesteerde miljarden en de vrucht van
meerdere generaties arbeid omwille van een paar omstreden princiepen zouden
moeten prijsgeven, zolang ze daartoe niet door een ware militaire catastrofe
worden gedwongen.
Met de garanties tegen een eventuele Duitse aanval, en de mogelijkheden van
een blijvende Frans-Duitse verzoening is het anders gesteld. De oplossing van
dit kernvraagstuk is van kapitaal belang voor de toekomst van Frankrijk en van
Europa. Alle moeilijkheden van de Vierde Republiek komen in feite voort uit
het nog steeds onbevredigend antwoord op de vraag naar de wederzijdse verstandhouding van Frankrijk en Duitsland. Konden deze twee het werkelijk met
elkaar vinden, dan zouden ze er geen behoefte aan voelen om beurtelings naar
Washington en naar Moskou te lonken. Indien Frankrijk aan zijn oostgrens een
veilige bondgenoot en vriend bezat, zou het rustig zijn bezittingen in Afrika
kunnen verdedigen en behouden, zonder zich om Atlantisch Pact of Rijngrens te
bekommeren. Indien de Franse partijen, regering en diplomatie niet voortdurend
genoodzaakt werden hetzij hun nationaal hetzij hun sociaal-cultureel gevoel te
onderdrukken, om slechts een — erg denkbeeldige — waarborg te ontvangen
tegen een vermeend Duits gevaar, dan zouden ze ook niet gehinderd worden
door die voortdurende tegenspraak tussen hart en portefeuille.
Het is nog tijd de gevaarlijke crisis te bedwingen. Frankrijk kan daar het zijne
toe bijdragen. Het zou een positie moeten opgeven, die het toch al verloren
heeft, en die de Vierde Republiek, zo ze het wilde en kon, slechts met geweld
van wapens zou kunnen opeisen of terugwinnen: de Saar. Duitsland zou van zijn
kant door daadwerkelijke concessies het psychologisch klimaat moeten scheppen,
waarin zich een gezonde Frans-Duitse samenwerking kan ontwikkelen, die
bekroond zou worden door een enge militaire, politieke en economische alliantie.
Bonn zou door economische concessies, vooral door het toekennen van sommige
buitengewone rechten, de aftocht in het Saargebied voor Frankrijk draaglijker
moeten maken. Het allerbelangrijkste is echter dat de Duitse parlementairen,
samen met de partijen en de bevolking, de gedragslijn van hun regeringschef en
van hun minister van buitenlandse zaken zouden overnemen. Dan zouden de
Fransen eerst voorgoed van hun angst voor toekomstige Duitse agressie-plannen
en een heropflakkeren van de „furor teutonicus" verlost worden. Hierin ligt de
sterkste en wellicht enige hoop geborgen, dat Frankrijk weerom metterdaad die
rol in Europa en in de wereld zal kunnen vervullen, waartoe het is voorbestemd.
Wij hebben allen achting voor Frankrijk en zouden het te midden van de naties
die over het lot van de mensheid beslissen niet graag zien ontbreken. Wij wensen dan ook van harte dat deze Duits-Franse gemeenschap moge tot stand
komen. Want zij is de conditio sine qua non voor een Europese gemeenschap.

GODSDIENSTIGE KRONIEK

Religieuzen in de Anglikaanse kerk
door DR. W. PETERS

D

E Anglikaanse monnik of zuster wekt de nieuwsgierigheid op van de katholiek, omdat hij het religieuze leven iets heel specifiek katholieks vindt.
Hierin heeft hij gelijk. De reformatie toch ruimde de kloosters vrij radicaal op,
soms al heel radicaal zoals de mines van Bolton Abbey, Fountains Abbey en
vele andere ons nog duidelijk tonen. De eerste slachtoffers van Hendrik de
Achtste waren de Karthuizer-monniken uit Londen, en zijn eerste drastische
maatregelen golden de onderdrukking van alle kloosters, zowel voor mannen
als voor vrouwen, en de confiscatie van hun bezittingen, soms tegen de vergoeding van een klein pensioentje. Het is dan ook iets vreemds dat de Anglikaanse
Kerk die vaak zo wreed stelling nam tegen het religieuze leven als zodanig, op
dit ogenblik weer een zeventigtal verschillende religieuze congregaties in zich
bergt.
Het duurde inderdaad drie honderd jaar voor er sprake was van enig religieus leven binnen deze kerk, maar de roep hiertoe eenmaal gehoord en gevolgd,
is er bij wijze van spreken geen houden meer aan. Indien we Newman's communauteit in Littlemore een allereerste bescheiden begin mogen noemen (ofschoon er van geloften nog geen sprake was), constateren wij dat de volgende
vijf en twintig jaar (dus tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw) het ontstaan ziet van een kleine veertig congregaties voor hetzij mannelijke, hetzij
vrouwelijke religieuzen. Doorgaans betekende het volgen van wat men meende
echte roeping te zijn een zeer zware strijd, en het begin van iedere nieuwe
congregatie uit deze tijd tekent zich dan ook door groot geloof en iets wat aan
heldenmoed doet denken, ook al ontbrak het nu en dan aan menselijke, en ook
wel aan geestelijke wijsheid. Het was niet alleen een kwestie van alle begin
dat moeilijk is, en ook niet zo zeer een zaak van nieuwe huizen en grote onkosten. De grootste moeilijkheid bestond wel hierin dat het ontstaan van nieuw
religieus leven onvermijdelijk de achterdocht moest opwekken van de officiële
Kerk. Het geheel toch droeg te uitgesproken een romaniserende tendens. Deze
tendens kon niet ontkend worden, evenmin als ontkend kon worden dat er geen
andere tendens mogelijk was. Het nieuwe religieuze leven toch is een telg van
de Oxford Beweging, die beoogde — men houde dit goed voor ogen — een
katholieke interpretatie te geven aan de negen en dertig artikelen, en daarmede
dus indirect de verbondenheid van de Established Church met de Ecclesia Anglicana van vóór de reformatie op de voorgrond te plaatsen. Bovendien vergete
men niet dat na drie eeuwen ieder spoor van religieus leven verdwenen was,
en er daarmede ook geen sprake kon zijn van enige traditie. Men moest wel
terug naar wat er was vóór de reformatie, of indien men zich wilde aanpassen
aan nieuwere tijden, was men wel gedwongen in de leer te gaan bij de katholieken, de enigen die in deze een rijke ervarinig hadden. Wilde men niet op los
zand bouwen, dan moest men wel de regels bestuderen, zo al niet overnemen,
van een Sint Benedictus of Franciscus, en moest men zich laten voorlichten
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door gewoonten en tradities van Carmelitessen, Benedictinessen e.a. Er bestaat
geen enkele twijfel dat deze romaniserende tendens in veruit de meeste, en
zeker de meest gedegen congregaties vandaag aan de dag duidelijk naar voren
treedt. We vermelden b.v. in dit verband de groeperingen van mannen geheel
volgens Benedictijns model en spiritualiteit, van contemplatieve zusters die het
officie zingen in het Latijn en volgens katholieke voorschriften, de praktijk
om te biechten te gaan, de geest van versterving, etc. Men heeft in de loop van
de laatste eeuw ook wel geprobeerd om het religieuze leven aan te passen aan
geest en letter van the Book of Common Prayer: en inderdaad dragen sommige
congregaties een meer protestants karakter. Maar in doorsnee zal iedereen
ervaren hoezeer de kleur van de Anglikaanse kloosters aan Rome doet denken.
Het kan ook wel niet anders: in diepste grond toch staat de Anglikaanse Kerk
afwijzend tegenover de goede werken, zoals blijkt uit artikel veertien van de
39 artikelen, dat handelt over goede werken naast het vervullen van de tien
geboden: dit zou immers wijzen op arrogantie, daar de mens dan aan God meer
zou willen geven dan hem is opgelegd.
Hiermede is ook de reden aangegeven waarom de jonge congregaties een
zware strijd te voeren hadden tegen de bisschoppen. Er ging van deze weinig
steun uit, maar wel herhaaldelijk tegenwerking, en deze kon soms de bittere
vorm aannemen van het weigeren der wijdingen. Dan moest de aspirant Benedictijn maar zien dat hij elders gewijd werd, en trachtte dan zijn toevlucht en
wij ding te vinden bij een rondzwervende Amerikaanse bisschop of oud-katholiek. Naarmate de congregaties een vastere vorm aannamen en zij hun vruchtbaarheid en bestaansrecht bewezen, pasten de bisschoppen zich doorgaans aan
aan een nieuw ontstane situatie. Momenteel, zo mogen wij zeggen, worden de
verschillende congregaties door de bisschoppen aanvaard en ook gewaardeerd,
hetgeen in het geheel niet wil zeggen dat alle leden van de Anglikaanse Kerk
veel op hebben met deze vorm van godsdienstbeleving. Er bestaat in deze nog
veel onwetendheid: het doet nog steeds denken aan roomse invloeden, en velen
komen niet verder dan Anglikaanse Congregaties te beschouwen als een ziekelijke uitwas van Roman Fever of de uiting van een wankel brein.
Ofschoon dus de kloosters hun plaats hebben ingenomen in de Anglikaanse
Kerk, een dozijn congregaties voor priesters en broeders, en een zestigtal voor
vrouwen, worden ze officieel nog slechts ter nauwernood erkend. Er is in een
nieuw, nog niet aanvaard Canoniek Recht sprake van religieuze candidaten voor
het priesterschap: hun armoede is daarbij aangegeven als wettige titel voor wijding. Maar deze en dergelijke verwijzingen zijn van incidentele aard: de religieuzen als stand binnen de kerk worden niet erkend, en als reden hiervan is opgegeven dat de tijd nog niet rijp is. Van de andere kant sprak de laatste Lambeth Conference (1948) ten gunste van het religieuze leven, en maande clergé
en ouders aan de roeping te eerbiedigen en te beschermen.
Dat de betrekkingen tussen de officiële vertegenwoordigers van de Kerk en
de religieuze congregaties zich aanzienlijk verbeterd hebben — in deze is het
werk van mannen als bisschop Gore natuurlijk niet voldoende te waarderen —,
werd min of meer bewust in sterke mate veroorzaakt doordat de romaniserende
tendens als bijna onvermijdelijk gevolg had het heengaan van individuele leden
en hun overgang tot de Katholieke Kerk, (we denken aan Robert Hugh Benson, die lid was van de Community of the Resurrection, meer bekend onder de
naam van Mirfield Fathers). Dit heengaan duurt door tot op de dag van van-
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daag. Soms zelfs bekeert zich een geheel klooster. Dit heeft in totaal vijf maal
plaats gevonden, de overgang van Newman's Littlemore gemeenschap en
Faber's kloostertje hierbij inbegrepen. Het bekendste geval is dat van de z.g.
Caldey Monks, een Benedictijner klooster dat zich in 1913 onderwierp aan het
gezag van de Paus. Het is merkwaardig dat een dergelijke overgang tot de Katholieke Kerk van een vrouwenklooster nimmer plaats vond. We vinden dit niet
verrassend indien wij bedenken dat de monnik, mede door zijn theologische
studieën, voor dogmatische moeilijkheden komt te staan, terwijl de grotere
bescherming van de religieuze door een straffer devotioneel leven dergelijke
moeilijkheden veelal voorkomt.
Het is begrijpelijk dat de Kerk zich officieel moest inlaten met een beweging
die voor haar zulk een groot gevaar van afval in zich verborgen hield, een gevaar dat — en zij zag dit zeer scherp — door haar afzijdige houding slechts
erger en acuter werd. Maar zoals zo vaak gebeurt, was het uiteindelijk resultaat
een compromis, dat weer een halfslachtigheid verraadt. In de eerste plaats vinden niet alle bisschoppen het religieuze leven binnen de kerk een zegen, en
vervolgens is het er nog steeds niet van gekomen de religieuzen ook juridisch
een plaats te geven in de kerkgemeenschap. Dit wekt bij de religieuzen zelf
toch in mindere of meerdere mate de reactie van enkel geduld te worden.
Indien we ons de vraag stellen naar de invloed van de verschillende congregaties binnen de kerk, dan menen we dat deze zich eigenlijk tot iets bijkomstigs
beperkt. We laten hierbij de persoonlijke vruchtbaarheid van ieders eigen leven
van gebed en opoffering buiten beschouwing. Dat het religieuze leven binnen
de kerk een stimulerende invloed zou uitoefenen, dat het een tegenwicht zou
vormen tegen vervlakkende tendensen, dat het werkelijk een licht zou zijn,
geloven we niet. De reden hiervan is dat de religieuzen doorgaans te veel
buiten het eigenlijke leven van de Anglikaanse Kerk staan, en dat vele gelovigen
niet die waardering voor het kloosterleven kunnen opbrengen die het verdient.
Zelfs al opponeren zij niet uit hoofde van de leer der cola fides en goede werken, zij staan er schuw tegenover omdat het velen overdreven voorkomt en dus
met hun Erastiaanse smaak niet overeen komt, anderen te veel doet denken
aan Roomse na-aperij. Wij menen dat de eigenlijke invloed der religieuzen ligt
op theologisch terrein: congregaties als de Benedictijnen van Nashdom met een
figuur als Gregory Dix, the Cowley Fathers waartoe de bekende commentator
op de Geestelijke Oefeningen van St. Ignatius, father Longridge, behoorde, the
Mirfield Fathers met als eminente mannen Gore en Frere, zijn steeds een prikkel geweest voor theologische studieën, en voor een gedegen peil dier studieën
in de opleidingsinrichtingen. Hun theologische belangstelling beperkte zich
niet alleen tot het dogma, maar vertakte zich als vanzelf naar het gehele terrein
van de exegese, van liturgie, ascese en pastoraal. Hier ligt ook de verklaring
waarom verschillende bewegingen binnen de Anglikaanse Kerk, en van zo uiteenlopende aard als de missionering van heidense gebieden, de retraite-beweging, en de oecumenische beweging, veelal hun oorsprong hebben onder de
religieuzen. De mannelijke kloosterlingen vonden en vinden hierbij krachtige
steun van de vrouwelijke religieuzen, doordat deze verzorging van retraitehuizen op zich nemen, of zorg dragen voor het volledig vieren der liturgie (liefst
in het Latijn: Hayward's Heath is beroemd om de Gregoriaanse zang der zusters), en ook door haar gebed voor hereniging (de zusters van Edgeware b.v.
houden voor deze intentie dagelijks drie uur uitstelling van het Allerheiligste) .
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Onlangs verscheen The Call of the Cloister 1), dat deze materie uitvoerig
behandelt. Het werd geschreven door Peter Anson, die eens lid was van de
communiteit van de Benedictijner monniken van Caldey, deze verliet en zich tot
de Kerk bekeerde. Hij is de auteur van vele werken van nog al uiteenlopende
aard, ofschoon zijn voorliefde uitgaat naar de zee en het apostolaat onder de
zeelui. Het materiaal voor dit boek heeft hij verzameld uit niet-katholieke bronnen, d.w.z. waar hij kon is hij zelf gaan kijken en gaan praten. Zo is dit boek
niet alleen een levendig verhaal van het religieuze leven binnen de Anglikaanse
Kerk, het is tevens een soort encyclopedie over dit onderwerp; immers Anson
geeft ontstaan en geschiedenis, alsook de werkzaamheden en de hedendaagse
huizen. Het enige wat ontbreekt is dat wij geen idee krijgen van het aantal
religieuzen in de verschillende huizen en congregaties. Het is een uitmuntend
naslagwerk; onder dit opzicht is het af. We zouden op twee bezwaren willen
wijzen. Het eerste was onvermijdelijk, en is als een soort défaut de la qualité.
Het werk toch werd gepubliceerd door de S.P.C.K., d.w.z. de protestante
Society for the Propagation of Christian Knowledge, voorzien echter van een
imprimatur van de bisschop van Aberdeen. De schrijver-bekeerling heeft als
het ware weer even zijn protestantse schoenen aangetrokken, m.a.w. het boek
werd geschreven met alle mogelijke sympathie, en bijna vanuit een protestantse
hoek. Zo nu en dan hindert dit: b.v. wanneer hij spreekt van iemand's bekering
tot de Roman Communion. Maar we weten dat het een concessie is om nietkatholieken niet te kwetsen door een zuiver katholieke terminologie. Het tweede bezwaar is van ernstiger aard: Peter Anson heeft geen helder idee van wat
het religieuze leven in de Katholieke Kerk eigenlijk is. Hierdoor ziet hij het
geweldige en tragische onderscheid niet tussen een religieus in de Katholieke
Kerk en een in de Anglikaanse Kerk, hetgeen soms verwarrend werkt.
We bedoelen met genoemde tragiek niet dat de Mis ongeldig is en bij gevolg
aan de eeuwigdurende aanbidding en de liturgie de wezenlijke inhoud ontbreekt. Uiteindelijk heeft dit niet direct iets met het religieuze leven als zodanig
te maken. Evenmin bedoelen we met tragiek dat deze religieuzen in de Anglikaanse Kerk niet mensen van grote heiligheid en diepe spiritualiteit zouden zijn.
Die wij ontmoet hebben, hebben ons van het tegendeel overtuigd. Het tragische
lijkt ons dat deze religieuzen in laatste instantie toch eigenlijk verkapte leken
zijn. Ze zijn geen religieus, omdat zij niet behoren tot de ene Katholieke Kerk.
We mogen wel aannemen dat zij alles verlaten omwille van Hem en omwille
van het Rijk, maar er is geen Kerk om de geloften te aanvaarden, en eerst daardoor wordt een privé-gelofte tot een religieuze gelofte. Eerst hierdoor ook krijgt
hun bidden en offeren dat aspect van namens en ten behoeve van de Kerk,
waarover we in een onlangs geschreven artikel gewaagden. De tragiek raakt
niet hen alleen: het betekent een geweldig verlies voor de Kerk zelf; ook wij
zijn er zoveel te armer door.
1 ) Peter F. Anson: The Call of the Cloister. London, S.P.C.K.; 1955, 640 pp.
42 sh. Hetzelfde materiaal wordt op veel bescheidener wijze behandeld in een min
of meer oficiële uitgave van de Anglikaanse Kerk zelf. De Guide to the religious
Communities (Mowbray, London, 1955, 140 pp., 5 sh), waarvan de eerste uitgave
verscheen in 1951, werd immers verzorgd door het comité dat de bisschoppen van
advies dient in zaken betreffende het religieuze leven in de Staatskerk. Het geeft
zeer summier de geschiedenis, geest en inrichting, alsook het aantal huizen, aan van
zeven Anglikaanse congregaties voor mannen, en van bijna vijtig vrouwelijke congregaties in het Verenigd Koninkrijk. Tevens vermeldt het de stichtingen in Amerika en
de Dominions. De gegeven informatie is steeds van zuiver zakelijke aard.

TONEELKRONIEK

Ontwikkelingsproblemen
van het Zuid-Afrikaans toneel
door HERMIEN DOMMISSE
Regisseuse van de Nationale Toneel-Organisatie in Zuid-Afrika

N 1947 heeft de Zuid-Afrikaanse Regering, door middel van een kleine subsidie, toegekend door het Ministerie van Opvoeding, Kunst en Wetenschap,
een Nationale Toneel-Organisatie opgericht. Deze organisatie, beter bekend als
de N.T.O., heeft zich in haar kort bestaan van acht jaar zeer verdienstelijk gemaakt om het nationale, zowel het Engels- als het Afrikaanssprekend toneel op
een behoorlijke basis te organiseren, maar staat op het ogenblik voor grote problemen, die we hier in het kort willen schetsen.
Om die problemen in hun juist perspectief te zien, is het echter nodig, de
evolutie van ons toneel historisch na te gaan.
Zoals de taal en de hele vroegere geestelijke sfeer van Zuid-Afrika, heeft ook
het Afrikaans toneel zijn oorsprong bij het Nederlandse gevonden. Het eerste
beschavingswerk aan de Kaap heeft namelijk ongeveer driehonderd jaar geleden
een aanvang genomen onder de leiding van Jan van Riebeek, dienaar en gezagvoerder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Na hem werd het gedurende anderhalve eeuw voortgezet door Nederlanders. Deze beschavingstaak was
geen gemakkelijke, daar de V.O.C. geen bevolkt en ontwikkeld land erfde. Torn
is daar binnen afzienbare tijd een dorpje, genaamd Kaapstad ontstaan, dat kon
bogen op een Rederijkerskamer, op Nederlandse leest geschoeid.
Het toneel heeft echter nooit de gelegenheid gehad om binnen de Rederijkerskamers tot volle bloei te komen: de Nederlandse ontwikkelingsstroom werd
afgesneden bij de overgave van de Kaap aan Engeland gedurende de Napoleontische oorlogen. De Kaap ging toen over van een Nederlandse beschavingsvorm
naar een Britse, die totaal anders georiënteerd was. Aanstonds na hun inbezitneming hebben de Britten zich ingespannen om de Nederlandse cultuur aan de
Kaap uit te roeien.
Deze pogingen van de Engelsen werden echter verijdeld door het feit dat de
bevolking te ijl verspreid woonde: een sterk geconcentreerde beweging was
onmogelijk. Op het einde van de 18e eeuw was de Kolonie namelijk al ver uitgebreid naar het noorden en het oosten en kwamen de stoere veeboer-pioniers,
die op de uitgestrekte en gevaarlijke voorposten woonden, sterk in verzet tegen
iedere poging tot verstoring van hun levenswijze en hun levensbeschouwing. Zij
zijn de Nederlandse taal blijven spreken, al heeft die taal, door gebrek aan
voortdurend contact met de Nederlandse cultuurbronnen, mettertijd een eigen,
afwijkende vorm aangenomen.
Toen Engeland, tegen het midden van de 19e eeuw, een nieuwe poging aanwendde om de Nederlandse taal aan de Kaap uit te roeien, ontbrandde een
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hevige taalstrijd tussen de Britten en de Nederlandse kolonisten. Bij deze taalstrijd moeten we een ogenblik blijven stilstaan, omdat er nu eenmaal geen toneel
kan bestaan zonder taal, en deze strijd om het behoud van een eigen taal een
voorvereiste was voor het ontstaan van een eigen Afrikaans toneel. Het drama
wordt geboren wanneer de taal van een volk gelegd wordt in de mond van zijn
acteurs. De gestalte die het toneel van een volk zal aannemen, hangt af van de
aard van zijn taal en van zijn acteurs.
In dit verband is het van belang te noteren dat de eerste Afrikaanse geschriften, in tegenstelling met een „Afrikaans" dat toen reeds geruime tijd gesproken
werd, verschenen in de couranten die gepubliceerd werden in Grahamstad, in de
verafgelegen oostelijke provincie dus: het is de schrijftaal van pioniers. Bovendien wordt reeds in deze vroegste Afrikaanse geschriften de dialoogvorm gebruikt en begint al heel gauw een uitgesproken dramatische figuur, Kaatjie
Kekkelbek genaamd, gestalte aan te nemen. Dit wil zeggen dat de Afrikaanse
schrijvers zich van de aanvang af bediend hebben v an een toneelmatige vorm en
toneelmatige figuren.
Maar vooraleer er enigszins sprake kon zijn van een Afrikaanse letterkunde,
moest er eerst een harde strijd gestreden worden enerzijds tegen de Britten, die
geen taal behalve de Engelse wilden erkennen, en anderzijds tegen de groep
Nederlandse kolonisten die in en om Kaapstad waren blijven wonen en in zo
nauwe voeling met het Moederland waren gebleven, dat ze het afwijkend Nederlands „dialect", Afrikaans genaamd, niet als een zelfstandige taal wilden aanvaarden. De strijd om de erkenning van het Afrikaans als een zelfstandige taal
werd gevoerd door een groep jonge wijnboeren, die woonden te Paarl bij Kaapstad. Wanneer we de dramatische potentie van de Afrikaanse taal willen meten,
mogen we niet uit het oog verliezen dat onze taal niet gevormd is door abstracte
denkers en filosofen maar door pioniers en boeren. De Afrikaanse taal is bijgevolg realistisch, beeldend, fors en naar buiten gekeerd. Deze eigenschappen verlenen haar een sterk dramatisch karakter.
De taalstrijd in Zuid-Afrika werd beëindigd in 1928, toen het Afrikaans door
een staatswet als tweede officiële taal in alle scholen werd erkend. Is het louter
toeval dat juist het jaar 1928 ook zo belangrijk is in de geschiedenis van ons
beroepstoneel ? W an t onze eerste Afrikaanse beroepsgezelschappen dateren ongeveer uit deze periode.
Vanaf de Britse bezetting tot aan de twintiger jaren van deze eeuw was er
practisch geen sprake van een Afrikaans toneel. Wel waren er enkele amateuropvoeringen bij patriotische of liefdadigheidsgelegenheden, doch het enige
beroepstoneel was dat van bezoekende gezelschappen uit Engeland. Juist deze
opvoeringen brachten twee jonge amateurs, Mathilda en Hendrik Hanekom, op
het idee om ook een „beroepsgezelschap" op te richten en op reis te gaan met
Afrikaanse toneelwerken. Hanekom schreef zelf de stukken en hij trok het land
in met een groep, die wel geen beroepsspelers bevatte doch enkele talentvolle
amateurs.
Intussen kwam een Nederlandse voordrachtkunstenaar, Paul de Groot, naar
Zuid-Afrika over. Door een groep van sterk en ernstig gevormde amateurs van
Pretoria werd hij uitgenodigd om een beroepsgezelschap samen te stellen. Hij
deed dit en verschillende krachten heeft hij tot zich getrokken, o.a. André
Huguenet, Wena Naudé, Lydia Lyndique en anderen.
Het is moeilijk voor een Europeaan, die zijn eeuwenoude beschaving en zijn
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gevorderd en ontwikkeld toneel als vanzelfsprekend aanvaardt, in te zien hoe
ons beroepstoneel er in de aanvangsjaren voorstond. Er kon nauwelijks sprake
zijn van een „beroepstoneel", want geen enkele toneelspeler had een ware opleiding genoten. De z.g. beroepsspelers waren maar amateurs, die geheel empirisch,
geheel op eigen gevoel af, moesten spelen. Er waren ook geen theaters. De gezelschappen traden op in zalen of zaaltjes waar de meest elementaire requisieten
ontbraken. Bovendien moesten ze iedere avond in een ander dorp spelen, want
de bevolking was zo schaars, dat het hele toneelpubliek van een bepaalde omgeving op één avond in de zaal plaats kon vinden. Deze vroege toneelpioniers
hadden een grote mate van idealisme, taaiheid en doorzettingsvermogen van
node om zich staande te houden. Toch was het werk zo lonend, dat er binnen
afzienbare tijd verschillende beroepsgezelschappen op pad waren. Het Afrikaanse
publiek, dat gedurende drie eeuwen geen toneel had gezien, ontdekte dit nieuwe
kunst- en cultuurmedium en steunde het met alle kracht en liefde.
Toch zijn deze beroepstoneelgroepen niet de eigenlijke dragers geweest van
het Afrikaans toneel. Wel hebben zij bij het volk een inherente toegenegenheid
voor het toneel ontdekt en ontwikkeld, doch de stukken die zij speelden waren
meestal geen Afrikaanse werken, maar bewerkingen en vertalingen van vaak
zwakke buitenlandse stukken. Bovendien was de mise-en-scène van deze reizende
troepen in de meeste gevallen zeer zwak verzorgd. Noch literair noch toneelkundig was hun werk van belang. Slechts het feit dat zij de Afrikaners op het platteland een dramatische ontspanningsvorm in hun eigen taal boden, is van waarde.
In de jaren dertig is het Afrikaans toneel, én wat het gehalte van de theaterkunst én wat de belangrijkheid van de letterkundige inhoud betreft, vooral door
twee amateurgroepen gediend: de ene in de oude moederstad, Kaapstad, de
andere in de pionierstad van het noorden, Pretoria. Deze twee groepen, de
„Kaapstadse Amateur Toneelvereniging" en het „Volkstheater", beschikten over
sterke en vaak bijzonder flink gevormde amateurs, waarvan sommigen deel hadden uitgemaakt van een reizende beroepstroep, maar dit harde leven niet hadden
kunnen volhouden. Belangrijker nog is het feit dat die twee amateursgroepen
nauw voeling hielden met de Afrikaanse schrijvers, die bewust geijverd hebben
voor de ontwikkeling van onze eigen dramaturgie. Doordat de dertiger-jaren in
Zuid-Afrika ook de periode vormden van de opkomst van een sterk stuwend
Afrikaans politiek bewustzijn, droegen deze literaire werken vaak een uitgesproken patriotisch karakter. N. P. van Wijk Louw's boeiend en ontroerend dramatisch gedicht, „Die Dieper Reg", dateert b.v. uit dit tijdperk en is voor de eerste
keer op de planken gebracht door het Volkstheater van Pretoria.
De amateurbeweging, zowel Afrikaans- als Engelssprekend, heeft in die jaren
geweldig sterk gedijd, en is dan ook gegroeid tot een organisatie die bekend
stond onder de naam F.A.T.S.A. Het jaarlijks congres en de toneelwedstrijd van
deze organisatie is richting-gevend geworden. Bij deze toneelwedstrijden zijn er
vele nieuwe Afrikaanse werken opgevoerd en bekroond.
Uiteindelijk was het ook de voorzitter van deze amateursorganisatie, P. Breytenbach, die met de steun en op het advies van leidende beroeps- en amateursfiguren de oprichting van een Nationaal Toneel heeft mogelijk gemaakt. Deze
man, die de amateursverenigingen samengebundeld heeft, is in 1947 door de
regering aangewezen als de eerste directeur van de Nationale Toneel-Organisatie.
Als gevolg van de bijzondere aard van zijn ontstaan en samenstelling heeft de
N.T.O. vanaf het begin in zich de kiem gedragen van de beste maar ook van de
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zwakste eigenschappen van het amateurs- en van het beroepstoneel. En hieruit
spruiten de problemen voort waarvoor wij op dit ogenblik staan en die wij nu
even willen belichten.
Zoals wij reeds aangestipt hebben, was het amateurstoneel de werkelijke
drager van onze dramaturgie. Met de totstandkoming van de N.T.O. heeft deze
organisatie nu deze plicht op zich genomen: ze heeft daadwerkelijk bijgedragen
tot de ontwikkeling van onze dramaturgen, die nu ineens een geregelde beroepsmarkt kregen voor hun werk. Maar na acht jaar stuit deze ontwikkeling op een
hindernis. De N.T.O. is namelijk een reizend beroepstoneel. Bij haar ontstaan in
1947 heeft zij noch over de leiders noch over de nodige gelden beschikt om een
gevestigde, „gezetelde", organisatie te worden. De N.T.O. heeft in feite slechts
de rol van het reeds bestaande beroepstoneel overgenomen, zij het op een hoger
en meer georganiseerd plan. Het reizend toneel is echter niet het beste medium
voor het aanbieden van dramatische werken van waarde. De N.T.O. heeft wel
bevonden dat het platteland hongerig en dorstig was naar werk van eigen
bodem. Maar de werken die op dit ogenblik door de N.T.O. kunnen gespeeld
worden, zijn uiteraard nogal beperkt. Immers de N.T.O.-gezelschappen moeten
lange reizen maken (soms 42 weken in het jaar) en dikwijls spelen in ontoereikende zaaltjes. Dit betekent dat de stukken liefst niet groot van opzet mogen
zijn en geen grote rolbezetting mogen vergen. Ook de inhoud mag niet op een te
hoog en geraffineerd niveau staan. Het gehoor op ons platteland bestaat meestendeels uit afstammelingen van de Voortrekkers, die meer dan honderd jaar van
alle contact met de kunst verstoken zijn geweest. Om dit publiek voor een meer
verheven kunst te winnen is heel wat tijd nodig.
Anderzijds heeft de N.T.O. door haar stimulerende invloed verschillende van
onze beste schrijvers, waaronder Uys Krige en Dirk Opperman, ertoe gebracht
drama's van meer dan gewone betekenis te schrijven. Maar tragisch genoeg, kan
de N.T.O., met de uitrusting waarover zij beschikt, geen gebruik maken van
deze nieuwe werken, die zulke rijke beloften inhouden voor de toekomst van
onze dramaturgie. Zowel wat opzet als wat inhoud betreft zijn deze werken voor
opvoering door ons reizend nationaal toneel ongeschikt. Indien er binnen afzienbare tijd geen gevestigde theaters worden opgericht, die deze werken, naast vertalingen uit de klassieken van andere volkeren, in hun repertorium kunnen opnemen, bestaat er groot gevaar dat ook onze dramaturgen geremd zullen worden.
De eigenaardige samenstelling van amateurs- en beroepsinvloeden die de
N.T.O. in haar aanvangsjaren gekenmerkt heeft en in menig opzicht nog steeds
kenmerkt, laat zich ook voelen bij de opleiding van jonge toneelkrachten. Er
bestaan in ons land nog steeds geen doeltreffende toneelscholen. Wel zijn er aan
enkele universiteiten cursussen voor spraakonderwijzers voorzien, maar toneelscholen in de ware zin van het woord hebben we niet. Bijna al onze beroepsspelers hebben hun vak zuiver empirisch geleerd. Dat dit feit remmend werkt op
de mogelijkheden en de onbelemmerde ontwikkeling van ons toneel, behoeft
geen betoog. Ook hier moet de oorzaak gezocht worden in de historische ontwikkeling. De oude garde van het beroepstoneel, die aanvankelijk ook veel
zeggenschap had in de zaak van de N.T.O., hechtte geen waarde aan een academische opleiding. Zij waren allemaal „intuïtieve" spelers, die louter empirisch te
werk gingen en het er vaak zegevierend van af brachten. Deze mensen waren fel
gekant tegen het oprichten van toneelscholen. Vandaag echter kan een georganiseerd en gesubsidieerd staatstoneel zich niet meer verlaten op zo'n werkmethode

456

PROBLEMEN VAN HET ZUID-AFRIKAANSE TONEEL

en instelling. Het Afrikaans toneel heeft het stadium bereikt waarop het zich
niet verder kan ontwikkelen zonder toneelscholen.
De oprichting alleen van zulk een toneelschool zal op zichzelf nog niet de
gewenste uitwerking hebben. Een a priori vereiste voor de doeltreffende werking
van zulke scholen is de formulering van de richting waarin zij willen werken. En
hier bevinden we ons op een gevaarlijk terrein. Zuid-Afrika is een tweetalig
land en daarom wordt zowel het Engels als het Afrikaans toneel door de staat
gesubsidiëerd. Dit is normaal. Niet normaal is echter dat beide secties door
dezelfde groep mensen geadministreerd wordt. Hierdoor komt het Afrikaans
toneel in het gedrang. Vooreerst ontstaat uit de genoemde administratieve regeling de ironische toestand dat het Afrikaanse toneel het Engelse moet subsidiëren. Het Afrikaans beroepstoneel toch is dertig jaar oud en heeft in die tijd een
vast en trouw publiek opgebouwd op het platteland. Voor het Engels toneel is dit
nog een onontgonnen terrein. Nu is het juist het Afrikaans toneel dat zijn profijten moet storten om de verliezen aan de Engelse kant te dekken. Deze toestand
is des te ergerlijker omdat het Engelse toneel in Zuid-Afrika niet nationaal en
inheems is, maar een flauwe weerspiegeling van het grote en machtige Britse en
Amerikaanse toneel. Het propageren van dit koloniaal toneel dus wordt betaald
uit de zak van het arme en nog onontwikkelde Afrikaanse toneel !
Maar de nauwe samenwerking met het Engels toneel houdt nog een ander
gevaar in, omdat de Engelse cultuur nu eenmaal veel machtiger is dan de Afrikaanse en daardoor de eigenheid van het Afrikaanse toneel bedreigt. Het Afrikaans toneel moet zichzelf vinden en uitbouwen en om dit te doen moet het zich
oriënteren op het vasteland en meer bepaald op de Dietse landen, met welke het
nog steeds verwant is.
De bezoeken van Johan de Meester van de Stadsschouwburg te Amsterdam en
van Fred Engelen van de K.N.S. te Antwerpen hebben ontegenzeggelijk bewezen dat samenwerking tussen de Dietse landen niet alleen mogelijk is, maar ook
bevruchtend zowel voor de Afrikaner als voor de Vlaming en de Nederlander.
Het Afrikaans toneel beschikt over een geweldig potentieel. De Afrikaner is
uiteraard dramatisch aangelegd, maar, in het stadium waarin hij zich bevindt,
heeft hij dringend behoefte aan deskundigen die hem moeten helpen zichzelf te
vinden. Dat deze deskundigen moeten komen uit België, Nederland, Duitsland
of Frankrijk, en niet uit Engeland, is bijna vanzelfsprekend. En met deskundigen
bedoelen wij regisseurs en docenten, die hulp kunnen verlenen bij de oprichting
niet alleen van vaste toneelgroepen maar ook bij de organisatie van toneelscholen. Met zulke samenwerking is het niet uitgesloten dat het Afrikaans toneel
binnen afzienbare tijd tot bloei zal komen en verrassende producties zal kunnen
leveren.

KRONIEK DER ECONOMIE

De Economische Raad
voor Vlaanderen
door MR. FERNAND PIOT

E na-oorlogse problemen die de meeste West-Europese landen gekend hebben, zijn wellicht niet vreemd aan de groei van een nieuwe tak der economische wetenschap, de space economics. Zeker, het idee van een regionale economische actie had reeds vóór 1940 in bepaalde kringen ingang gevonden, maar
het systematisch streven naar een ensemble van practische verwezenlijkingen is
een tamelijk recent verschijnsel.
Ten grondslag daaraan ligt de vaststelling dat de sinds de moderne tijden
gevoerde centralisatiepolitiek een onevenwicht laat bestaan — en soms geschapen
heeft — tussen de verschillende provincies van de nationale Staten. Nu bleek het
dat een gezonde economische en sociale politiek vooronderstelt dat geheel het
nationaal patrimonium gevaloriseerd wordt. Hiertoe wordt een „regionale planning" wenselijk geacht.
Aldus werden in Groot-Brittannië, waar decentralisatie een sterk gevestigde
traditie is, reeds in de dertiger jaren regionale comité's opgericht die tot doel
hadden de Regering adviezen te verstrekken en maatregelen aan te bevelen welke
een zekere geografische spreiding van de investeringen zouden tot stand brengen.
In Frankrijk merkt men sinds de oorlog een gelijklopende tendens. Het
Monnet-plan dat een ontwikkeling van de energie-bronnen beoogde, werkte de
regionale planning in de hand. In 1943 waren overigens, naar het voorbeeld der
Engelse raden, de eerste „Comités d'étude pour la mise en valeur de la France"
gesticht.
In België werd in 1939 de Conseil Economique Wallon opgericht; deze organisatie is echter eerst in actie getreden in 1945 en pas twee jaar later zijn de
Gouverneurs der Waalse provincies tot de Conseil toegetreden.
Van Vlaamse zijde werd ook wel sinds geruime tijd de behoefte gevoeld om
te werken aan een ontwikkeling van verscheidene gewesten waarvan de economische structuur talrijke leemten en zwakke punten vertoonde. Doch pas einde
1952 slaagde men erin een organisme tot stand te brengen dat de steun zou
genieten van bevoegde personen en tevens met voldoende gezag zou bekleed zijn
om de gestelde problemen aan een ernstige studie te onderwerpen en de betrokken overheden tot krachtdadige actie aan te zetten.
De ERV (Economische Raad voor Vlaanderen) werd inderdaad officieel
gesticht op 17 december 1952, tijdens een luisterrijke academische zitting,
waarop de inaugurale rede werd uitgesproken door Prof. Dr G. Eyskens, gewezen Eerste Minister.
De structuur van de Raad was nog niet definitief bepaald en voorlopig nam
hij de vorm van een feitelijke vereniging aan. Hij werd samengesteld enerzijds
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uit de Gouverneurs der Vlaamse provincies (de Gouverneur van Brabant neemt
deel aan de activiteit van de Raad ten titel van waarnemer) en anderzijds uit
afgevaardigden van de werknemers, van de werkgevers en van de christelijke,
liberale en socialistische economisch-sociale organisaties. Zo hebben het Algemeen Christelijk Werkgeversverbond en het Algemeen Belgisch Vakverbond
beide 8 vertegenwoordigers en de liberale syndicaten 2; het Vlaams Economisch
Verbond telt 10 afgevaardigden iti de schoot van de Raad; de Belgische Boerenbond, de Christelijke Middenstand en het Vlaams Liberaal Verbond van Werkgevers zijn elk door 3 personen vertegenwoordigd.
Tot eerste Voorzitter werd aangesteld de Heer Van den Boogaerde, Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen. Deze werd begin 1954 opgevolgd door de
Heer Declerck, Gouverneur der Provincie Antwerpen.
De ERV had echter nog met allerlei moeilijkheden te kampen voordat hij
definitief van wal steken kon.
Doch in 1954 scheen tenslotte de rodageperiode beëindigd. Inmiddels was de
organisatorische uitbouw voltooid; het secretariaat werd toevertrouwd aan de
Heer J. van Waterschoot, hierin bijgestaan door Dr J. Geluck; in het eerste
nummer van de „ERV-Mededelingen" (mei 1954) kon Gouverneur Declerck
noteren: „De secretariaatsarmatuur is er thans; reeds zijn belangrijke opdrachten
verdeeld; commissies werden geïnstalleerd; verslaggevers zijn aan het werk
geschoten".
Hoewel de Raad zich in den beginne beperkte tot het onderzoek van enkele
concrete vraagstukken, waarvoor door de verscheidene componerende tendensen
niet te zeer uiteenlopende oplossingen werden voorgesteld, werd het actieterrein
geleidelijk uitgebreid. Op de eerste plaats beoogt de ERV het bevorderen van de
streek-economie, alsook het behartigen van de Vlaamse belangen, door het
nastreven van een behoorlijke deelneming der Vlamingen in de leidende officiële
en of f icieuse organen van de Belgische economie. Doch de aandacht van de Raad
gaat ook uit naar de practische uitbouw van het Vlaamse bedrijfsleven. Hiertoe
verstrekt hij adviezen aan de overheid; deze bestrijken zeer verscheiden domeinen: het bevorderen van de Vlaamse uitgeverij, het ontwikkelen van een nationale filmindustrie, het doorvoeren van een politiek van openbare werken, de
gezondmaking van de waterzieke gronden, enz. Doch hij wil ook van buiten uit
initiatieven uitlokken en tot de materialisering ervan bijdragen. Aldus heeft de
ERV onmiddellijk de aandacht van alle betrokkenen gevestigd op de wenselijkheid van een politiek die de vreemde investeringen zou aanmoedigen en die
vooral zou gericht zijn op de vestiging van Amerikaanse ondernemingen in
België. Onder de impuls van de ERV en dank zij de onderhandelingen gevoerd
door Oud-Minister P. Heymans werd tenslotte het geschikte instrument geschapen: het Belgisch-Amerikaans Comité voor Economische Samenwerking, „dat de
officiële goede wil, die thans aan beide zijden van de Oceaan bestaat, weet te
benutten ter bevordering van concrete verwezenlijkingen" 1 ). Andere activiteiten
van de ERV verdienen nog een bijzondere vermelding. Aldus werd op verzoek
van de Raad een enquête over de beschikbare industriegronden en industriegebouwen in het Vlaamse land ondernomen door de Algemene Economische
Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken. Maatregelen ten gunste

1 ) John van Waterschoot, „De vestiging van Amerikaanse Ondernemingen " , ERVMededelingen, Mei 1954, blz. 4.
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van de vlasnijverheid werden aan de Regering gesuggereerd. Nieuwe bedrijvigheden worden eveneens in de hand gewerkt, o.a. de industrialisatie van de ziekenvoeding. Ook aan de toeristische uitbouw van Vlaanderen wordt ernstig
gearbeid 2) .
* * *
Het heeft geen zin nu reeds een balans van de activiteiten van de ERV te
willen opmaken. Instellingen van dit soort kennen meestal een moeilijk debuut.
De ERV blijkt nochtans vrij spoedig tot een volwaardig organisme te zijn uitgegroeid. Hierbij past het te wijzen op het feit dat de ERV op zichzelf niet mag
vergeleken worden met de Conseil Economique IVallon, hoewel beide, theoretisch gezien, op dezelfde voet staan. De CEW is ontstaan als enig economisch
orgaan van de Waalse provincies. De stichting van de ERV daarentegen was
bedoeld als een poging tot coördinatie van de reeds bestaande verenigingen. Eén
dezer laatste, het VEV (Vlaams Economisch Verbond), dat de werkgevers groepeert, had in 1952 reeds een lange en vruchtbare activiteit achter de rug. Daar
waar soms gewezen wordt op de „intense" activiteit van de CEW mag wel
degelijk gerepliceerd worden dat voor Vlaanderen de globale actie én van het
VEV én van de ERV én van de regionale raden moet worden beschouwd, wil
men een vergelijking maken die steek houdt.
Overigens mag van de ERV niet verwacht worden dat hij zou slagen waar én
Regering én parastatale instellingen tekortschieten. De ERV is geen wonderdoener. Hij heeft een ruime taak die met beperkte middelen moet vervuld worden. Financieel is hij totaal afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de provincies en gemeenten en van de steun van individuele sympathisanten. Hij blijkt
dienvolgens hoofdzakelijk te moeten fungeren als coordinator van allerhande
initiatieven, als catalysator, enigszins ook als whip.
Het lijdt geen twijfel dat in de Vlaamse gewesten nog steeds heel wat fundamentele problemen verwaarloosd worden 3 ) . Maar juist daarom verdient de actie
van de ERV de steun van allen die wensen dat binnen afzienbare tijd voor deze
problemen een ernstige oplossing gevonden wordt.
Nu reeds mag worden gezegd dat de ERV in Vlaanderen een aanzienlijke
plaats heeft weten te veroveren, en dit in een zeer korte tijdspanne. Geen enkele
zijner resoluties wordt veronachtzaamd. Slechts zelden kon een Vlaams organisme
op zo'n morele kracht bogen.
„Vlaams realisme is even noodzakelijk als Vlaams romantisme; beide samen,
het koel verstand en nuchter overleg enerzijds, het geestdriftig en bezielend
sentiment anderzijds, moeten de volledige Vlaamse Beweging vormen" 4) .
In minder dan drie jaar is de ERV tot één der belangrijkste componenten van
het Vlaamse streven uitgegroeid.

2) M. de Bruycker, ,,De Uitbouw van het toerisme in Vlaanderen", ERV-Mededelingen, Februari 1955, blz. 7-9.

3) A. Leeman, „Spanning op de arbeidsmarkt", De Gids op Maatschappelijk Gebied, Augustus 1955, blz. 620.

4) Dirk Volckaert, „Economische perspectieven in Limburg", De Nieuwe Gids,
12 September 1955.
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Itiró Hatoyama,
japans Eerste Minister
door PROF. DR. FRANCESCO YOSIO NOMURA

W

IE op de hoogte wil zijn van de politieke toestand in Japan, moet iets
vernemen over de huidige Eerste Minister Itiró (zo schrijven wij op z'n
Japans; wie het Engelse systeem volgt schrijft: Ichiro) Hatoyama. Het is niet
mijn taak over zijn politieke werkzaamheden te spreken. Daarover verstrekken
de dagbladen meer dan genoeg nieuws. Hier zou ik de eigen persoonlijkheid
van Hatoyama en zijn gedachtenwereld willen belichten.
Om Hatoyama zelf te begrijpen is het erg nuttig zijn familie van meer nabij
te leren kennen. Zowel zijn vader als zijn moeder speelden een voorname rol in
het moderne Japan. Zijn vader, Kazuo Hatoyama, is geboren in 1856. Na zijn
voorbereidende studies te Tokio, ging hij in 1875 naar de Verenigde Staten.
Daar studeerde hij rechten aan de Columbia- en de Yale-Universiteiten. In 1880
keerde hij naar Japan terug om er professor te worden aan de Universiteit van
Tokio, alwaar hij zijn doctoraat in de rechten behaalde in 1888. Hij was tevens
een zeer bekwaam advocaat en werd herhaaldelijk gekozen tot parlementslid.
Achtereenvolgens was hij leider van de Progressieve Partij, voorzitter van de
kamer van volksvertegenwoordigers in 1896, vice-minister voor buitenlandse
zaken in de regering van de Constitutionele partij. Doch reeds in 1911 trot
hem een vroegtijdige dood.
De moeder van de Eerste Minister, Haruko Hatoyama, werd geboren in 1860.
Na haar studies te hebben beëindigd aan de Hogere School voor Vrouwen in
Tokio, huwde ze met Kazuo Hatoyama in 1881. Ze was werkzaam aan de
Hogeschool waar ze haar eigen opleiding had genoten en bij het Ministerie van
Opvoeding. In 1886 stichtte zij de Beroepschool voor Vrouwen (de tegenwoordige Universiteit voor Vrouwen) . Ze speelde een leidende rol in vele opvoedkundige en sociale verenigingen en schreef veelgelezen boeken, o.a. „De taak
van de vrouw", „De opvoeding van mijn kinderen", „Autobiografie". Zij stierf
nog voor ze het geluk had haar zoon Eerste Minister te zien.
Itiró Hatoyama groeide dus op in een bijna ideale atmosfeer. Hij was geboren in 1883 als oudste zoon (dat is de betekenis van zijn naam „Itiró"). Na
zijn rechtsstudies aan de universiteit van Tokio werd hij advocaat. Weldra
werd hij gekozen als lid van de gemeenteraad van Tokio en, later als voorzitter
ervan. Hij kende immer succes bij de algemene verkiezingen en deed zich vele
jaren opmerken als een zeer knap lid van de kamer der volksvertegenwoordigers. In 1927 werd hij tot hoofdsecretaris benoemd door de regering Tanaka.
In 1931, in de regering van Inukai, werd hij Minister van opvoeding. Hij bleef
dit, ook in de regering van Saito, tot in 1934. Geboren politicus, was hij één
der leiders van de „Seiyukai" (de Partij der Politieke Vrienden). In de jaren
1937-1938 maakte hij een reis om de wereld.
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Itir6 Hatoyama heeft zich altijd uitgegeven als „liberaal". Doch zowel dr
linksen als de intellectuelen over het algemeen beschouwden hem gedurende
zijn ambtsperiode van Minister van Onderwijs als een „fascist". Het is duidelijk
dat hij altijd tegen het militarisme gekant was, doch in die dagen had hij noch
de moed noch het nodige inzicht om tegen de fascistische stromingen in te gaan.
Gedurende de tweede wereldoorlog bekleedde hij geen enkele leidende functie.
Na de overgave van Japan, werd hij door iedereen bschouwd als één der
meest bekwame politici. Hijzelf hoopte Eerste Minister te worden. Doch juist
voor zijn benoeming werd hem, totaal onverwacht, iedere politieke activiteit
ontzegd door de SCAP (Suprime Commander of the Allied Powers). Kort
daarop sloeg een hartaanval zijn linkerarm en zijn linkerbeen met lamheid.
Gedurende de nu volgende periode van ontgoocheling en neerslachtigheid,
zocht Hatoyama troost en sterkte in het vertalen van Coudenhove-Kalergi's
werk: Totaler Mensch — Totaler Staat. Men weet dat Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi de grondlegger is van de Paneuropese Beweging. Zijn jongere
zuster, Ida Frederika Gorres, is een zeer bekende katholieke schrijfster. Hun
moeder, Hertogin Kituko, was een Japanse. In het voorwoord op de Japanse
vertaling schrijft Richard Coudenhove-Kalergi het volgende: „Op elfjarige
leeftijd verloor ik mijn vader. Mijn moeder zette mijn Europese opvoeding
voort in Japanse geest. Tot mijn grote verwondering merkte ik hoe de diepere
waarden, die haar inspireerden, totaal overeenstemden met de beste Europese
tradities. Zo realiseerde ik mij weldra dat er geen verschil bestond tussen een
Japans en een Europees gentleman, evenmin als er verschil bestaat tussen een
Japans en een Europees gangster ..... Ik ben blij dat mijn boek in het Japans
verschijnt, niet alleen omdat ik me sterk verbonden voel met het volk van mijn
moeder, maar ook omdat ik geloof dat Japan een grote zending heeft te vervullen: het Westen vergeet immers hoe langer hoe meer zijn traditionele waarden.
In een wereld die in Oost en West is verdeeld, kan Japan eraan herinneren dat
de beste en edelste mannen en vrouwen uit alle volkeren en werelddelen in
dezelfde waarden geloven. God heeft ons twee middelen in de hand gegeven
om de tragiek van het leven te overwinnen: heldhaftigheid en schoonheid ...".
Het is weliswaar jammer dat Itir6 Hatoyama het boek van CoudenhoveKalergi al te zeer interpreteerde vanuit zijn eigen standpunt en de katholieke
achtergrond ervan niet begreep. Toch zou het een zegen zijn indien zijn politieke opvattingen en strevingen dezelfde richting als het boek zouden opgaan.
Nog voor hij Eerste Minister werd, heeft Hatoyama een beweging voor jongeren in het leven geroepen ter bevordering van wederzijds begrip en zijn hele
politiek staat onder het motto: „Revolutie door vriendschap". Jammer genoeg
is er niemand tussen de volgelingen van Hatoyama die beter de gedachten van
Coudenhove-Kalergi verstaat dan de leider zelf.
Vele mensen zijn de mening toegedaan dat Hatoyama Christen is. Het is
waar dat er herhaaldelijk protestantse kerkliederen weerklinken in zijn huis, dat
hoog staat op een groene heuvelrug in het noord-westelijk deel van Tokio.
Men beweert dat hij protestants gedoopt werd gedurende zijn college-jaren.
doch nooit was hij een praktiserend Christen. Sinds zijn laatste zware ziekte
echter toont hij een sterk religieus interesse. Er was een tijd dat Itiró Hatoyama
en zijn vrouw beïnvloed werden door de geschriften van Gasyun Taniguti, de
stichter van de Seity6 no Ie, een syncretistische secte. De fundamentele opvatting van Taniguti is dat er noch ziekte noch kwaad bestaat.
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Kort na zijn benoeming tot Eerste Minister begaf Hatoyama zich naar het
Ise-heiligdom, de meest eerbiedwaardige shintoïstische tempel. Deze tocht lokte
een vinnig debat uit. Hatoyama verdedigde zich door te zeggen dat hij het Iseheiligdom niet als Eerste Minister doch als privé-persoon had bezocht. Dit
neemt echter niet weg dat hij de eerste Premier in functie was die, na de capitulatie, naar het heiligdom pelgrimeerde. Bij feestelijke gelegenheden gaat hij
ook naar boeddhistische tempels en gedraagt er zich als een echt boeddhist.
Meestal beweert men dat hij aldus tracht een brede sympathie te winnen. Wat
er ook van zij, hij geniet een grote populariteit bij de oudere en meer conservatieve generatie.
Ik herhaal nogmaals dat Eerste Minister Hatoyama een geboren politicus is.
Ook al is zijn gezondheid' sedert zijn hartaanval verre van schitterend, toch
blijft hij één der meest begaafde en der meest gezaghebbende staatslieden van
het huidige Japan. Zijn gedachten stemmen overeen met die van de conservatieve en liberale „bourgeoisie" uit de negentiende eeuw. Al is zijn religieus inzicht
typisch eclectisch toch is hij werkelijk ontvankelijk voor het Christendom. Hij
staat open. Meer dan de meeste staatslieden heeft hij een open blik en wordt
een door en door goede, oude man.
Vele jaren geleden heeft hij zijn jongere broer, Dr Hideo Hatoyama, verloren. Deze laatste genoot een groot aanzien als rechtskundige en was professor geweest aan de Universiteit van Tokio. Mevrouw Kaoruko Hatoyama, de
echtgenote van de Eerste Minister, is een zeer bekwame opvoedster. Ze heeft
het erg druk als Presidente van de Universiteit voor Vrouwen van Tokio. Toch
staat ze haar man ter zijde, niet alleen in het familieleven, maar evenzeer in de
officiële aangelegenheden. De jongste dochter van Hatoyama is gehuwd met
een musicus, die orkest-dirigent is en tevens professor aan de Akademie van
Tokio. Ze wonen in het ouderlijke huis. Daarom klinkt er immer klassieke muziek in het Otawa Palace; want al is de Eerste Minister slechts een amateur, hij
houdt heel veel van Mozart en Beethoven.
Aangezien ik zelf veel meer de vooruitstrevende en sociale richting in het
politieke leven ben toegedaan, zou ik heel wat opvattingen van Hatoyama moeten becritiseren. Maar ik voel teveel sympathie voor hem, omdat ik zijn familie
vanaf mijn jongste jaren heb gekend. Ik was uiterst blij toen Hatoyama zijn
vertaling van Coudenhove-Kalergi uitgaf. Maar om de waarheid te zeggen, ik
was erg ontgoocheld toen ik merkte dat hij en zijn volgelingen geen waar
inzicht hadden in de gedachtenwereld van de bestrijder van het fascisme en
het marxisme. Meer nog, ik ben werkelijk beangstigd voor de onwetendheid en
de misverstanden op religieus gebied niet alleen bij de conservatieven maar ook
bij de meer vooruitstrevende partijen.
We kunnen niet hopen Japan te redden alleen door politieke werkzaamheid.
De linksen zijn zeer schrander en het communisme breidt zich nog dagelijks uit.
Onlangs nog kende de „Chorus-Beweging" zulk een succes bij de jongeren en
de arbeiders dat zelfs de staatslieden van de oude stempel tot een beter inzicht
kwamen in het belang van de muziek. Maar we kunnen ons niet tevreden stellen
met de verspreiding van gezonde muziek bij het volk, indien er geen lofzang
weerklinkt voor de Heer.
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"het verschijnen van dit overzicht is de uitslag der Franse verkiezingen, die op

2 januari gehouden werden, al een maand bekend. Men zal zich herinneren, dat
de Franse premier, Edgar Faure, in October zijn voornemen te kennen gaf om zo
spoedig mogelijk onder een gewijzigde kieswet de Assemblée voortijdig te vernieuwen.
Volgens de minister was de onderling zo verdeelde vertegenwoordiging te krachteloos
om gewichtige besluiten te kunnen nemen. De afgevaardigden echter, gehecht aan hun
zetels, achtten de toegemeten tijd — de verkiezingen zouden in December hebben
moeten plaats vinden — te krap om hun kiezers voldoende te bewerken. Weshalve zij
een vertragingspolitiek voerden, die van het geduld van Faure het uiterste vergde.
Verschillende kiesstelsels werden van de Assemblée naar de Senaat en terug heen en
weer gekaatst. Herhaaldelijk stelde de premier de vertrouwenskwestie, waarbij de
oppositie zorgvuldig vermeed de constitutionele meerderheid van 312 te halen. Want
dan kon de Assemblée, als recidivist, die binnen 18 maanden een regering wederom
ten val bracht, naar huis gezonden worden. Aldus bepaalde een artikel van de grondwet. Op de duur echter werd de oppositie door haat verblind, Faure had geweigerd
toe te stemmen in de eisen der fractie-voorzitters om een interpellatie over het regeringsbeleid. Hij had 4 gaullistische ministers ontslagen, hij was te zwak geweest in zijn
Marokko-politiek en, wat de deur dicht deed, hij was een rebel tegen de nieuwe leider
van de radicale partij, Mendès-France. 30 November stelde hij opnieuw de vertrouwenskwestie, die verworpen werd met 318 tegen 218 stemmen. In plaats van af te
treden besloot de ministerraad alhoewel niet eensgezind --- de Assemblée te ontbinden. Voor Mendès-France was dit besluit een gevoelige nederlaag. Hij vergeleek
het met de „staatsgreep" van president Mac Mahon in 1876. Hij ging er tegen te keer
als een verraad aan de nationale belangen en een uitdaging aan de republikeinse
beginselen. Op de bestuursvergadering der radicalen werd de vraag gesteld of Faure
inbreuk gemaakt had op belangen van de radicale partij. Men was van gevoelen, dat
hij 's lands belang als minister hoger had aangeslagen dan dat van de partij en daarom
werd hij als partijlid geroyeerd. Aan de radicalen werd verboden steun te verlenen
aan de „Samenwerking der Linksen", waarvan Faure het hoofd is. Wegens het mislukken van de wijziging der kieswet werden de verkiezingen gehouden volgens de wet
van 1951, nl. departementsgewijze, met enkele stemming en met lijstenverbinding tussen
de partijen, die zulks wensten. Deze wet van 1951 had tot doel de communisten te
isoleren. Thans zijn echter de politieke verhoudingen zodanig, dat de scheidingslijn
verlegd is door de partijen heen. Slechts de communisten konden er zijde bij spinnen.
Om de verwarring nog te vergroten heeft Mauriac met de allures van een kerkvader
en toch een kind in de politiek de katholieken aangeraden hun stem uit te brengen op
het „republikeinse front", waarvan Mendès-France de leider is. Deze partij immers
was de partij van „liefde en gerechtigheid". Dat zij laïcistisch is en het katholieke
onderwijs wil ve rn ietigen was van ondergeschikt belang. Dit artikel was koren op de
molen van de Belgische socialisten, maar het werd door de „Osservatore Romano" en
door vele Franse bisschoppen veroordeeld. Mauriac had de hiërarchie der geestelijke
waarden uit het oog verloren, omdat hij ontevreden was over de prestaties van de
M.R.P. (de katholieke volksrepublikeinen) , die er niet in geslaagd is een sociale
politiek te voeren volgens de katholieke beginselen.
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In het politieke strijdgewoel werd nauwelijks opgemerkt, dat Faure in de V.N. een
succes had behaald. Frankrijk kon er als overwinnaar zijn zetel weer innemen, die het
uit protest tijdelijk verlaten had. De kwestie Algerije was van de agenda geschrapt en
de kwestie Marokko uitgesteld wegens de onderhandelingen, die beide landen hadden
aangeknoopt.
Clement Attlee, de leider van de Labour-fractie in het Engelse parlement, heeft zich
teruggetrokken en, na onder algemene instemming door Eden gehuldigd te zijn wegens
zijn „moed, geduld en vasthoudendheid", zijn verheffing tot pair en dus tot lid van
het Hogerhuis aanvaard. Niet de al te links georiënteerde Aneurin Bevan en zelfs niet
de plaatsvervangende fractieleider, Herbert Morrison, werd tot opvolger gekozen,
maar Hugh Gaitskell, oud-minister van economische zaken en financiën, een jonge
persoonlijkheid, behorende tot de rechtervleugel van zijn partij. Eden heeft zijn kabinet
gestroomlijnd door de drie belangrijkste portefeuilles: van financiën, van defensie en
van buitenlandse zaken aan andere handen toe te vertrouwen. R. A. Butler droeg
financiën over aan Mac Milian om als Lord-Kanselier en voorzitter van het Lagerhuis
de voornaamste medewerker van Eden te warden en eventueel zijn opvolger, terwijl
Sellwyn Lloyd tot minister van buitenlandse zaken benoemd werd.
Voor de Britse regering liggen de moeilijkheden op het buitenlandse vlak. De gouverneur van Cyprus, sir John Harding, heeft een harde strijd tegen de terroristen van
de nationalistische Cypriotische beweging (Eoka) te voeren. De communisten hebben
zich hierbij aangesloten en trachtten door aanslagen op hoog en laag geplaatste Britten
het leven onveilig te maken voor de „bezetters". De partij werd verboden. Tegelijkertijd werd er met bisschop Macarios gepraat en voerden Londen en Athene geheime
onderhandelingen om tot een vergelijk te komen. Londen, dat aanvankelijk het zelfbeschikkingsrecht der Cyprioten achterstelde bij zijn eigen veiligheid in het Nabije
Oosten, is bereid dit recht formeel te aanvaarden, mits bij de toepassing er van gelet
zal worden op overwegingen van geografische, traditionele, historische en strategische
aard. Ook moest rekening gehouden worden met de Turkse opvatting over de veiligheid der op Cyprus gevestigde Turken.
Mac Milian had te Bagdad verklaard, dat hij de toetreding van andere landen tot dit
verdrag gaarne verwelkomde. Maar het eerste land, Jordanië, dat die neiging toonde,
ondervond van zijn eigen bevolking een felle reactie. De pas benoemde premier,
Hazzah Mahali, kreeg te maken met tienduizenden demonstranten te Amman, die in
deze stap een verzwakking zagen van het Arabisch verbond tegen het Palestijnse probleem, dat sinds Augustus steeds sterker opvlamt. Koning Hoessein van Jordanië zag
zich genoodzaakt het parlement te ontbinden, te Bethlehem de avondklok in te stellen
en het ministerie door een ander te vervangen.
In het Nabije Oosten was het jongste incident de Israëlische overval bij het meer
van Genesareth op Syrische troepen. De voorzitter van de wapenstilstandscommissie,
Burns, zeide dit „te betreuren". De Egyptische premier Nasser, die kortelings een
verdrag met Syrië had gesloten, deelde aan de secretaris-generaal der V.N., Mammerskjold, schriftelijk mee, dat Egypte bij een nieuwe Israëlische aanval jegens Egypte of
Syrië, zijn gehele gewapende macht tegen Israël in het geweer zou brengen. Na dergelijke incidenten heeft de Israëlische premier, Ben Goerian, de gewoonte rechtstreekse
onderhandelingen voor te stellen, die uiteraard ruw afgewezen worden. Zelfs verklaarde Nasser van bemiddeling niets meer te willen weten. Eden echter was van
mening, dat „juist omdat deze landen niet bereid zijn om een direct gesprek met elkaar
aan te knopen de enige uitkomst is, dat andere landen dit voor hen doen". Wegens de
steeds voortgaande wapenleveranties van Sovjet-zijde aan Egypte en de daarmee
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verbonden Arabische staten, terwijl de V.S. en Brittannië, om een bewapeningswedloop te voorkomen, zich aan de gebruikelijke rantsoenering voor Israël houden is de
onrust in Israël wel verklaarbaar. Te meer, omdat de Britse regering er alles op zet
met de Arabische mogendheden op goede voet te staan. Intussen heeft Syrië zich
beklaagd en bij de V.N. uitstoting van Israël gevraagd uit de V.N.
Sinds de geest van Genève bezweken is gooit Moskou het over een andere boek.
Volgens Churchill overtreft de technische apparatuur van de Sovjet die van de westelijken, waardoor Moskou in staat is op economisch en commercieel terrein de anderen
te overtroeven. De reis van Boelganin en Kroetschjef door India, Birma en Afganistan
werd gekenmerkt door technische beloften, afgewisseld door schimpscheuten op de
V.S. en Groot-Brittannië. In Nieuw-Delhi beloofden de „reizende comedianten" hulp
voor irrigatiewerken, in Rangoon technische hulp en in Kaboel een lening van 100
millioen dollar benevens nauwere economische en handelsbetrekknigen. Reeds eerder
was aan Egypte medewerking aangeboden voor de aanleg van een reusachtige dam in
de Nijl bij Assoean. Gelukkig hebben de V.S. en Brittannië hun achterstand ten
opzichte van deze gebieden ingezien en zijn tot onderhandelingen met Egypte overgegaan. Een lening van 450 millioen zou Egypte in staat stellen dit sinds lang gekoesterd plan ten uitvoer te brengen. Onverwacht is de Soedanesische Kamer er toe overgegaan de volledig „soevereine Republiek Soedan" te proclameren. Brittannië en
Egypte, die sinds 1899 er het condominium voerden, hadden in 1951 toegegeven, dat
Soedan bij een referendum zijn eigen toekomst mocht bepalen. Nu echter werd het
referendum uitgeschakeld. De Britse gouverneur-generaal, sir Knox Helm, werd door
een commissie van vijf vervangen, tot een president is gekozen. Zuid-Soedan, dat voor
enige maanden in heftige beroering was, kreeg de belofte van een federatief verband
met Noord-Soedan. Aan Cairo en Londen schoot niet anders over dan hun fiat te
geven.
De eerste daad, die de Bondskanselier, Adenauer, nauwelijks van zijn langdurige
ziekte hersteld, verrichtte was het toeroepen van een halt aan zijn liberale bondgenoten. Hun leider Dehler had zich uitgelaten, dat een overhellen naar de Sovjet voordeliger voor Duitsland zou zijn dan het slaafs volgen der westelijke politiek. Adenauer
zette hem het mes op de keel met het gevolg, dat Dehler inbond, verklaarde de Parijse
verdragen niet aangevallen te hebben, maar zich het recht voorbehield gedurende de
zittingsperiode van de Bondsdag (tot 1957) bezwaren tegen de buitenlandse politiek
van de kanselier te mogen inbrengen. Adenauer legde zich hierbij neer, ook uit de
overweging coalitie-genoten niet in de armen der socialisten te mogen drijven. Von
Brentano stelde in de Bondsdag de westelijke mogendheden gerust, met de verzekering
dat West-Duitsland niet neutraal, maar met het westen verbonden en trouw wil zijn.
De aanvaarding van een Sovjet-gezantschap te Bonn reikte niet verder dan om een
verbinding te verkrijgen op technisch gebied. De benoeming van de heer Haas tot
ambassadeur te Moskou was er het bewijs voor. Dat de Sovjet-heersers Zorin, die
indertijd als gezant de revolutie van Praag voorbereidde, met uitgebreid personeel
naar Bonn zonden, wekte bezorgdheid of men niet het paard van Troje had binnengehaald. De onverwachte terugkeer van dr. John, oud-leider van de West-Duitse
inlichtingendienst, die nu uit Oost-Duitsland weer was teruggekeerd, zoals hij 18
maanden geleden uit West-Duitsland was gevlucht, was van zulk een raadselachtige
aard, dat men na lang beraad hem als potentieel verrader heeft opgesloten.
Voor Adenauer is het een meevaller, dat de Saarlanders, na in October het Saarstatuut verworpen te hebben, bij de verkiezingen voor hun landsbestuur grotendeels
Duitsgezind hebben gestemd. Aan de uitslag was echter de bijsmaak verbonden, dat
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de „Saarlandse Democratische Partij" van dr. Schneider, bestaande uit ex-nazi's, een
sterke partij bleek te zijn. Met deze een verbond aan te gaan, was voor dr. Ney, de
leider van de sterkste partij, de C.D.U., een noodzakelijkheid, waaraan niet te ontkomen was.
NEDERLAND
Een belangrijk punt bij de behandeling van „Sociale Zaken en Volksgezondheid" in
de Tweede Kamer kwam ter sprake, toen de regering had meegedeeld, dat zij in
beginsel bereid was tot vrijere loonvorming over te gaan. Zij was voornemens af te
stappen van de geleide economie, omdat haar gebleken was, dat de grote meerderheid
van het georganiseerde bedrijfsleven de voorkeur gaf aan differentiatie naar gelang de
verschillende bedrijfstakken, zonder daarom de coördinatie in loonbeleid uit de hand te
geven. Dit voornemen was de vervulling van een in 1952 door Romme voorgestelde
motie, die toenmaals bij gebrek aan belangstelling in de ijskast was gezet en nu als
overtollig werd ingetrokken. Minister Suurhoff zelf toonde zich geen enthousiast
voorstander van dit plan. Hij was lang niet zeker hoe dit moest uitgewerkt worden,
daar de spelregels voor vrijere loonpolitiek nog moesten worden opgesteld. Romme
begreep deze aarzeling wel, maar hij waarschuwde de socialisten bij de ontwikkeling
der dingen niet achter te blijven. Na het behoefte-beginsel had het prestatie-beginsel
de aandacht opgeëist. Nu was er een derde beginsel, het welvaart-beginsel bijgekomen,
waardoor de arbeiders in de beter renderende ondernemingen ook in dat beter rendement moeten meedelen. Kon Romme minister Suurhoff prijzen om zijn voortvarendheid
op veel gebied, het was teleurstellend, dat de minister na jaren van aansporing de
„urgente zaak van de weduwen en wezen op zo'n kalm tempo behandelde — hij was
nog niet toe aan raadpleging van de S.E.R. — zonder dat daarvoor één aanwijsbare
reden te vinden was".
Op de V.N., die intussen met 12 leden is vermeerderd (Buiten-Mongolië werd geweerd en, als reactie van Moskou, ook Japan) werden twee overwinningen behaald.
De eerste was de erkenning van het Statuut tussen Nederland, de Antillen en Suriname, dat aan deze laatstgenoemde delen zelfs de schijn van koloniën ontnam. Nadat
de twee afgevaardigden der Rijksdelen enige uren aan „hersengymnastiek" onderworpen waren geweest, viel het besluit, dat Nederland ontslagen werd van de plicht om
jaarlijks een rapport over de toestanden uit te brengen aan de „beheercommissie". De
tweede overwinning, wellicht niet zo duidelijk, was de resolutie van de V.N. om niet
te debatteren over de kwestie-West-Iran nu de beide betrokken mogendheden onderling overleg plegen, „in de hoop, dat de onderhandelingen vruchtbaar zullen zijn".
Inderdaad is op verzoek van de regering-Harahap op 10 December in Den Haag de
conferentie tussen beide partijen geopend. Op de agenda stonden 4 punten vermeld:
Vervanging van het protocol over de opheffing van de Unie van 10 Augustus 1954
door een nieuw protocol, vervanging van de bestaande financieel-economische overeenkomst door een of meer nieuwe overeenkomsten, bespreking van bepaalde vraagstukken betreffende Nieuw-Guinea, met dien verstande, dat ten aanzien van de
souvereiniteit iedere partij haar eigen standpunt handhaaft en tenslotte andere aangelegenheden, welke door een der partijen van belang werden geacht voor de betrekkingen tussen beide landen. Deze punten staan niet los van elkaar, maar hangen
onderling samen. Punt 4 b.v. dat de bedoeling heeft het onrecht der gearresteerde
Nederlanders in Indonesië op te heffen en voor de toekomst de rechtspositie der
Nederlanders vast te leggen zou niet afgewezen kunnen worden zonder de drie voorafgaande punten in gevaar te brengen. Een „Haagse" conferentie zou in Indonesië, waar
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Soekarno zijn volgelingen tegen Nederland ophitst, maar kwaad bloed zetten. In weerwil van de hoge kosten en de bezwaren aan een voortdurend op en neer reizen verbonden heeft de Nederlandse regering ingestemd met het verlangen om als plaats der
conferentie Genève te aanvaarden. Nog groter bewijs van goede wil was, dat de
Nederlandse regering het risico beliep om monnikenwerk te doen. Het kabinet-Harahap
wordt niet alleen tegengewerkt door Soekarno, maar moet ook de steun missen van de
bij de laatste verkiezingen omhoog gekomen krachtige partij, de Nadatyl Ulama.
Bovendien is het zeker, dat binnen enkele maanden Harahap zijn zetel moet ruimen en
het nieuwe parlement volkomen vrij zal zijn het resultaat der conferentie te aanvaarden of te verwerpen. In weerwil van deze mogelijkheden heeft minister Luns vertrouwen, dat alles wel „reg" zal komen. Was punt vier voor Nederland van het
meeste gewicht, Anak Agung meende, dat Nieuw-Guinea een „netelig obstakel was op
de weg naar een goede verstandhouding".
Met Oosters geduld is dit obstakel zo niet onmiddellijk dan toch utieindelijk te overwinnen. Langs legale infiltratie is hetzelfde te bereiken. Daarom kan de Nederlandse
souvereiniteit ondermijnd worden, indien Indonesië deelneemt aan de ontwikkeling van
Nieuw-Guinea. De Indonesische voorstellen daaromtrent zijn: de Indonesische luchtvaart- en scheepvaartlijnen tot Nederlands Nieuw-Guinea uit te strekken; Indonesische
onderwijzers te aanvaarden, die als bestrijders van het analfabetisme in 2000 lagere
scholen en in 75 kweekscholen werkzaam zouden zijn, handelsbetrekkingen met NieuwGuinea uit te breiden, hetgeen voor Nederland goedkoper zal zijn. Ook over de
financieel-economische regeling was vóór Kerstmis nog niets definitief. De ministers
Zijlstra en Kasimo hadden daarover wel van gedachten gewisseld, maar zowel het
Indonesische voorstel om alle oude Nederlandse rechten onder de Indonesische wetgeving te brengen als de schuldenregeling van 1949, die beide partijen voldeed, te
herzien, vorderden een grondig onderzoek naar de eventuele gevolgen er van.
Met het oog op de feestdagen werd de conferentie geschorst tot begin Januari 1956.
K. J. D.

1-1-'56
BELGIË

Zoals we voorzien hadden, zijn de sinds lang latent aanwezige tegenstellingen tussen
socialisten en liberalen n.a.v. de hervormingsplannen van dhr Troclet inzake ziekteverzekering, zo verscherpt tot uiting gekomen, dat men van de tot nog toe meest
uitgesproken bedreiging voor het leven van de regeringscoalitie mag spreken. Deze
toespitsing is te wijten aan een gedeeltelijk althans — onverwachte verstrakking
van de wederzijdse posities. De mutualiteiten die door het accoord van 15 December
met de geneesheren de laatste hoop van de socialisten hebben doen verwaaien, verwachtten dat dhr Troclet zou zwichten en dat ook de socialistische mutualiteit een
zekere toenadering zou zoeken, gezien haar vroegere stellingname tegenover de eerste
versie van het besluit Troclet. Het viel anders uit. Wilde deze mutualiteit, die geweigerd had deel te nemen aan de besprekingen met de geneesheren, het gezicht niet
verliezen? Handelde ze onder invloed van het ABVV, onverdeeld pro-Troclet, dat
wellicht nog enig resultaat verhoopte van een strakke houding? Hoe dan ook, de
liberale tegenstand heeft de regering tot een eerste concessie bewogen: de besprekingen
met de geneesheren worden voortgezet, en het besluit wordt intussen niet uitgevoerd.
Voor het land zou de verwerping van de plannen van dhr Troclet mits nochtans de
ziekteverzekering werkelijk gesaneerd wordt wellicht een geluk zijn. De CVPinterpellanten legden de nadruk op de gevaarlijke verstaatsende strekking ervan en de
heer Gilson bracht nieuwe gevaren aan 't licht: gedaan was het met de vrije keuze van
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geneesheer en kliniek, met de vrijheid voor het volgen van de voorgeschreven medicatie, langs de andere kant oprichting van een soort gezondheidsrechtbank en uitlevering van de zieke aan een logge maar almachtige controle. Dit biedt ons misschien een
diepere psychologische sleutel tot het liberaal verzet: de socialisten, in hun superioriteitsgevoel, schrikken er niet meer voor terug de coalitieregering streng socialistischdoctrinale ontwerpen te laten zegenen: noemen we naast het besluit Troclet de ontwerpen Leburton over de huisvesting en de sport, beide in de senaat geëncommissioneerd. En misschien heeft vooral dit verschijnsel de liberalen gestijfd in hun verzet, dat
in het parlement ondubbelzinnig tot uiting kwam. Bij monde van de heren Liebaert,
Motz en Moureaux hadden ze trouwens op hun vergaderingen ook uiting gegeven aan
hun onrust t.o.v. de al te geestdriftige socialistische gebruikmaking van de middelen
die aan de hoogconjunctuur te danken zijn.
Daarnaast echter zijn de verhoudingen tussen regering en oppositie schijnbaar
minder gespannen. Dhr Motz prees de gematigdheid van het CVP-congres, dat anderzijds door een Vlaamse krant van rechts geïnterpreteerd werd als een mogelijke
ouverture naar de socialistische kant toe. Nu is het zeker waar, dat het CVP-congres
in een sfeer van kalme wil tot opbouw verlopen is, dat de hitte van de schoolstrijd
voorbij bleek, dat er het primaatschap van de rede boven het gemoed gehuldigd werd,
dat de kritiek op het regeringsbeleid wel scherp, maar geenszins gepassioneerd was,
dat de besluiten zelfs een deur schijnen open te laten voor een minder radicale houding
tegenover de wet-Collard, al werden de christelijke beginselen er met klem vooropgesteld. Maar Theo Lefèvre, ten zeerste gekant tegen iedere verslapping in de strijd,
werd toch met klank herkozen, en zijn slotrede gaf ook aan de verduidelijking van
enkele programmapunten, zoals ze in de besluiten kwam te staan, het perspectief van
een meer diepgaande vernieuwing. Het lijkt ons dan ook voorbarig, uit te gematigdheid
van toon, uit het optreden van mannen die ervoor doorgaan coalitieformules zoals die
van 1947-1949 in het hart te dragen, af te leiden dat de CVP haar radicale oppositie
zou opgeven. Veeleer lijkt zij de meest doeltreffende vorm van strijd tegen de regering
te vinden in het voeren van een verdelingspolitiek, die natuurlijk een zekere soepelheid
vergt, en minder spectaculair maar daarom niet minder realistisch is. Ieder heropflakkeren van acuut anticlericalisme vanwege de regering zou echter allicht het bewijs
leveren van de onverminderde strijdvaardigheid der christenen.
Maar wel lijkt de regering het op prijs te stellen, dat het klimaat rustiger wordt. De
wet-Collard r zonder aan potentiële gevaarlijkheid in te boeten — zal wellicht gematigd worden toegepast: er wordt met verwachting uitgezien naar de toepassingsbesluiten die o.m. de uitbetaling der toelagen aan het vrij onderwijs moet regelen. Inzake het
interpellatierecht en de oprichting van een gemengde commissie tot reorganisatie van
het leger, mocht de oppositie zich zelfs verheugen in tegemoetkomingen van de meerderheid in het parlement. Nu de Nederlandse tekst van de grondwet is klaar gekomen,
geroepen om door de grondwetsherziening rechtsgeldigheid te verkrijgen, worden
pogingen gedaan om de oppositie voor het werk van de constituante weer tot medewerking te bewegen. Niet iedereen in de oppositie is daartegen gekant; sommigen
zouden zelfs hopen, de huidige regering door een tripartite te kunnen vervangen.
Maar dat is hoogstens de opvatting van een kleine minderheid die bij de christelijke
opinie geen schijn van kans heeft.
Het sociaal-economisch front blijft verder beheerst door de kwestie van de arbeidsduur. De algemene strekking lijkt te gaan naar compromis-oplossingen, zoals in de
mijnsector. Deze compromissen zijn ingegeven door de huiver voor een nieuwe krachtmeting, maar ze consacreren toch de vooruitgang van de idee der vijfdagenweek, een
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nieuwe krachtidee in de arbeiderswereld, die niet meer zal te stuiten zijn. Blijkt zulks
niet opnieuw uit het feit dat de EGKS haar studie over dit probleem van de steenkoolsector over al haar sectoren uitbreidt?
Voor het overige is het vraagstuk van de kinderbijslagen nog steeds hangend, daar
de bevoegde commissie tot geen eensgezind besluit kon komen. Zo blijft ook als laatste
punt van het sociaal accoord van 30 juli jl. het herstel van de bijkomende vergoeding
voor de moeder thuis onuitgevoerd. Het ontwerp Bossaert i.v.m. het pensioen voor de
zelfstandigen werd in de kamer geconfronteerd met een nieuw, financieel veel voordeliger ontwerp De Saeger, en ging naar de commissie terug. Verder vallen de uitlatingen van voorzitter Mullie op de studiedagen van de Boerenbond te vermelden,
volgens welke een nieuwe landbouwcrisis niet uitgesloten zou zijn, mede ingevolge de
ontoereikende politiek van de regering. Deze kon, tenslotte, opgejaagd door een reeks
interpellaties, niet langer blind blijven voor de textielcrisis en brengt een stel maatregelen uit, die de zelfhulp zeker niet uitsluiten, maar in de rayonne- en vlassector toch
een werkelijke nood komen verhelpen.
Op buitenlands gebied is België's onthouding inzake de opneming van Spanje in de
UNO opgevallen ,--- ze betekende immers een morele tegenstemming. De houding van
dhr Spaak, voorzeker in overeenstemming met de besluiten van het BSP-congres, is
voor het nationaal belang, naar te vrezen valt, niet zonder gevaar. Inzake Europese
economische integratie verrichtte dhr Spaak echter uitstekend werk. De experts van de
raad der ministers hebben gedetailleerde plannen uitgewerkt inzake het in-pool-brengen van de atoomenergie op Europees vlak, van de klassieke energie en van het vervoer, alsook inzake het oprichten van een algemeen gemeenschappelijke markt die
volgens de voorogestelde formules binnen een vijftiental jaren tot stand gebracht zou
kunnen worden.
L. Deraedt

Forum
Mauriac op zijn best
„Paroles Catholiques" 1 ) zet Francois
Mauriac op het titelblad van een
boekje, dat in 1954 bij Plon, Parijs, van
de pers kwam. Naar een man van het
formaat van Mauriac te luisteren is altijd boeiend. Of hij spreekt te Madrid,
te Stokholm, te Brussel, te Genève of
ergens in Frankrijk, of hij spreekt voor
geloofsgenoten of voor andersgezinden,
doet niet ter zake. Hij is altijd de Christen die getuigen moet, de Christen met
een helder hoofd en een warm hart, met
een groot geloof en een grote liefde. Men
weet na lezing van dit bundeltje conferenties niet, wat het meest te bewonderen, zijn ongewoon inzicht in de dingen
van wereld en geloof, of het grote

mededogen, de warmte van zijn medevoelend hart.
Wat mij na de lectuur van Mauriacs
boeken nog nooit overkomen is, overkwam mij hier: alle critiek bleef zwijgen om volledig in te stemmen met wat
hier uit de volheid van zijn Christelijk
besef, zijn Christelijk weten en Christelijk voelen was opgeweld. Het was de
stem van een veel-ervarene, een wijze,
een vrome en daarbij een kundige en
helder schouwende, die hier sprak. Een
roman lezend van de grijs geworden
meester heeft men toch altijd enige
reserve, enige critiek, een desideratum
of wat ook, hoe bewonderend men ook
tegenover hem sta. Hier is het niet zo.

1) Francois Mauriac, Parolee Catholiques. — Pion' Parijs, 1954.
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Een Frans conférencier, die het vak
verstaat, weet altijd zijn toehoorders te
vangen in de lus van zijn charme. Taal
en optreden, gebaar en voorkomen, alles
is van een zo bescheiden bekoorlijkheid
en bekoorlijke bescheidenheid dat niemand eraan weerstaan kan. Mauriac is
in zijn optreden de bescheidenheid in
persoon en weet al spoedig zijn gehoor
te verstrikken in het net zijner fijn gelede, delicaat genuanceerde volzinnen,
die langs u heenglijden, u omstrengelen
en boeien met zachte en weldadige kracht.
Zo vergaat het nog de lezer, die intonatie en gebaar van de spreker missen
moet.
Wat dit kleine boekje dat zes conferenties bevat, gehouden in de plaatsen
die ik boven noemde, biedt, is ongeveer
de geloofsbelijdenis en het huidige wereldinzicht of de werelddiagnose van
Mauriac. De schrijver heeft, zoals men
weet, vooral de laatste jaren, een soort
openbare tribune opgeslagen, van waaruit hij de wereld, bijzonder de Franse
wereld, zijn oordeel zegt over alle mogelijke aangelegenheden die de publieke
opinie en het algemeen belang raken.
Deze zes conferenties echter zijn niet gehouden vanaf een openbare volkstribune,
maar uitgesproken bij bijzondere gelegenheden, voor een élite-publiek. Zij openbaren ons de intiemste gedachten van
Mauriac en zijn even doordacht van inhoud als verzorgd van vorm. Zij openbaren „le grand Chrétien" die Mauriac
is, de man die de polsslag van zijn tijd
voelt, die de noden der mensheid als aan
den lijve ondergaat en alles ziet in het
licht van het mens geworden Woord.
Christus is voor hem het begin en het
einde, de alpha en de omega.
De langste en meest bewerkte en verzorgde dezer conferenties voert ons naar
Madrid, waar Mauriac te spreken had
over de vooruitzichten van het Katholicisme in Frankrijk. Zij dateert echter
van 1929, zodat zij niet geheel meer beantwoordt aan de huidige situatie. Van
waarde echter blijft wat hij zegt over
het ontkerstende humanisme en over het
herlevende, en zich herbezielende geloof
in Frankrijk, het land, dat zijn religieuze
neergang niet te wijten heeft aan doc-

trinaire dwalingen, doch aan historische
en tijdelijke oorzaken.
In 1952 ontving Mauriac de Nobelprijs voor litteratuur en de toespraak die
hij aan het voor hem aangerichte banket
te Stokholm hield, is een moedig getuigenis voor zijn Christendom. Tevens
spreekt hij hier over zijn eigen werk,
geeft antwoord op de verwijten die men
hem vaak gemaakt heeft en stelt de taak
van de romanschrijver in het licht. Het
is wellicht het meest persoonlijke en
revelerende stuk uit heel de bundel.
Een der merkwaardigste en treffendste
conferenties is die, welke hij hield bij
de Ontmoeting te Genève in 1953, waar
allerlei beroemdheden optraden en waar
Mauriac te spreken had over de „Angoisse". Voor een uitermate gemengd en
intellectueel publiek had hij hier zijn
mening te zeggen over de angst, de
angst als algemeen menselijk en als actueel tijdsverschijnsel. Hij greep de gelegenheid aan om wederom voor Christus
te getuigen en sprak over de angst bij
gelovigen en bij ongelovigen. De angst
van de Christen! Het is een slogan geworden in de mond der tegenstanders.
Mauriac geeft toe dat deze angst helaas,
bestaat, maar hij wijt het aan de vernauwde, verengde persoonlijke heilsverwachting van de hervormers en Jansenisten der zestiende eeuw. Het persoonlijk heil werd een obsessie, iets pathalogisch, voor de mens. Dit is niet katholiek. De bezorgdheid om eigen redding heeft zich te verwijden tot en in
Christelijke charitas. Deze sluit de
eigenlijke „angoisse", de ziekelijke beangstheid uit.
Toen Mauriac in Genève aankwam,
lag er in zijn hotel een brief voor 'hem
van iemand, die hem de vraag stelde,
of hij, die de wereld door zijn sombere
boeken met zoveel angst vervuld had,
wel de aangewezene was om over dit
onderwerp te spreken. Terecht antwoordt
de schrijver hierop dat hem met die beschuldiging te veel eer, maar ook te veel
oneer wordt aangedaan.
De overige conferenties werden gehouden voor een katholiek gehoor, te
Brussel en in Frankrijk zelf. Hier richt
zich Mauriac tot geloofsgenoten en ge-
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lijkgezinden en kan hij zich minder geremd uitspreken. Hem het meest uit het
hart gegrepen is, dunkt mij, de laatste
over „Dieu vivant". Hier herdenkt hij
nog eens met dankbaarheid Pascal die
hem op zestien-zeventienjarige leeftijd
meer bewust God leerde kennen en beminnen, „Dieu sensible au coeur, non
a la raison", waarbij onder „le coeur"
niet verstaan worden „je ne sais quelle
appréhension sensible et quelle effusion
de sentiment", maar, „la connaissance
intuitive que nous avons des premiers
principes". Pascal heeft echter niet alles
gezegd. Port-Royal heeft hem hart en
lippen te zeer verengd en dichtgesnoerd.
Wij zijn niet „les membres d'un petit
troupeau de „tremblants élus, coupés de
la masse réprouvée." Wat de Zoon des
Mensen is komen zoeken en redden, is
wat verloren was. En dit laatste is wel
de inspirerende gedachte van heel het
werk van Francois Mauriac.
„Mauriac op zijn best" schreven wij
boven dit stukje. Met „op zijn best" bedoelen wij hier niet de schrijver, maar
de alzijdige, de volledige, de mens Mauriac. Hoewel dit gevoelige, fijnnervige
proza in elke zin de geboren schrijver
verraadt, is het toch allereerst als mens
en Christen dat hij hier optreedt. Er
klopt een hart in deze conferenties, dat
openstaat en gevoelig is voor alle
schokken en deiningen die de Franse,
de Europese, de wereldsamenleving te
doorstaan heeft. Met het indringende en
heldere doorzicht, dat het Franse genie
eigen is, ziet hij de verhoudingen, ziet
hij oorzaak en gevolg, verband en samenhang in de hedendaagse verschijnselen
en hart en hoofd stemmen samen om
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alles te herleiden tot zijn relatie met het
eeuwige, met God, met het mensgeworden Woord. Afkerig van politiek en van
commerciële belangen tracht hij alles te
benaderen van de zijde van hart en ziel.
Mauriac is uit de school van Pascal en
heeft altijd graag geluisterd naar de'
raisons du coeur. Tekenend is echter wat
hij zegt in zijn Geneefse conferentie, dat
hij namelijk met verloop van tijd gereserveerder is gaan staan tegenover het
woord dat Pascal Jesus in de mond legt:
„J'ai versé telles gouttes de sang pour
toi". Dit lijkt hem te Jansenistisch, te
zeer liggend in de lijn van de bezorgdheid, de obsessie om het eigen heil. Een
groot geloof en een nog grotere liefde
bezielen de bladzijden van dit kleine
boekje. Men kent waarschijnlijk de vooren afkeuren, om niet te zeggen, de stokpaardjes van Mauriac, die ook in dit
werkje hier en daar opduiken. Maar ook
deze typeren de vurige, en waar het
nodig is, de felle Christen, die nooit een
blad voor de mond neemt. Wie het nog
niet las uit zijn romans, kan hier lezen
wat zijn grote bezwaar is tegen het welwillende humanisme der ontkerstende
intellectuelen, zoals André Gide er een
was, dat zij namelijk hun ogen sluiten
voor het mysterie der erfzonde, het mysterie onzer innerlijke ontwrichting en
geneigdheid ten kwade, een mysterie dat
ieder in zijn binnenste aanwezig voelt.
Mauriac weet zich noch theoloog, noch
philosoof, hij is slechts journalist en
romanschrijver, maar hij is meer dan dit
alles, hij is een wijze en een Christen
met het hart op de rechte plaats.

J. van Heugten S.J.

Een tijdschrift voor kunst
In het bonte panorama van de kunsttijdschriften, dat reeds aan oververzadiging lijdt, komen nog geregeld nieuwe
titels opduiken. Hoe wonderlijk ook, som-.
mige schijnen aan een werkelijke behoefte
te voldoen. Men kon veronderstellen dat
alle gebieden van de plastische vormgeving vertegenwoordigd waren in de verschillende periodieken, gewijd aan de
bouwkunst, de beeldhouw- en schilder-

kunst, de kleinkunsten. En terecht. Deze
gebieden komen wel in een of ander tijdschrift tot hun waarde. De leemte echter
ligt elders. Er bestond geen tijdschrift dat
deze misschien voor de hand liggende
maar haast onmogelijke formule aandrufde om alle perioden, alle landen, alle kunsten voor elk soort mensen te behandelen.
„L'Oeil" schreef het als volgt neer in zijn
editoriaal: „gids te zijn voor de levende
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kunsten zo goed als voor de kunst van
alle tijden; gids te zijn ook in het verkennen van braakliggend terrein; gids te zijn
voor de toeristen op zoek naar kunstschatten; gids te zijn voor de amateur en
de verzamelaar". Wij willen er onmiddellijk aan toevoegen dat „L'Oeil" in deze
brede opzet op een merkwaardige wijze is
geslaagd, onder dit éne voorbehoud nochtans --- wat wellicht te verhelpen is! -dat de tekst alleen voor franskundigen
toegankelijk is. Van de talrijke illustraties,
vooral van de goede kleur-platen, kan
natuurlijk iedereen genieten.
Zoals in vroeger tijden de brief-verhandeling, die groten en geleerden onder
elkaar uitwisselden, is het tijdschrift nu
een normaal communicatiemiddel geworden van mensen die dezelfde belangen
verdedigen, dezelfde opvattingen delen,
zich in eenzelfde interessesfeer bewegen.
Een tijdschrift is echter meer dan een
stricte communicatie. Het is een factor en
een vorm van cultuur, waardoor men uit
zijn onmiddellijke, beperkte belangensfeer
treedt om contact te zoeken met de scheppende en denkende mens van deze tijd.
De waarden die vroeger besloten bleven
in een salonkring komen nu langs de tijdschriften •-- niet altijd even zuiver! — tot
een bredere groep mensen. Voor dit enigszins bovenpersoonlijke contact van auteur
en lezer, de twee partners van het gesprek, blijkt steeds minder tijd te bestaan,
hoewel de behoefte daaraan zich steeds
dringender doet voelen.
In dit perspectief kunnen wij de opzet
van „L'Oeil", dat dit enigszins geïmproviseerde contact op het gebied van de plastische kunsten tot stand wil brengen,
slechts toejuichen. Niet iedereen immers
die voor plastische waarden gevoelig is
kan zich de gespecialiseerde tijdschriften
aanschaffen. Ons werd regelmatig gevraagd naar een tijdschrift dat zich zowel
voor de oude als voor de moderne kunst
interesseerde; dat oog had voor de plastiek van een gebouw evenzeer als voor
die van een beeld of een schilderij; dat
werken en kunstenaars afzonderlijk voorstelde en ook grote perioden in hun sa
menhang beschouwde. Daarbij nog: een
blad dat in staat was om verzorgde reproducties te geven. Aan deze eisen vol-

doen weinig tijdschriften. Een wetenschappelijke geest zal wel veel bezwaren
kunnen opperen tegen deze versnippering.
Het gaat hier echter niet om een stricte
discipline die als het ware langs een rechte lijn het doel dat zij zich stelde nastreeft,
wel om een breed interesse voor een van
de interessante menselijke gebieden. Daarbij wordt geen volledigheid betracht, geen
definitief oordeel, alleen maar wat menselijke verrijking.
Onberispelijk wat presentatie betreft —
gezien de prijs! --r met in ieder nummer
een achttal kleurplaten in groot formaat
heeft „L'Oeil" in zijn eerste jaargang alle
gebieden van het plastische scheppen betreden. Over moderne kunst zijn merkwaardige bijdragen verschenen van W.
Grohmann, D. H. Kahnweiler, D. Cooper,
A. Masson, M. Seuphor. Verschillende
moderne kunstenaars werden in overvloedig geïllustreerde studies voorgesteld. Wij
vermelden Giacommetti, Leger, Villon,
Picasso, Moore, Bazaine, Braque, Tobey,
Richier, Van Gogh, Manessier, Breton,
Cézanne, de Staël. Uit de kunstgeschiedenis werd de school van Fontainebleau behandeld door Ch. Terrasse, de Rococco
door C. Connolly, het caravaggisme door
P. Pia, de polychrome sculptuur van Catalonië door J. Ainaud, de Gotische en
Bourgondische miniaturen door J. Porcher, het maniërisme door A. Chastel, het
middeleeuwse landschap door J. Baltrusaitis, de Kretensische cultuur door H. Candillis, Altdorfer door F. Roh, K. Witz
door G. Schmidt. Daarnaast werd een
vacantienummer uitgegeven over toeristische merkwaardigheden in Italië, NoordDuitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland
met drie reisplannen o.a. voor BelgiëHolland (waarbij België wel erg stiefmoederlijk veronachtzaamd werd!) . Een
volledig nummer werd gewijd aan de
kunst van Rusland. Ook de Primitieve
kunsten werden behandeld. De mededelingen over het kunstleven, die maandelijks
warden verstrekt, zijn blijkens enkele
steekproeven minder betrouwbaar. De
bouwkunst kwam slechts zelden ter sprake
en dit lijkt ons een zwaar tekort, nu de
bouwkunst weer de voornaamste rol in de
evolutie van de moderne kunst gaat overnemen.

FORUM
Het is slechts een droom! Wij zouden
het echter schitterend vinden, als iemand
dwaas genoeg zou zijn om dit initiatief in
het Nederlands taalgebied nog eens te
proberen. Waarom niet als een aanpassing van L'Oeil? Het ware een gelegen-
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heid om ook de Nederlandse en Vlaamse
rijkdom op het gebied van de plastische
kunsten aan een ruimer publiek mee te
delen. Men heeft het reeds vaak gewaagd.
Nu „L'Oeil" bestaat, zou men er opnieuw
aan geloven!
G. Bekaert

Ongelijk getuigenis over Marnix Gijsen 1)
Met ongeduld hebben velen naar dit
boek over Marnix Gijsen uitgezien, maar
nu het voor ons ligt, beantwoordt het
slechts in zeer beperkte mate aan die hoge
verwachtingen, in dié mate juist dat R.
Goris werkelijk nieuwe en revelerende
dingen over de jeugd van de Vlaamse
auteur vertelt. Het aandeel dat René Goris
en Jan Greshoff aan deze uitgave hebben,
is echter al te ongelijk van waarde: dat
van de eerste bestaat uit een bijdrage die
voor de kennis van Gijsens persoonlijkheid voortaan onmisbaar zal blijken; dat
van de tweede, uit een reeks losse en oppervlakkige beschouwingen, die tot een
dieper begrip van de romanschrijver weinig wezenlijks bijdragen. Het deel van de
broer is met zorg, dat van Greshoff is,
voor een criticus van zijn formaat, ongewoon slordig opgesteld.
R. Goris schetst, „niet zonder enige ontroering -, in herinneringen en anecdotes
de eerste levensjaren van zijn vier jaar
jongere broer Jan-Albert. Hij doet dat
sober, bescheiden, zakelijk en toch bewogen, juist genoeg vertellend om ons reeds
heel veel van Marnix' latere persoonlijkheid te verduidelijken, zonder ons verder
alle nieuwsgierigheid te ontnemen. Onom
wonden benadrukt hij, met kennis van zaken, de sterk autobiografische inslag van
Gijsens werk: „Wanneer ik de feiten van
Bert's jonge jaren naast zijn werken leg,
zijn er zeer vele zuiver autobiografische
bijzonderheden aan te wijzen, welke dikwijls zonder enige misvorming werden
aangewend". En vele van die elementen
deelt hij dan ook min of meer omstandig
mede, andere geeft hij de lezer te vermoeden. Een aantal van de hier bekendgemaakte levensbijzonderheden (als b.v.

het feit dat de kleine Jan-Albert onmiddellijk na zijn geboorte is „uitbesteed" en
pas drie jaar later in het burgerlijk milieu
van zijn thuis is „overgepoot") schijnen
op de vorming van onze auteur een niet
meer te miskennen invloed te hebben gehad. Het geheel van Goris' mededelingen
versterkt overigens de indruk en dit
onderstreept hun belangrijkheid — dat
datgene wat voor velen jarenlang het „geval Gijsen" is geweest, zijn pikanterie niet
te danken heeft aan de complexiteit van
zijn persoonlijkheid op zichzelf, maar gewoonweg aan de onwetendheid waarin
lezers en kritiek verkeren omtrent de feitelijkheden van zijn leven. R. Goris sluit
zijn memoires echter af met de studiejaren
van zijn broer. Zo werpt hij een ongekend
licht op de ieugd, die voor een schrijver
als Marnix Gijsen een der belangrijkste
inspiratiebronnen blijkt te zijn, maar zzijn
opstel spreekt niet over de latere ontwikkeling, welke de tonaliteit en de problematiek van Gijsens werk toch ongetwijfeld in belangrijke mate mede heeft bepaald. We kunnen het betreuren dat over
die latere groei hier nagenoeg met geen
woord gerept wordt, door Goris niet en
niet door Greshoff. Maar Greshoff schrijft
zelf: „Ik acht de tijd voor mededelingen
van persoonlijke aard nog niet gekomen
en ik geloof niet dat die van mij moeten
uitgaan". Zolang dit echter het geval
blijft, is de diepste en waarachtigste interpretatie van dit werk onmogelijk.
Het uitzonderlijk belang van Goris' getuigenis missen we volkomen in de beschouwingen van Greshoff. Niet alleen is
de tekst zo achteloos behandeld, dat hij
wemelt van zetfouten en verstrooidheden
(als Greshoff zulke „creatieve macht''

1) René Goris en J. Greshoff, Marnix Gijsen. — A. A. M. Stols, 's-Gravenhage; Diogenes'
Boekhandel, Antwerpen, 1955, 171 pp., geill.
30
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toekent aan Gijsens komma's, mocht hij
wel wat meer zorg besteed hebben aan de
zijne; maar kom, we moeten deze tekst
niet lezen „met het oog van meester Pennewip") , doch de structuur van dit opstel,
dat toch de veelbelovende titel draagt
Marnix Gijsen's ontwikkeling als romanschrijver, is zo los en onsamenhangend,
dat er nog nauwelijks van enige structuur
sprake kan zijn. Dit kan ons niet zo heel
erg verbazen, indien we aannemen — en
wanneer we even terugkijken naar de stofomslagen van Joachim van Babylon,
Klaaglied om Agnes, De Oudste Zoon.
kunnen we dit gemakkelijk waar maken
dat Greshoff hier voor een deel niet
veel meer heeft gedaan dan enkele los van
elkaar geschreven krantenartikels (uit De
Nieuwe Courant) samengebracht, zonder
zich veel moeite tegeven om ze tot een
synthetische eenheid te brengen, of er
zelfs maar de herhalingen uit te schrappen. Het geheel biedt ons dan ook weinig
nieuws en staat niet veel hoger dan het
peil van een krantenrecensie (een van
Greshoff dan, dat weze volmondig toegegeven). Zeker, de criticus komt er rond
voor uit dat hij alleen zijn „persoonlijke
indrukken van Gijsen's romans" wil weergeven: „Het is niet het werk van een criticus maar van een lezer, die tot een uiteenzetting met de schrijver wenst te komen
en daarom naast de tekst ( de cursivering
is niet van Greshoff) een eigen uitleg
daarvan vaststelt". Maar waarin verschilt het werk van een criticus van dat
van een lezer die schrander en bevoegd
wordt geacht als Greshoff? Moeilijk is de
indruk te vermijden dat Greshoff er zich,
ten behoeve maar ook ten koste van Gijsens „getrouwe gemeente", wat al te gemakkelijk van afgemaakt heeft.
De manier waarop dit opstel is aaneengeflanst verklaart er de grootste tekortkomingen van. Elk boek van Gijsen is een
van zijn beste. Dit kan natuurlijk als ze
allemaal verschillen. Maar bij alle verschillen „bemerkt men toch een duidelijke
verbondenheid". En welke is dan die verbondenheid? „Deze romans vormen een
eenheid door de sterke, ingeschapen eigenaardigheid van Marnix Gijsen, die hem
onvergelijkelijk maakt; door een menselijkheid. welke algemeen en niettemin uit-

sluitend de zijne is. En niet minder door
de altijd aanwezige, smartelijke zielsnoodr
zaak ....". Ze vormen dus een eenheid
omdat het allemaal werken van Gijsen
zijn. Maar waarin bestaat die eigenaardigheid, die eigen menselijkheid, die zielsnoodzaak nu juist? „Uitspraken verliezen
hun waarheid niet als ze uittentreure (sic)
herhaald worden'. Nee, ze verliezen hun
waarheid niet, maar wanneer ons nagenoeg van iedere roman herhaald wordt
dat hij is „ontstaan uit diepe nood en bittere pijn' , „beantwoordt aan een innerlijke noodzaak", geschreven is onder „een
beklemmende onvermijdelijkheid" of een
„ononderdrukbare drang", zonder dat ons
ergens helemaal duidelijk wordt gemaakt
welke die noodzaak nu precies is, dan
verliezen zulke uitspraken toch wel een
heel klein beetje van hun overtuigingskracht. Hetzelfde geldt voor Greshoffs
opsommende bewondering. Ze verzwakt
zichzelf en is bijna nergens serieus gemotiveerd. Daarmee beweren we helemaal
niet dat bewondering voor Marnix Gijsen
niet te motiveren is, maar alleen dat Greshoff het hier niet overtuigend en op hoog
niveau doet. Maar nog eens: wellicht stellen we aan onze kritiek te hoge eisen.
Er zijn echter vergissingen die niet uitsluitend door de losse samenstelling van
dit essay te verklaren zijn. Bij het verschijnen van De Oudste Zoon heeft menig
recensent zich afgevraagd wat de tekst op
de stofomslag in 's hemelsnaam te maken
had met de werkelijke inhoud van de
roman en wie er voor die omslag dan wel
verantwoordelijk was. Nu weten we liet:
het is Greshoff. En hij handhaaft hier zijn
interpretatie, ongewijzigd. Doch daar komt
nu dit nog bij. Klaarblijkelijk wil Greshoff
in heel Gijsens werk de autobiografische
inslag tot het mogelijk minimum herleiden.
En over dit laatste verhaal schrijft hij: ,,In
De Oudste Zoon wordt steeds duidelijker
Gijsen's verlangen naar, zijn wil tot het
scheppen van een wereld, welke de zijne
is, maar die steeds minder gegevens aan
deze laatste ontleent. Ik voor mij ontdek
hier in de hoofdfiguur Hugo, minder wezensgemeenschap met de schrijver dan om
één voorbeeld te noemen, in de semizinnebeeldige Joachim van Babylon. De levensloop van Herman heeft niets gemeen met
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die van 's schrijvers broeder. En diens
ouders zijn, afgaande op de weinige gegeyens welke ons ter beschikking staan, in
ieder opzicht anders, dan de vader en de
moeder uit de roman". We willen nu helemaal niet betogen dat alles in deze roman
„zonder enige misvorming" op autobiografische elementen zou steunen ( gelukkig
maar voor René Goris én voor Marnix
Gijsen!), maar ziet Greshoff, na lezing
van Goris' aantekeningen, welke ons nu
wél ter beschikking staan, niet in dat hij,
om zijn stelling waar te maken, eerst nog
elke (uiterlijke) overeenkomst moet wegcijferen tussen de schrijver en Herman
( niet Hugo) , tussen de oudere broer en
Hugo (niet Herman) ? Dat de moeder der
Gorissen helemaal anders is dan die van
de Verbeecks, is nogal vanzelfsprekend,
van het ogenblik af dat Greshoff in de
moeder uit de roman „de sombere schikgodin" ziet, „het levend geworden zinnebeeld van de Deugd, de Moloch, waar het
jongetje Hugo aan werd geofferd". Maar
wat die „eigen uitleg, naast de tekst" nog
met de roman te maken heeft, blijft ook
voor iemand die, zoals Greshoff herhaaldelijk vermaant, het boek meer dan één
keer gelezen heeft, een raadsel. De verhouding tot de moeder in dit en in ander
werk van Marnix Gijsen roept overigens
een veel complexer probleem op dan
Greshoff het voorstelt, en is het verlangen
om ook hier een biografische verklaring
te zoeken, wel helemaal ongewettigd? Uit
de mededelingen van René Goris zijn trouwens een aantal concrete elementen te
onthouden die in de gebeurtenissen en de
sfeer van De Oudste Zoon zijn verwerkt.
We zullen ze hier maar niet opsommen:
wie Goris leest, ontdekt ze zelf wel.
Dit alles zou van zeer gering belang
zijn, indien Greshoff voor een aanzienlijk
deel niet juist op De Oudste Zoon steunde om een vermoeden uit te spreken dat
toch nogal van gewicht is: „Het zou mij
niet verbazen wanneer in een niet al te
verre toekomst Marnix Gijsen, na een
tijdvak van zwijgen, aan zijn getrouwe
gemeente een breed opgezette, omvangrijke roman-roman voor legde, dat wil
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zeggen een roman waarin de subjectieve
elementen, schoon onverwoestbaar in
ieder kunstwerk aanwezig, door de schrijver gedwongen werden ondergronds te
gaan; een roman tenslotte, waarin eigenmachtige mensen tot leven komen, die een
bestaan leiden dat slechts gedeeltelijk door
dat van hun schepper bepaald wordt". Als
argeloze veroordeling van het voorafgaande werk van de romancier Gijsen kan
dit er nogal door: Gijsen zal nu eindelijk
een roman gaan schrijven! Want „De
Oudste Zoon, dat een episode uit de veronderstelde toekomstige roman-roman zou
kunnen vormen, bewijst (cursivering van
Greshoff) dat Marnix Gijsen de mensenkennis, het oordeel en de vaardigheid bezit, noodzakelijk om zulk een grote onderneming tot een goed einde te brengen".
Nee, het laatste boek van Gijsen bevat
niet minder autobiografische grondstof
dan de vorige. Het ligt overigens helemaal
niet in onze bedoeling om het goed recht
van de romanschrijver in dezen te betwisten. Alleen willen we beklemtonen dat,
zolang het levenslot en de levensbeslissingen van déze auteur ons verborgen blijven, ook veel van zijn literair werk niet
volledig en allerdiepst kan geïnterpreteerd
worden. Motieven die in dit leven en werk
klaarblijkelijk op de voorgrond treden, als
de verhouding tot Kerk en geloof, tot de
moeder, tot de vrouw, worden in het onderhavig essay niet aangeraakt. Ja. R.
Goris schrijft ontroerde bladzijden over de
jeugdliefde waaruit het Klaaglied om Agnes is ontstaan, maar daardoor wordt de
diepe tragiek van Joachim van Babylon
b.v. niet verklaard.
Greshoff, die tegenover Marnix Gijsen
zeker niet te verdenken is van een „incomptabilité d'humeur", zoals hij het in
zijn eigen leuk Frans weet te zeggen, heeft
de Vlaamse auteur en zijn lezers een
vriendendienst willen bewijzen. Maar Gijsen én zijn lezers verdienden heel wat
beter. Zijn werk heeft recht op een grondiger en serieuzer kritiek. Die komt later
wellicht. Misschien wel van Greshoff.

Frans Van Bladel

Boekbespreking
GODSDIENST
Antanas MACEINA, Das Geheimnis der
Bosheit..-- Herder-Verlag, Freiburg
i/Br., 1955, 228 pp., geb. D.M. 12,80.
Een verhelderende analyse van de gestalte, die het boze in het menselijke leven aanneemt. Naar aanleiding van Dostoievsky's „Groot-Inquisiteur" had de S.
ons een geschiedfilosofische studie gegeven. Uitgaande van Soloviev's novelle
„De Antichrist" schenkt hij ons thans een
theologisch-psychologische beschrijxing
van de grote strijd, die zich in het menselijke leven afspeelt. Hij gaat uit van het
religieuze karakter der geschiedenis, het
enige dat haar zin kan geven. Vervolgens behandelt hij de karakteristieken
van de anti-christelijke geest. De Antichrist verschijnt slechts aan het eind van
de geschiedenis, doch de geest die hem
bezielt, poogt op elke periode en op elk
leven beslag te leggen. Het voornaamste
kenmerk van de Antichrist is wel dat hij
Christus slechts als een voorloper beschouwt, zichzelf als de ware verlosser
en de volkomen vervulling. Vandaar ook
zijn egocentrisme, de eigenliefde als basis
van zijn activiteit, zijn in de kern valse
religiositeit, die door haar schijn-oecumenisme het gevaarlijkst de mens verleidt,
zijn streven om het lijden uit te schakelen en de mens voorgoed in een nieuw
paradijs op aarde te bevestigen.
Een boek vol fijne analyses en opmerkingen, die talrijke diepe en interessante inzichten openen.
A. Deblaere
C. S. LEWIS, Surprised by Joy. The
shape of my early life. — Geoffrey
Bless Ltd, London, 1955, 224 pp.,
geb. Sh. 15.
Wie kent niet de anglikaanse bekeerling, literaire criticus, conferencier voor
de R.A.F., en aan de B..B.C., professor in
de engelse letterkunde in Oxford, en sinds
twee jaren te Cambridge in middeleeuwse
literatuur, (een leerstoel speciaal voor
hem opgericht,) en gevierd schrijver van
kleine apologetische werkjes, waarin de
eigen humor zo rijk is aan diepe levenswijsheid en christendom. Alleen Chesterton, die trouwens een beslissende invloed
heeft gehad op zijn leven, heeft hem hierin overtroffen. In dit werk verhaalt hij
ons zijn bekering. Op het eerste gezicht
eerder ontgoochelend! Veel over zijn

jeugd, enkele toetsen over de volwassen
man, en een schroomvol zwijgen over de
laatste stap naar God toe. Nogal nuchter,
zelfs wat in mineur, het doodgewone verhaal van een jongen, zoals er tegenwoordig duizenden rondlopen. Daarom is wellicht dit getuigenis, zo engels in vorm,
smaak en in de typische voorliefde voor
het „understatement", in de grond zo indrukwekkend, en alvast zeer troostend.
Door dit leven loopt één gouden draad:
de wondere en delicate ervaring van de
vreugde. Een miniatuurtuintje, een gedicht, een lied, een opera, mythen en
sagen uit het Noorden, de natuur, alles op
zijn tijd, roepen een ogenblik een unieke
vreugde in hem op om weldra hoger te
wijzen, steeds hoger tot de kleine jongen,
na vele bittere en troostende ervaringen,
voor de deur staat van het supreme mysterie van de vreugde, waarop hij zwijgend
P. Fransen
zich terugtrekt.
Kenneth PACKARD, Brother Edward:
Priest and Evangelist. — Geoffrey
Bles. Londen 1955, 168 pp., 12s. 6d.
De Brother Edward van de titel van
deze biographie is Gordon Bulstrode, een
Anglikaanse geestelijke en volksmissionaris, die in maart 1953 in de ouderdom
van 68 jaren overleed. Tijdens zijn studies te Oxford ondergaat deze ietwat rusteloze jonge man een heftige bekering,
die hem besluiten doet de wijdingen in de
Staatskerk te ontvangen. Hiermede niet
voldaan, meent hij geroepen te zijn tot
het religieuze leven. Hij treedt in bij de
z.g. Cowley Fathers, die een bijzondere
verering hebben voor de H. Ignatius en
zijn Exercitia Spiritualia, en hier maakt
hij de grote retraite van dertig dagen.
Ook hier vindt hij geen bevrediging, en
zo wordt hij geleidelijk aan de rondtrekkende priester,rechts en links missies gevend en retraites leidend.
De eenvoudige levensschets van deze
man Gods heeft iets zeer aantrekkelijks
en stichtends, vooral voor de Katholiek
die niet alleen weinig gelegenheid heeft
predikers van dit slag te ontmoeten, maar
vaak ook maar weinig besef heeft van
de ernst en diepe spiritualiteit van menir
ge Anglikaanse parson. We missen
slechts één zaak in dit boek: we krijgen
geen idee van wat deze geestelijke precies geloofde. Maar het is mogelijk dat
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dit iets is dat enkel de katholiek intrigeert, voor wie de comprehensiveness
van de Anglikaanse Kerk steeds min of
W. Peters
meer een raadsel blijft.
Mgr L. CERFAUX, De levende Stem
van het Evangelie (Woord en Beleving). — Lannoo, Tielt, 1955, 192
pp., ing. f 68, geb. f 92.
Men heeft er goed aan gedaan het bekende aantrekkelijk geschreven werkje
van Mgr Cerfaux in het Nederlands te
vertalen. De vertaling is trouwens zeer
keurig, op enkele eigenaardige transscripties van vreemde woorden na (men leze
liever Rhode dan Rodes, Adi,abene dan
Adiabenes, Afraates dan Afraate; op p.
35 leze men Bousset i.p.v. Bossuet) .
Na een inleidend hoofdstuk over het
ontstaan der evangelische overlevering,
worden de vier canonische Evangelies
eerst afzonderlijk en daarna als „viervou.
dige" Blijde boodschap gekarakteriseerd.
Op het einde van het boek wordt gewezen op de apokriefen, de buiten-canoni
sche uitspraken van Jesus en de verspreiding der vier canonische geschriften.
Mgr Cerfaux meent dat de twee eerste
Evangeliën op elkaar gelijken, niet „omdat de Griekse Mattheus bij Marcus zou
hebben geput, maar omdat het Aramese
evangelie van Mattheus eens en voor altijd op de „blijde boodschap" het stempel
van Mattheus heeft gedrukt" (51) . Indien dit zo is, vraagt men zich af waarom
Marcus zoveel uitspraken en redevoeringen van Jesus heeft weggelaten. Indien
Mattheus' Aramees evangelie zulk een
stempel heeft gedrukt op de „blijde boodschap", is het zeker wonderlijk dat Lucas,
die „een geordend verhaal" wilde schrijven, hele passussen uit Mt (14, 22 tot
J. de Fraine
16, 12) weglaat.
A Dominican Tertiary, The Story of Bethany. Blackfrairs Publ. London,
1955, 105 pp., 8s. 6d.
Het boekje geeft een overzicht van het
ontstaan en de ontwikkeling van de stichting van Père Lataste, die met zijn Bethanié veel verder ging dan enkel de reclassering van vrouwen die in de gevangenis
hadden gezeten: hij opende voor hen de
mogelijkheid om religieus te worden. Het
boekje heeft een aparte sectie die de
stichting en het werk der huizen in Nederland bespreekt. Indien de toon wat
zakelijker was gehouden en het reclameelement sterker beperkt, zou het verhaal
aan leesbaarheid gewonnen hebben.
W. Peters
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D. J. MERCIER, Voordrachten voor
mijn seminaristen. — Em. Warny,
Leuven, 1955, 216 pp., ing.
Toen de nog betrekkelijk jonge Kardinaal Mercier, in 1907 en dus in de heroïsche laatste vooroorlogse jaren, zijn
voordrachten „A mes Séminaristes" bundelde, -- vatte hij de diepere geestelijke
vorming van zijn diocesane geestelijkheid
aan: een initiatief dat, doorheen stellingnamen en controversen, op een vernieuw
de spiritualiteit zou uitkomen, en wie
weet op welke verdere godsgenaden.
De vertaler, priester Achiel Leysen,
heeft gemeend dat, niettegenstaande de
lichtelijk verouderde vorm en voorstelling, het levengevende woord van de grate bezieler nog krachtig bleef. En inderdaad! deze zeven voordrachten, zeven
aansporingen tot stilzwijgen en vreedzaam-deemoedige omgang met God, even
robust doordacht als in schriftuur en traditie veelvuldig gefundeerd, hebben iets
van een blijvende jeugd.
Em. Janssen
Mgr Fulton J. SHEEN, Gij zijt gezegend
onder de vrouwen. — Zonnewende,
Kortrijk, 1955, 302 pp.
Maria is de meest beminnelijke en de
meest beminnende vrouw: de maagdelijke
en genadevolle Moeder van de verlossende Godmens, wier deemoedig offer het
heilswerk mede voltooide. Intussen is de
vrouw, onder de mensen, voorwerp en
draagster van liefde; intussen vormt de
Liefde, in de schepping, de levenskern,
waarbij God en geschapen personen elkander doordringen. Zo wordt Maria het
verborgen hart van elk hunkerend bestaan, tegelijk de universele middelares
door wie en naar wie God de zijnen
transformeert.
De tweeëntwintig hoofdstukken zijn
een som van variaties op dat grote thema: vanwege een theologisch geschoolde,
een apostolisch machtige, een biddende
met eeuwige waarden en een bekommerde om moderne noden.
De Amerikaanse titel „The World's
First Love" had beter bewaard kunnen
Em. Janssen
blijven.
Peter SCHINDLER, Een zaaier ging uit.
Vertaald door J. Boosman. — Beyaert,
Brugge, 1955, 378 pp., geb. Fr. 185.
Deze jaarkrans van zondagspreken,
door de bekende Deense bekeerling en
apostel, verscheen in 1949; het waren radiotoespraken, voor een ruim publiek bestemd. Nuttig voor katholieken, zal deze
vertaling niet minder alle religieus-belangstellenden interesseren.
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De bundel bevat eenenzeventig preken,
bijna alle gerangschikt in de liturgische
kringen van het kerkelijk jaar. Noem hem
daarom niet liturgisch, evenmin dogmatisch, evenmin moraliserend, evenmin ascetisch en mystiek, evenmin actueel-problematisch; hij is dat alles, maar zonder
afwijkende specialisering. Hem kenmerkt
de harmonie; het evenwicht tussen verstand en gevoel, inkeer en actie, actualiteit en eeuwige waarden, kerkelijke bekommernis en breedmenselijke belangstel
ling, artistieke golving zelfs en dogmatische scherpte.
De priester en de leek, de biddende en
de apostel, de oudere en de jongere zullen hier veel ontdekken; ze zullen alleen
betreuren dat de vertaling de oorspronkelijke literaire vorm nog slechts laat
Em. Janssen
vermoeden.
Rudolf PEIL, Handbuch der Liturgik fiir
Katecheten und Lehrer. — Herder
Verlag, Freiburg i/Br., 1955, X-174
pp.
Bondig en leerrijk overzicht van de
hoofdelementen der liturgie, waarin telkens de catechetische uitzichten en mogelijkheden worden naar voren gehaald en
benadrukt. Een eerste hoofdstuk handelt
over de liturgie in 't algemeen, een tweede over het H. Misoffer, een derde over
het kerkelijk jaar en een vierde over de
sakramenten en sakramentaliën. Degelijk
en overzichtelijk en derhalve graag aanbevolen voor catecheten en alwie met
liturgisch onderricht is belast.
J. De Munter

v. Imschoot een belangrijke bijdrage vormen.
In het algemeen trouwens dragen de
artikelen de indruk van een persoonlijke
arbeid der schrijvers en zijn geenszins het
resultaat van louter routine-werk. Een
enkele keer is een titel wat erg beknopt
behandeld. Zo is bijv. het „geduld" er met
een nog al magere behandeling vanaf gekomen. Dit geldt zowel van het geduld
als goddl. eigenschap als van het geduld
als christelijke deugd. Deze wordt vrij
eenzijdig in het morele vlak geplaatst, zonder aanduiding van het theol.-eschatologische fundament.
Enkele terloopse opmerkingen: In het
artikel „geestesgaven" is op het eind de
conclusie dat S. Paulus de liefde boven
de g. stelt, omdat de Kerk op de eerste
plaats institutioneel is opgebouwd, minstens onduidelijk te noemen. In het art.
„getuige" had wellicht de verhouding van
het martelaarschap (martyrium) tot de
getuigenis kunnen aangeduid worden. De
interpretatie van de „glossolalie" lijkt mij
discutabel. Art. „handoplegging" draagt
met zijn uitdrukking „het handelt zich" de
sporen van een Duits origineel.
Het zij mij vergund ook enkele drukfouten
aan te duiden, welke mij zijn opgevallen.
Kol. 511 reg. 3 moet zijn: fig. 16 a-b-c.
Kol. 541 sub (D) moet zijn: „niet minder
onjuist". Kol. 611 eerste al. (3) moet zijn
(2) . Kol. 666 eind van art. „Hebron" moet
verwijzen naar pl. XI. De tweede transcriptievorm van de naam „Isaak" moet
zijn „jishaq".
Deze aflevering is weer verlucht met
weinig, maar goede foto's.
H. Suasso.

Bijbels Woordenboek onder red. van A.

v. d. BORN, J. COPPENS etc.; aflev.
2: Egypte-Isaak, J. J. Romen Zn,
Roermond en Maaseik, 1955, 2de dr.
De aanbevelingen welke de eerste aflevering van dit Bijb. Wdb. heeft mogen
ontvangen verdienen gecontinueerd te
worden ook wat dit tweede fascikel betreft. De lijn, welke de bruikbaarheid in
grote kring voor ons Nederlands taalgebied beoogt, is gehandhaafd. Wetenschappelijkheid en wijze beperking vormen een moeilijk te realiseren combinatie,
welke echter hier is bereikt. Zo zijn —
om maar enkele voorbeelden te noemen —
omvangrijke en moeilijke onderwerpen als
„eschatologie", „evangeliën'', „hellenisme" op voorbeeldige wijze in hun wezenlijke aspecten samengevat en bieden zo
een snelle en juiste oriëntatie. De Bijb.
theologie heeft weer volop haar plaats
gekregen, waartoe o.a. de studies van P.

Piet WORM, De Heilige Schrift voor
kinderen verteld, N.V. Elsevier, Amsterdam, 1955, f 8.90.
Met grote toewijding heeft Piet Worm
zich ertoe gezet het Bijbelverhaal voor
kinderen uit te beelden. Hij is er volkomen
in geslaagd. De tekeningen zowel als de
tekst zijn geheel aangepast aan het kinderlijke begripsvermogen. Van het werk,
dat in drie deeltjes compleet zal zijn, verschijnen twee edities, een voor Katholieken, een voor Protestanten. Dit is nodig,
wegens het verschil in de spelling der
eigennamen (b.v. R,K. Noë, Prot. Noach).
Overigens zijn beide uitgaven vrijwel
identiek. Dit is het eerste deeltje gewijd
aan Genesis. De volgende deeltjes zullen
respectievelijk in het voor- en najaar van
1956 het licht zien. Aan ouders en opvoeders bevelen wij dit werk ten zeerste aan.
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Dr Willibrord LAMPEN, Panfis angelicus, Bloemlezing uit de wereldliteratuur ter ere van het Heilig Sakra
ment. r Lannoo. Tielt-Den Haag,
1955, XXXVI-238 pp., geill.
Hier wordt het beste bijeengebracht
wat de H. Kerk in haar liturgie, haar
leer en haar geïnspireerde schrijvers, over
het allerheiligste sakrament heeft uitgesproken. Vijftig jaar na de opwekking
van de H. Pius X tot de veelvuldige en
dagelijkse Communie, zal dit boek zeker
de gelovige welkom zijn. Het komt ons
echter voor dat priesterstudenten er het
meest aan zullen hebben. De vertalingen,
vooral van de patristische teksten, zijn
wat te stroef. De stijl zal de leek afschrikken. Wanneer deze echter de stof
van zijn overwegingen hier zoeken wil,
zal hij rijkelijk voor zijn inspanning beloond zijn. Een uitgebreide inleiding geeft
een klaar inzicht in de ontwikkeling van
de leer der Eucharistie doorheen de
eeuwen. Het laatste deel echter van deze
studie is wat te los opgesteld. Nu de
schrijver zich toch op wetenschappelijk
standpunt gesteld heeft vinden wij het te
betreuren dat hij de laatste bevindingen
van de tekstkritiek en andere studies niet
heeft verwerkt. — Zo is het werk Over
de Sakramenten wel degelijk van Ambro-
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sius. --- Tenslotte nog een wens: kan de
schrijver ons niet een tweede werk bezorgen, ditmaal gewijd aan de mooiste
teksten uit de offerliturgie? De scheiding,
niet het onderscheid, van offer en sakrament in het Misgeheim is voor de gelovige een betreurenswaardig misverstand.
Wij vrezen dat een publicatie als dit
verzamelwerk dit nog verder in de hand
werkt.
A. L. Vandenbunder
Denis BUZY, Marie de Nazareth. —
Editions de 1'Ecole, Parijs, 1955, 220
PP.
Aandachtig heeft de schrijver, die met
de Heilige Schrift blijkbaar zeer vertrouwd is, uit de evangeliën en de Handelingen Maria's leven samengesteld. Hij
stelt het ons voor in de vorm van dertig
verhalende overwegingen; als harmonisch
ineenvloeien van studie en gebed, van
menselijke penetratie en gelovige eerbied,
zijn deze merkwaardig.
Men zoeke in dit boek geen theologische vernieuwing die de Maria-beschouwing thans doormaakt, weinig van de allermodernste exegese die op symbolen
vaak ingaat; laat u leiden doorheen Maria's leven door een zorgvuldig geïnformeerd kenner, die dichterlijk-gevoelig
Em. Janssen
weet te bidden.

PHILOSOPHIE EN PAEDAGOGIE
Dr A. F. G. van HOESEL, Zindelijk denken. Foutieve denkwijzen, oneerlijke
discussiemethoden. — Nelissen, Bilthoven, 1955, 160 pp., f 4.90.
In zijn voorwoord wijst de schrijver er
op, dat wij leven in het tijdperk van georganiseerd overleg. Tot op het hoogste
niveau is het „gesprek" aan de orde van
de dag.
Een vruchtbaar gesprek is pas mogelijk
op basis van wederkerigheid, als dialoog
van persoon tot persoon. Van meet af aan
veronderstelt dit een gesprekspartner als
„andersdenkende'', iemand, die als persoon een oorspronkelijk standpunt inneemt
en vanuit dat standpunt een eigen kijk
heeft op de realiteit. Slechts als de ander
het gevoel blijft behouden, dat zijn inzichten en verlangens ernstig in overweging
worden genomen, kan er van daadwerkelijk overleg sprake zijn. Een dubbele openheid is dan ook voorverondersteld: een
openstaan voor de objectieve waarheid,
die nooit volkomen verworven is, maar
steeds moeizaam veroverd moet warden,
-- een openstaan voor de ander, wiens
inzichten een kostbare bijdrage kan leve-

ren voor de onbevooroordeelde beoordeling van de werkelijkheid, die door de
bijkomende blik van de ander pas in
stereometrisch perspectief wordt bezien.
Dit werkje nu levert een opbouwende
critiek op het alledaags gesprek als het
met een schat van voorbeelden wijst op de
meest voorkomende en storende fouten bij
redenering en discussie en appeleert op de
eerlijke waarheidsliefde en natuurlijke
logica van het gezond verstand, om zelf
correct te converseren en objectieve en
zakelijke discussie te bevorderen.
De schrijver beklemtoont o.a. dat vage
termen vermeden dienen te worden. Onder
dit opzicht slaat de inhoud een beter
figuur dan de hoofdtitel, waaronder de
schrijver zijn werk in het licht gaf. Ook
zal een wijsgerig geschoold lezer verwonderd staan „Speculatief denken" als foutieve denkwijze gerubriceerd te zien.
Een boek, dat zich prettig laat lezen,
psychologisch raak getekend is (hoe kan
het anders!) en uiterst waardevol voor
eenieder die een vruchtbare discussie op
prijs stelt.

Dr Th. v. d. Berg
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Jeanne DELHOMME, Temps et destin.
Essai sur André Malraux (Les Essais, 73) .
N.R.F. - Gallimard,
Parijs, 1955, 269 pp., Fr. F 650.
De titel van dit merkwaardig boek is
te bescheiden. Malraux' ideeën, die ten
grondslag liggen aan zijn romanwerk en
critische studies, worden door S. opgenomen in de uitbouw van een eigen zijnsfilosofie, exitentialistisch van strekking,
en wat vrij zeldzaam is in een filosofisch werk en af en toe aanleiding geeft
tot onrechtvaardige uitlatingen tegenover
mensen die een andere mening zijn toegedaan
gepassioneerd in de uitdrukking.
Toch eerbiedigt S. de geleidelijke ontwikkeling van Malraux' inzichten. In de
bewuste, vrije mens die, verwikkeld in de
empirische, horizontale tijd, het eigen
zijn als angstvol en onmogelijk ervaart,
woelt een fundamentele drang naar een
transcendente, vertikale dimensie, die deze zinloosheid, dit niet-zijn doorbreekt.
Deze dimensie ligt niet in de orde van de
historische daad van de individuele held
of de revolutionnaire groep, maar in de
estetische orde van de kunstschepping.
De vrije mens schept in het kunstwerk
een wereld die de uitdrukking is van zijn
eigen zijnsaarzeling, van zijn vreugde en
van zijn angst, en waarin het niet-zijn
bezworen wordt om plaats te maken voor
het bestendig mirakel van een eeuwige
geboorte in de nieuwe dimensie van een
durend nu. Daar bereikt de mens het heilige (le sacré), d.w.z. het andere dan
zichzelf, het onzichtbare, het mysterie,
waarvan hij de aan- en afwezigheid in
zijn eigen zijn ervaart. Maar ook hier
duikt de zijnsvraag weer op, vermits de
mens niet anders is dan deze vraag zelf,
voor altijd heen en weer geslingerd tussen het niet-zijn en het fundamentele,
waaraan hij zich niet te ontworstelen vermag. De zijnsvraag slaat steeds op zichzelf terug.
De lezing van dit werk veronderstelt
een zekere filosofische scholing en een
grondige kennis van Malraux' oeuvre.
J. Dax
W. Grey WALTER, The living Brain.

--- G. Duckworth & Co Ltd., Londen, 1954, XII-216 pp., sh. 15/
De persoon van de zeer begaafde engelse neuroloog W. Grey Walter bewijst overtuigend dat de Cybernetica volstrekt geen amerikaans monopolie is. In
dit werkje over de levende hersenen
geeft hij het grote publiek een overzicht

ten beste van al wat hij door zijn navorsingen in de mysterieuse „bovenkamer"
meende te ontdekken. Zoals men weet,
is het mogelijk om bij middel van zeer
gevoelige meettoestellen de verandering
van electrisch potentiaal in de hersenen
waar te nemen. Om het zeer grillig golvenbeeld dat men zo bekomt te ontcijferen waren ingewikkelde electronische apparaten, geraffineerde statistische berekeningen en niet minder onvermoeibaar
geduld vereist. Het was in de loop van
dit onderzoek dat Grey Walter op het
idee kwam de eigenschappen der hersenfunctie in haar meest elementaire vorm
te bestuderen aan de hand van een mechanisch model dat het uitzicht van een
schildpad kreeg en welks wonderlijk gedrag reeds vroeger in dit tijdschrift werd
vermeld.
De conclusies van Grey's onderzoek zijn
heel belangwekkend en wijken sterk af
van de traditionele denkwijze over het
breinmechanisme. Hij zet vooral uiteen
wat hij leerde over „gestalten", over „instrumenten -, over het „leren'', over het
„verstaan" en het „dromen". Dit alles is
gegoten in een lichte en pittige stijl, zoals dat van een oud „fellow" van Cambridge te verwachten is. Toch vraagt de
lezing een aandachtige studie en enige
vertrouwdheid met de grondprinciepen
Dr. F. Elliott
der neurologie.
Prof. Dr E. Frh. von EICKSTEDT.
Atom und Psyche. — Enke-Verlag,
Stuttgart, 1954, 161 pp., geb. D.M.
14,20.
De auteur liet dit werk verschijnen als
eindpunt van een reeks die als titel
draagt „Die Forschung am Menschen" en
die op haar beurt een lange rij wetenschappelijke publicaties in het domein der
anthropologie en der rassenkunde afsluit.
Het positief en exact beeld van den mens
dat de auteur zo had opgebouwd uit zijn
wetenschappelijke navorsingen liet hem
onbevredigd. Hij verlangde ook het eigen
menselijke, de mens als geestelijk wezen
te leren kennen, doch zonder zijn natuurwetenschappelijke inzichten prijs te geven. Hij zocht integendeel inzicht in den
mens te verkrijgen met behulp der wetenschappelijke verworvenheden en doorheen haar begrippen-systeem. Hierin was
hij tenslotte de exponent van een universeel en steeds wederkerende menselijke
behoefte aan synthese.
Het totaalbeeld dat deze ervaren rassenkundige opbouwt omvat niet alleen alle gebieden der natuurwetenschap doch
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inspireert zich eveneens op een zeer grote
belezenheid op philosophisch en theologisch gebied.
De tijd is nog niet gekomen om over
dergelijke poging een definitief oordeel te
vellen. Het blijft toch waar dat zij beantwoordt aan een algemene doch onuitgesproken overtuiging dat, zo de mens
waarlijk een geestelijk wezen is, het geestelijke in hem zich tot op het niveau van
zijn atomen moet uitdrukken.
Dr F. Elliott
VENZMER, Dr GERHARD. Mensenkennis in een oogopslag, uit het duits
vertaald door J. C. Alders — N.V.
Ut Lg. Enum, Amsterdam, 1955, 143
pp., f 7,90.
In dit bijzonder goed verzorgde boek
populariseert de schrijver „Kórperbau
und Charakter" van Kretschmer en verbindt aan deze typologische gedachtengang nag meer consequenties dan Kretschmer zelf. Venzmer maakt vele aardige
opmerkingen over het verband tussen
uiterlijke verschijning en karakter, maar
gaat m.i. te ver, bijvoorbeeld waar hij
zegt dat lijders aan schizofrenie en manisch-depressieve psychose herstellen na
toediening van bepaalde hormonen. Het
is onjuist te beweren dat juist de schizofrenie regelmatig met meer of minder ernstige endocrine storingen gepaard gaat;
dit geldt veeleer voor de manisch-depressieve psychose. Gall was geen fysiognomicus maar een frenoloog. Doch afgezien
van dergelijke detail-kritische opmerkingen, is deze publikatie beslist lezenswaar
dig voor hen die de wetenschappelijke literatuur over de behandelde onderwerpen
niet binnen hun bereik hebben.
J. J. C. Marlet, arts
Kan. A. DECOENE, Don Bosco als
pedagoog. — Lannoo, Tielt, 1955,
142 pp., ing. F 42, geb. F 67.
Kanunnik Dr A. Decoene, zelf vergrijsd
in de pedagogie, stelt de allergrootste van
de moderne opvoeders voor: de buitengewoon begaafde en de door God geroepene, de priester en de heilige.
Leg aan de basis van alles zijn verstandelijke gaven en ondernemende creativiteit, zijn pedagogische geaardheid en zijn
nimmer voldane liefde. Zie hem aan het
werk, preventief en behoedend, om de
kinderen vrij te houden van kwaad en ontaarding, zie hem dan vorderen, onversaagd opportunist, met alle geschikte middelen; zie hem als allerverscheidenste
stichter, wiens vondsten en realisaties de
kinderwereld vernieuwden; zie hem als de
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heilige, met God en zich, God stralend als
een machtige zon.
En, ver achter de geniaal-heilige pedagoog-priester, zie de schrijver zelf die,
door zijn ideaal belicht, als tegen wil en
dank zichzelf even vertoont. E. Janssen.
Bartolomeo FASCIE, Wie Don Bosco
seine Buben erzog, vert. Otto Karrer. — Ars Sacra, München, 1955,
160 pp., 6 ill., geb. D.M. 7,20.
Dit kleine werkje over de grootste opvoeder van de 19de eeuw bevat naast
een bondige levensbeschrijving, ook enkele oorspronkelijke documenten die ons
de opvoedingsmethode van Don Bosco
levendig voorstellen. Een theoretisch gedeelte behandelt op summiere wijze het
preventieve opvoedingssysteem en een
meer praktisch deel biedt ons, naast de
meest bekende anecdoten uit de opvoedkundige ervaring van Don Bosco, ook
enkele concrete wenken voor leraren en
opvoeders.
Don Bosco is meer geweest dan een geniale opvoeder die in zijn oorspronkelijkheid niet na te volgen is. Hij heeft
ook een eigen theorie en een leefbaar
opvoedingssysteem uitgewerkt dat zijn
proeven heeft geleverd: een theorie die
berust op een maximaal vertrouwen in
de fundamentele goedheid van de menselijke natuur en een systeem dat preventief de gevolgen van de erfzonde zoveel
mogelijk tracht in te dijken. Door de
combinatie van deze twee elementen heeft
Don Bosco misschien het meest humaanchristelijke opvoedingsideaal uitgewerkt.
G. Vierstraete
Soren Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid door Prof. Dr W.
LEENDERTZ uit het deens vertaald met medewerking van N. Boelen-Ranneft. — de Erven F. Bohn
N.V.; f 2,75, f 9,80.
Deze bloemlezing, samengesteld door
Prof. Leendertz, doopsgezind hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam, is
een tweede poging r na „Uren met
Kierkegaard" --- om de deense „vader
van het existentialisme" in ons taalgebied
bekend te maken. De inleider waarschuwt
ons in een N.B. bij de aanvang dit boek
niet te gebruiken om er een markante
gedachte uit op te pikken. Deze zijn er
ongetwijfeld te vinden: voortdurend
wordt men geconfronteerd met gedachtegangen en zegswijzen die volkomen modern zijn en die, vooral in de filosophische geschriften, er op wijzen hoezeer
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het protest van Kierkegaard tegen het
idealisme van Hegel een van de bronnen
is van het anti-rationalisme van onzen
tijd. Als de samensteller alleen dit bedoeld had zou hij geslaagd zijn. Doch hij
beoogt meer: hij . wil ons op kierkegaardse wijze de overgang doen zien van het
aesthetische via het ethische naar het religieuze stadium. Dit laatste zou dan
moeten eindigen „aan de voet van het altaar (in lutherse zin) ". In deze laatste
poging is dit werk m.i. niet geslaagd. Op
de eerste plaats is, ook in de wel zeer
korte levensbeschrijving, onvoldoende
aandacht gevraagd voor de ongelukkige
verhouding tussen K. en zijn vader, de
daaruit resulterende afkeer van bisschop
Mynster en de daaruit weer voortvloeiende verwerping van de deense staatskerk
met haar uitzonderlijke positie in het midden van de vorige eeuw, (wat betreft het
karakter van de schrijver zelf is op pag.
269 althans een merkwaardige aanduiding te vinden: „ik ben nooit als anderen
geweest..."). Vervolgens komt bij de

keuze van de aangehaalde fragmenten de
ambivalente houding door K. ten opzichte van elke vorm van Christendom, maar
zeker tegenover het Lutheranisme dat hij
dogmatisch de doodsteek heeft gegeven.
onvoldoende tot uiting. Studies als van
Haecker, Przywara, Guardini en de protestant Diem wijzen er voldoende op dat
geen enkele partij, noch protestanten
noch katholieken, K. als protagonist mag
beschouwen: daarvoor is zijn Janus-kop
te duidelijk door zelfbeklag getekend.
Wat uit hem had kunnen groeien weet
niemand. Zijn geniale religieuze intuitie
heeft zeker sommigen tot een bewuster
geloofsleven, zelfs tot een bekering gebracht. Doch het gevaar bestaat dat velen als de schrijver blijven steken in wat
hijzelf aan Luther verwijt: het correctief
tot norm te maken.
Zo geloven wij dat dit door Prof.
Leendertz met liefde samengestelde boek
toch geworden is tot datgene waarvoor
hij ons wilde waarschuwen: een citatenverzameling.
Mr. E. Schoenmaeckers

LITTE RATUUR
Antoon ARIAENS S.V.D. Met Dante
Cenakel, Soesterberg,
naar God.
1955, 491 pp., f 12,50. Voor België
frs 200.
Wanneer men het verloop van de
Dante-studie gedurende de eeuwen overziet, dan constateert men aanstonds de
vele perioden van bloei en verval, die
deze studie heeft doorgemaakt. Was het
tot vóór de laatste wereldoorlog nog zo
dat in de perioden van bloei de belangstelling zich hoofdzakelijk beperkte tot
een of twee landen, nu is deze wel zo
groot en algemeen, dat men bijna spreken kan van een Dante-cultus, die de
gehele wereld omvat. Onlangs heeft de
Florentijn Giovanni Papini zich zelfs
verstout om een artikel te publiceren,
waarin hij spreekt over een canonisatie
van de grote middeleeuwse dichter. Het
is vanzelfsprekend, dat in een tijd als
deze het aantal publicaties legio zijn,
maar helaas is het maar al te dikwijls
waar, dat de omvang van een werk omgekeerd evenredig is met de kwaliteit
van de inhoud. Een uitzondering hierop
mag wel genoemd worden het bijna 500
pagina's tellende werk van A. Ariaens,
S.V.D., getiteld „Met Dante naar God".
De ondertitel „Een studie over de geestelijke levensleer in Dante's Divina Commedia" geeft de kern weer van het gehe
le werk. In een logisch opgebouwd sy-

steem en aan de hand van vele teksten
toont de schrijver de onuitputtelijke rijkdom aan katholieke geloofsleer, die verborgen is onder de sluier van symboliek.
In wezen is de Divina Commedia een
beschrijving van de mystieke opgang van
de ziel naar God, gebaseerd op de door
Dionysius gegeven indeling van het geestelijk leven in drie opeenvolgende fasen,
namelijk: de weg der Zuivering, Verlichting en Vereniging. Ofschoon deze benamingen in de Commedia als zodanig
niet genoemd worden, is het gehele gedicht er van doortrokken. Kennen en beminnen zijn de twee wegen, waarlangs
dit zieleproces zich voltrekt en de mens
zijn diepste geluk deelachtig wordt. Door
een analyse van de menselijke natuur
ontsluit de schrijver Dante's symboliek
en komt tot de conclusie dat Virgilius
niet enkel de rede verzinnebeeldt, doch
de gehele menselijke natuur, die vier vermogens bezit, alle andere in zich sluitend,
te weten verstand, wil, begeer- en streefvermogen. Deze vermogens zijn door
Dante teruggebracht tot de hoofdmotieven Rede en Liefde. „De Rede alleen
namelijk is onder een doorlopend, albeheersend symbool voorgesteld en domineert als dichterlijk motief geheel de
Commedia tot haar leiding door het geloof wordt overgenomen, terwijl de Liefde als natuurlijke en bovennatuurlijke
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liefde zonder symbolische omkleding
steeds op het tweede plan blijft. Het Vir.
gilius-symbool spreekt van het harmonisch geheel der natuur, alle lagere vermogens omvattend, onder volmaakte leiding der Rede".
Zo moet men eveneens onder het Beatrice-symbool niet alleen de personificatie
van het Geloof verstaan, doch het totaal
der drie goddelijke deugden, waarvan het
Geloof primair is. Als zodanig verzinnebeeldt Beatrice het bovennatuurlijke leven
van de christen.
Hiermede heeft Ariaens de geestelijke
structuur van het gedicht volledig getekend en het standpunt aangegeven, vanwaaruit hij de totaliteit van de Divina
Commedia kan overzien en verklaren.
Ofschoon „Met Dante naar God" in
wezen niets nieuws brengt op het gebied van de Dante-studie, is de schrijver
er niettemin in geslaagd een waardevol
boek samen te stellen, dank zij zijn heldere taal, zijn logische gedachtengang en
de brede opzet, die het hem mogelijk
maakte vele inhaerente problemen en details tot in de finesses uit te werken. Ongetwijfeld zullen vooral zij er hun voordeel mee kunnen doen, die dieper willen
doordringen in het waarachtige wezen
van de Divina Commedia, want niet de
letterlijke tekst is van belang, doch de
waarheid, die schuil gaat onder de dichterlijke symboliek.
Scherp hier, lezer, uw ogen goed op
de waarheid,
Want de sluier is nu wel zó dun,
Dat het zeker gemakkelijk is er door te
dringen. (Purg. VIII, 19-21)
Th. van der Loos
Kurt WAIS, Mallarmé. C. H. Beck'sche Verlagbuchhandlung, Miinchen, VIII-800 pp., 3 abb., geb. D.M.
45.
Terwijl het belang en de betekenis van
Mallarmé voor de Franse en de Europese
poëzie steeds duidelijker blijken, blijft zijn
werk even enigmatisch voor wie het onvoorbereid wil lezen. Hij behoort tot de
grootste maar zeker niet tot de gemakkelijkste dichters van de laatste eeuw.
Onder de talrijke studies aan hem gewijd
is die van Wais niet alleen de voornaamste, doch sedert haar eerste verschijnen
in 1938 ook het onmisbare basiswerk,
waarop alle verdere onderzoekingen en
verhandelingen moeten teruggaan. In deze nieuwe uitgave verwerkte Wais al
het materiaal, dat sedert het eerste verschijnen (vooral dank zij Mondor) aan
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het licht kwam. Op een dergelijk monument voor zijn dichter, getuigend van zoveel belezenheid, onderscheidingsvermogen en beheersing van een bijna onoverzichtelijk literair en historisch materiaal,
moest Frankrijk wachten tot het hem
door een Duits geleerde werd geschonken.
De eerste twee delen behandelen Mallarmé's leven en dichterlijke schepping tot
aan de periode van „Igitur", de grote innerlijke crisisperiode van de dichter. In
het derde deel (blz. 251-502) zien wij
de dichter in zijn omgeving, in het literaire Parijs van dien tijd met zijn vele -ismen, scholen groepen en salons. —Dit
deel biedt een echte mijn van gegevens
en aanknopingspunten zonder ooit dor
geleerd te worden. Bij de behandeling
van de meeste van Mallarmé's prozastukken worden hier ook de levensbeschou
wing en de opvattingen van de dichter
over kunst, dichterschap, volk enz. besproken. Het laatste deel tenslotte biedt
ons de studie van de poëzie der tweede
levenshelft, de meest hermetische, waarin
het de gereserveerder dichter evenzeer
om het verzwijgen als om het suggereren
van zijn belevingen gaat.
Aan Wais werd verweten, dat zijn perifrase van Mallarmé's gedichten de poëzie
er van oplost. Daarbij schijnt men te vergeten, dat hij de eerste is om dit met nadruk te beklemtonen. Zijn doel is: de gedichten te plaatsen in Mallarmé's leven,
hun genese aan te tonen, ons binnen te
leiden in het mozaïek van realia, feiten
en ervaringen waaruit ze ontstonden, op
talrijke „correspondances" met hun associaties en verschuivingen te wijzen, doch
dit alles slechts als noodzakelijke voorbereiding en verhelderende aanduiding, om
de lezer in staat te stellen dan zelf tot de
eigenlijke poëzie door te dringen. Zijn
werk is onontbeerlijk geworden voor de
studie van Mallarmé en het symbolisme,
en bereikt het gestelde doel op een even
bescheiden als volkomen wijze: het voert
tot de lezing van het werk, het vervangt
deze lezing niet.
De vele honderden nota's openen een
rijk exploratie- en vergelijkingsgebied;
enkele malen echter is de nota, die aan
het cijfer in de tekst moest beantwoorden, weggevallen. En soms — zelden
nochtans voor een boek van 800 blz.!
is zelfs Wais even verstrooid. Zorgvuldige bibliografie en register besluiten
dit werk, dat terecht als model mag dienen voor de wetenschappelijke en toch
levende voorstelling van een dichterfiguur.
J. Dax
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A. de ROOVER, Notities bij het werk
van Georg Trald (Verhandelingen
K.V.H.U. nr 441) . Standaard-boekhandel, Antwerpen, 1955, 67 pp.,
ing. F. 25.
Het minste dat men van dit werkje kan
zeggen, is dat het volkomen beantwoord
aan zijn titel: het bevat enkele vluchtige
notities bij het werk van de grote Oostenrijkse dichter, „in de eerste plaats geschreven in piëteitsvolle herinnering aan
Trakl's tragische dood". Men zoeke hier
dus niet een eigenlijke studie: de auteur
vermeldt nagenoeg alle interessante problemen die uitvoerig behandeld worden
in de vele studies aan deze boeiende
figuur gewijd, maar het is begrijpelijk dat
hij het, in een opstel van nog geen vijftig
bladzijden, bij een bondige en oppervlakkige schets moest laten. Daarom is het
evenwel jammer dat De Roover, waar hij
zich een enkele maal waagt aan het uitdrukken van een persoonlijke opinie, een
vals probleem heeft gesteld. Het heeft
immers weinig zin, uit te maken of Trakl
thuis hoort in het kamp der expressionisten, dan wel in dat der neoromantici.
Zelfs wanneer het hier om twee onderling strijdige begrippen zou gaan, is het
immers duidelijk dat het kunstmatige huisvesten van een door schizophrenie gesingulariseerde dichter als Trakl zinloos
wordt. Dit met de Persijn-prijs bekroonde
opstel bevat een zorgvuldige Traklbibliographie, samengesteld door Piet
F. de Graeve.
Tommissen.
R.L. BRUCKBERGER, Maria Magdalena, vert. L. Thijssen. — Lannoo,
Tielt-Den Haag, 1955, 285 pp., ing.
F 75, geb. F 100.
Men weet dat Georges Bernanos over
Maria Magdalena wilde schrijven; nu
deed het zijn vriend pater Bruckberger,
--- en hij droeg zijn boek op aan de nagedachtenis van de overleden polemist en
kunstenaar, die hij als posthuum aan het
woord liet. -Hij concipieerde een helleniserende
cou rt isane, door Jesus gegrepen, die een
fijn begrip voor Jesus had. Zij hechtte
zich aan Hem; van haar hart uit leven
we mee met de Verlosser die naar zijn
lijden toegaat, het doorstaat en opgestaan is van de doden. Even zien wij ze
daarna aanwezig bij de Hemelvaart, bij
de nederdaling van de Heilige Geest;
even begroeten wij de legendarische
Magdalena op haar levensavond in ZuidFrankrijk.
De schrijver, evenzeer theoloog en exe-

geet als literator en actiemens, werkte
met zijn veelvuldig menselijk aanvoelen,
met zijn moderne gerichtheid die zonde
en genade als de twee wereldpolen stelt.
Zonde en genade, met een iets te luidruchtige aandacht voor de zonde! Daardoor bleef hij iets te veel in de actueelliteraire sfeer, ging iets te weinig over in
de tijdloze contemplatie. En hoezeer ook
alles wetenschappelijk gegrond zou zijn;
het komt ons voor dat de uitgebreide verantwoording (blz. 189-283) een vooraf
ingenomen standpunt moest verdedigen.
Lees dus het boek. Inzake Griekse cultuur, evangelie-kennis, eenvoudige mensenkennis, zult u heel veel leren; maar
buiten de stilte van de volkomen godsdienstigheid. Misschien echter brengt het
(aangekondigde) tweede deel datgene
wat we nu nog missen.
Em. Janssen
E rn st EWICK, Weesgegroet. A. J. G.
Strengholt's Uitgeversmij N.V., Amsterdam, 1955, 16 pp., f 2.50.
In Strengholt's bekende Merel-reeks
verscheen zojuist de gedichtenbundel
Weesgegroet, de eersteling van de 21-jarige Amsterdammer Ernst Ewick.
Na een zeer dichterlijke proloog volgen
9 verzen, die gestalte geven aan de r egels van het Weesgegroet. Zin voor zin
gaat Ewick de betekenis van dit ogenschijnlijk simpele gebed na en zo werd
deze kleine cyclus een ongetwijfeld dichterlijk opnieuw-beleven van bekende
waarheden.
Zijn visie op het Weesgegroet is uiteraard persoonlijk en zeer zeker zullen er
mariologen zijn, die ernstig het hoofd
schudden, zoals de flaptekst van 't boekje vermeldt.
Persoonlijk geloof ik niet, dat het zo'n
vaart zal lopen. Het is in deze tijd van
vervlakking wel eens goed, dat de dingen
anders, scherper worden bezien. Als dat
dan maar geschiedt in het licht van de
Waarheid.
En als Ewick schrijft:
...ik ben jaloers op Gabriël...
en

...laat mij niet wachten vrouw;
ik wacht niet meer tot later...
en verder
...ik heb genoeg
van beelden en ikonen
van een vergipste maagd...
en nog verder
...woorden om U ruiken naar mottenballen...
dan kan ik daar alleen maar blij om zijn.
Omdat hij dit gebed opnieuw en origineel
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ervaren heeft. De ervaring, de betere ervaring van een gebed, dat wij allen vaak
zó maar opprevelen, omdat we het van
kindsaf geleerd hebben.
Dat hij dit bovendien bijzonder dichterlijk deed, verhoogt in belangrijke mate
de waardering voor deze bundel.
Ewick is nog jong en zijn versificatie
is verre van volmaakt. Maar zijn eerste
bundel schept grote verwachtingen voor
een, laten wij het hopen, nabije toekomst.
Pierre Bogaers Jr
Albrecht RODENBACH, Vliegt de
blauwvoet, ingel. door Filip de Pillecyn (Vlaamse Breviertjes, 3) . —
Lannoo, Tielt-Den Haag, 1955, 100
pp., ing. F 38, geb. F 60.
Het meest waardevolle uit Rodenbach's
dichtwerk werd door de Pillecyn zonder
historisch-critische bedoelingen, tot een
keurboekje samengebracht. Moge dit
„breviertje" bijdragen tot een herwaardering van Rodenbach's poëzie.
J. Du Bois
Spiegel van de Nederlandse Poëzie door
alle Eeuwen. 1100-1900 door Victor
E. van VRIESLAND. Dl I. — J. M.
Meulenhoff, Amsterdam, 1955, 3de
druk, 972 pp., f 18,50.
Dit breed opgezette verzamelwerk, dat
in 1939 voor het eerst en in '47 voor de
tweede maal uitkwam, verschijnt thans,
gewijzigd en aangevuld, in derde oplaag.
Victor van Vriesland heeft de drie delen,
die een extract van de gehele Nederlandse poëzie bevatten, zo opgezet dat dit
eerste deel de eeuwen 1100 tot 1900 beslaat, het tweede de jaren 1900 tot 1940
en het derde de periode 1940 tot 1954.
Wie een goede en zeer uitvoerige bloemlezing van onze gehele dichtkunst wil bezitten, vindt hier zijn gading. Zulk een
werk is natuurlijk altijd een persoonlijke
keuze en ieder, die enigszins op de hoogte is, zal dit of dat gedicht missen en
zich over een ander verbazen. Het geheel
echter getuigt van smaak en inzicht en de
auteur heeft allen, die poëzie lezen en
li efhebben, aan zich verplicht. Het rijkste deel van de drie, niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief, is ongetwijfeld dit eerste, waarin het middeleeuwse
lied, Vondel, Hooft, Gezelle en zovele
anderen zijn opgenomen.
J. v. Heugten
Paul VERBRUGGEN, Heer en Knecht.
Gedichten. r Uitg. De Sikkel, Antwerpen, 1955, 55 pp., gen. fr. 65.
Een bundel elegische gedichten, kleine
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impressionistische tableau's waaraan de
vreugde om de warmte, het leven en de
goedheid van de alledaagse dingen glans
en teerheid geeft. Verbruggen is nooit
een populair dichter geweest, daarvoor
mist zijn vers de gloed der verrassing,
zijn thematiek de heftigheid van het modern beleven. Hij is dichter van de innigheid, die men begrijpen gaat, wanneer
het hart hierop wordt afgestemd. Pas dan
merkt men hoe poëtisch het doodgewone
woord wordt, hoe zuiver het ritme de
innigheid van zijn elegisch en fris gevoel
J. Du Bois
draagt.
Paul van OSTAYEN, Music-Hall , met
een programma vol charlestons, grotesken, polonaises en dressuurnummers, samengesteld en ingeleid door
Gerrit Borgers, Daamen N.V., Den
Haag; De Sikkel, Antwerpen, 219
pp., ing. F 20.
Deze bloemlezing bevat een vrij uitgebreide en verantwoorde keuze gedichten en prozastukken van P. van Ostayen.
De inleiding van G. Borgers omschrijft
het leven en het werk van de dichter.
maar gaat al te speels aan de tragiek van
deze nihilistische poëzie voorbij.
J. Du Bois
James L. CLIFFORD. Young Samuel
Johnson. Heinemann, London, 1955,
367 pp., 30 sh.
Voor zeer velen is Samuel Johnson een
ietwat curieuze figuur die als man van
middelbare leeftijd, en als zonder verleden, plotseling zijn intrede doet in de
literaire wereld van het London in het
midden van de achttiende eeuw: de Johnson zoals deze door zijn vriend en biograaph Boswell getekend is. Het is
slechts nu en dan dat een flauw schijnsel
van wat er in de eerste veertig jaren van
Sam's leven gebeurde heenbreekt door de
anecdotes en bon mots waar Boswell's
verhaal zo vol van is. Prof. Clifford is
naarstig op zoek gegaan naar gegevens
omtrent de jonge Johnson, en toont hoe
veel tegenslag en teleurstelling de jonge
man achtervolgden.
Deze studie is een zeer leesbaar boek
geworden. We slaan het veel hoger aan
dan verscheidene Engelse critici, wier recensies ons onder ogen kwamen, deden.
We konden bij het lezen van dergelijke
ietwat ongunstige kritiek moeilijk het idee
van ons afzetten dat het oordeel onder
invloed stond van vooroordeel. Het is
natuurlijk in de ogen van menige Engelse
Johnson-fanaticus een vergrijp indien een
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Amerikaan, professor of niet, zijn Johnson aanraakt. Wie zich echter door dergelijke vooringenomenheid niet laat imponeren, zal allicht wat guller zijn in het
prijzen van dit goede boek. W. Peters

A. de ROOVER, 2 x over poëzie, De
Bladen voor de Poëzie, Lier, 1955,
46 pp., ing. F. 30, geb. F. 40.
Op blz. 19 van deze plaquette staat de
argeloze lezer voor het volgende zonderlinge syllogisme: als elk gedicht van een
talentrijk en gewetensvol dichter een
experiment is, dan moeten er heden ten
dage zeer veel talentrijke en gewetensvolle dichters zijn, want er worden tegenwoordig enorm veel experimenten geschreve
redenerend slaagt De Roover er in,
te „bewijzen" dat de traditionele poëzie
een slavin is, en de atonale de vrijheid
zelf. Dat zal niemand verwonderen.
F. de Graeve.
Walter ALLEN, The Novel To-day. —
Longmans, Green and Co, London,
1955, 36 pp., 2 sh.
Dit zeer summiere overzicht van de
Engelse roman gedurende de laatste vijf
jaren is van hetzelfde formaat als de
deeltjes die uitkomen in de serie Writers
and their Work, en wordt als deze uitgegeven door The British Council in sa-

menwerking met de National Book League. Dit geeft voldoende aan wat schr.
in dit opstel beoogde: de lezer enigszins
wegwijs maken op het terrein van de
hedendaagse roman, dat maar al te vaak
de indruk wekt van een wildernis te zijn,
overwoekerd met waardeloos onkruid,
dat het waardevolle boek verbergt en
dreigt te verstikken. Het is bijgevolg een
zeer nuttig boekje, een betrouwbare gids
bij het aanschaffen van boeken.
W. Peters
Dr H. VROOM, Carmina Gezelliana,
een bloemlezing uit de gedichten van
Guido Gezelle in latijnse verzen vertaald. — Paul Brand, Bussum. 1955,
124 pp., f 5,90.
Gelijk een foto in zwart en wit van
Rembrandt's Nachtwacht kan bijdragen
tot grotere belangstelling voor deze
Meester, zo wellicht ook deze bloemlezing wat betreft Guido Gezelle. Het ware ons echter liever geweest, zo de nijvere vertaler ten gerieve van hen, die het
nederlands niet verstaan, zijn werkje had
voorzien van een eveneens in het latijn
gestelde inleiding over de persoon en het
werk van Gezelle en vooral het heel
eigen coloriet van zijn taal. De hooggestemde „Brevis Prologus" van Prof.
Michels doet ons dit tekort slechts te
schrijnender voelen.
L. Lorié

KUNST EN CU LTUURLEVEN
Grosse Kulturen der Friihzeiti Margarete
zijn hoofdstukken schreef „Eiruk 2.800 v.
RIEMSCHNEIDER, Die Welt der
Chr." „Ur 2.000 v. Chr." 3 Assuer 1080
He'thiter; Hartmut SCHMOEKEL,
v. Chr." „Babylon 570 v. Chr.". Toch
Ur, Assur and Babylon; Walther weet prof. Schmiikel de grens van deze
WOLF, Die Welt der Aegypter.
fictie te eerbiedigen. Hij geeft genoeg

Gustav Kilpper Verlag, Stuttgart,
1955, 259, 301, 293 pp., 108, 120,
165 afb. geb. D.M. 22,50, 24,50 en
24,50.
Maurice VIEYRA, Hittite Art 2300-750
b.c. — Alec Tiranti Ltd, Londen
1955, 93 pp., 122 afb., geb. 15 S
Van de tot nog toe voorziene delen in
de reeks „Grote beschavingen" zijn reeds
de drie eerste verschenen. De reeks, onder de leiding van prof. dr H. T. Bossert,
zal in haar geheel de ganse voorklassieke
beschaving in het oostelijk gebied van de
Middellandse Zee omvatten.
Het werk van prof. Schmokel is als
een boeiende roman, waarin hij vertelt
over het leven van vijfduizend jaar geleden als iemand die, van huis afgereisd,
lange brieven schrijft om te vertellen hoe
het er in den vreemde toe gaat. Wellicht
dacht de auteur hieraan toen hij boven

positieve gegevens om ook een critische
lezer te bevredigen. De eerste bedoeling
van deze reeks was trouwens het belangrijkste illustratiemateriaal nopens deze
beschaving gemakkelijk toegankelijk te
maken.
Prof. W. Wolf is zakelijker in zijn uiteenzetting. Maar ook hij weet te boeien
door zijn meesterlijke samenvatting van
de Egyptische kultuur in haar uiteenlopende aspecten. Zo komen de vele documenten, die ons van het oude Egypte
bewaard zijn en waarvan een goede keuze wordt gereproduceerd, in een nieuw
licht te staan door het feit dat hun onderlinge samenhang wordt aangetoond.
Het is revelerend bij het bekijken van een
bepaald fresco plots het liefdeliedje te
horen zingen dat uit dezelfde tijd stamt
en dat ons alles zo verrassend nabij
brengt.
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De inleiding van M. Riemschneider bij
„De Wereld van de Hittieten" sluit meer
aan bij de uiteenzetting van prof. Wolf
dan bij het verhaal van prof. Schmokel.
Toch is zij minder historisch opgevat. In
verschillende hoofdstukken over sociale
structuur, godsdienst, kunst wordt ons
een duidelijk beeld geschetst van deze
weinig omschreven volksstam. Zoals in
beide vorige werken heeft men hier eveneens interessante toelichtingen bij de afbeeldingen en een geografische kaart.
In kleiner formaat, minder rijk aan ilop sommige punten volledilustratie
ger is het boek van Vieyra geheel
volgens hetzelfde schema opgevat: een
inleidende studie, beschrijvende nota's bij
de afbeeldingen en tenslotte de afbeeldingen zelf. De auteur stelt zich tot doel
de Hittietische kunst alleen te bespreken.
In feite is dit een fictieve grens. Want
alles wat wij van deze volkeren weten
komt ons langs de kunst of is er een onmiddellijke interpretatie van. De heldere
uiteenzetting van Vieyra stemt niet altijd
overeen met de stellingen van M. Riemschneider. Voor deze laatste is het duidelijk dat de Hittieten een Indogermaans
volk zijn. De Engelse auteur legt het er
voorzichtig op aan om ons het tegendeel
te doen geloven, hoewel hij moet toegeven dat de Hittieten zich van een IndoG. Bekaert
germaanse taal bedienden.
Piper-Bucherei: 84: W. LEHMBRUCK,
Zeichnungen und Radierungen. —
85; M. PALLOTTINO, Tarquinia.
Wandmalereien aus etruskischen
Grubern. — 88; H. BOSCH, Garten
der Luste. --- Piper 6 Co. Verlag,
Munchen, 1955, 50-64-66 pp., 18 klpl.
46 afb.
53 pl., geb. D.M. 2,53,52,5.
In de keurige reeks van de PiperBiicherei werd een deeltje gewijd aan het
grafische werk van W. Lehmbruck. De
goede inleiding van E. Trier schetst het
leven van de beeldhouwer en situeert de
tekeningen en gravures in zijn creatieve
werk.
Een ander deeltje van de reeks bevat
verzorgde afbeeldingen in kleur van de
Etruskische wandschilderingen uit Tarquinia. In het nawoord bespreekt de befaamde Etruskoloog M. Pallotino, de Etruskische grafschilderingen. Hij duidt de
techniek aan en gaat in op haar betekenis.
Het meest interessant is echter het
laatst verschenen deeltje, gewijd aan „De
tuin der lusten ' van Jeroen Bosch. Dit
schilderij leent zich uitstekend tot de mi-
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nutieuze ontleding waarvan het hier het
voorwerp is. De inleider H. Rothe is
niet akkoord met de betiteling van het
schilderij en resumeert zijn interpretatie
in de nieuwe titel „Das gewonnene Paradies". Hij meent immers dat het middenluik van de triptiek een voorstelling is
van het mensenbestaan, in de veronder
stelling dat de mens niet zondigde. Dit
middenluik zou dan de voortzetting zijn
van het linkerluik dat het Aards Paradijs schildert met de schepping van Adam
en Eva. De rechtervleugel moet dan een
voorstelling geven van de oorzaken van
het kwaad: mond en oren. Daar is inderdaad alles verzameld wat gerucht
maakt en wat gerucht opvangt.
G. Bekaert
Wenner GROSS, Abend "ndische Architektur um 1300. --r W. Kohlhammer,
Stuttgart, 320 pp., 162 afb., geb.
D.M. 24.
Als een samenvatting van zijn werk
heeft W. Gross op de omslag van zijn
boek over de Westerse bouwkunst omstreeks 1300 de koorpartij van S. Croce
te Florence afgebeeld. Iedereen neemt
aan dat deze kerk nog gothisch kan genoemd worden om haar stijlvormen, maar
eveneens dat haar opvatting en structuur
weinig gemeen hebben met de klassieke
gothische kathedralen. Deze kerk, samen
met de andere kerken van de bedelorden,
werd dan ook als een nevenverschijnsel
van de Gothiek beschouwd. W. Gross
nu wil aantonen dat deze kerken geen
uitzonderingsverschijnsel betekenen, doch
een verdere evolutie zijn van de Gothiek
in het algemeen. Zoals de auteur zelf toegeeft blijft hij bij de grote lijnen. Heel
wat problemen blijven onopgeklaard.
G. Bekaert
Julius BAUM, Zwólf deutsche Dome,
Photos von H. Schmidt-Glassner. r
Atlantis-Verlag, Zurich, 1955, 232
pp., 175 diepdr., 31x22 cm., geb. Zw.
F 33,30.
Het zal steeds een gewaagde onderneming blijven uit de rijke schat van de
middeleeuwse architectuur in Duitsland
een representatieve keuze te doen. De
uitgeverij Atlantis heeft het toch gewaagd in een schitterend boekdeel de
middeleeuwse bouwkunst van Duitsland
tot twaalf voorbeelden te beperken. Wij
moeten bekennen dat deze keuze niet vermag een volledig beeld te geven van de
Duitse bouwkunst in de Middeleeuwen.
Persoonlijk verkiezen wij de formule aan-
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gewend door de uitgever M. Hturlimann
in de laatste uitgave van „Gothische Kathedrale in Frankreich" — een tegenhanger van dit nieuwe boek waarin
hij de oorspronkelijk tot de vier grote
kathedralen beperkte keuze sterk uitbreidde. De keuze immers van de Duitse
kathedralen geeft slechts een verminkt
beeld van de rijkdom, door J. Baum in
de inleiding geschetst. Ook de toelichtingen bij de afbeeldingen, goed verzorgd in
het werk over de Franse Gothiek, ontbreken hier.
Wanneer wij echter deze beperkingen
aanvaarden en ons houden aan de titel
„Zwolf Deutsche Dome" kunnen wij alleen de uitgever geluk wensen met deze
nieuwe uitgave waarin hij de kathedralen
van Speyer, Mainz, Worms, Limburg,
Bamberg, Naumburg, Magdeburg, Keulen, Freiburg, Regensburg, Ulm en Miinchen met hun rijke architectuur en sculptuur in een reeks merkwaardige foto's
voorstelt.
G. Bekaert
W. MUENSTERBERGER, Primitieve
Kunst. — Contact Amsterdam-Antwerpen 1955, 51 pp., 2 klpl. 136 pl.
(34x25 cm.), f 22,50.
Het boek van W. Muensterberger
schenkt aan de lezer of beter aan de gebruiker het intense genot van het schone
ding waarin een diepe menselijkheid geopenbaard wordt. Dit ligt gedeeltelijk
aan de schitterende voorstelling verzorgd tot in het laatste détail, r aan
het papier, de druk, de kleur. Naast de
vele reeksen pocket-books verleent dit
werk aan het boek weer zijn oorspronkelijke kostbaarheid, zodat men het slechts
met omzichtigheid ter hand neemt en met
eerbied doorbladert. Aan deze uiterlijke
verschijning beantwoordt de inhoud, d.w.z.
de betrekkelijk korte inleiding, de toelichting bij de afbeeldingen en de afbeeldingen zelf. De inleiding bestaat uit een
heldere verantwoording van wat de auteur
onder Primitieve Kunst verstaat. Ook hierin geen hartstocht, geen . overdrijving,
maar eenvoudige mededeling van wat
men min of meer zeker aanvaarden kan
en duidelijke toelichting van een vanzelfsprekend maar nog niet algemeen aanvaard standpunt tegenover het primitieve
in de Primitieve Kunst. De toelichtingen
zijn zakelijk en bevatten interessante gegevens. Een grote voldoening wacht ons
ook bij het bekijken van de afbeeldingen.
Noch op de keuze, noch op de uitvoering
ervan valt iets af te dingen.
In dit werk is men voortdurend in contact met een waarachtige menselijkheid,

vol eerbied en liefde voor alles wat zij
ontmoet. En dit is wellicht het voornaamste.
G. Bekaert
Douglas COOPER, Henri de ToulouseLautrec. — W. Kohlhammer, Stuttgart, 1955, 155 pp., 60 afb., 55 klpl.,
geb. D.M. 32.
In een royaal uitgegeven werk stelt
Douglas Cooper, een der voornaamste
kenners en een der grootste verzamelaars
van de moderne kunst, het werk voor
van Henri de Toulouse-Lautrec. Geen
diepgaande studie is het geworden. Het
blijft bij een voorstelling, waaruit wij —
behalve een paar anekdoten — niet veel
nieuws vernemen.
En toch is deze kleine voorstelling
merkwaardig omdat zij uitgaat van een
juist inzicht in het werk van ToulouseLautrec dat zich haast voortdurend beweegt op een zeer wankele grens tussen
passie en beschouwing, tussen spektakel
en kunst. De auteur wijst op het enge
verband tussen leven en werk bij Lautrec. Hij onderstreept daarbij hoe Lautrec niet door het erotische werd aangetrokken, hoezeer het er bij een oppervlakkige kennismaking de schijn van
heeft. De kunstenaar heeft alleen in een
verworpen milieu, waar hij met zijn mismaakte gestalte meer dan elders begrip
vond, de mens en van deze mens de nood
en — naar zijn eigen woorden --- ook de
schoonheid ontdekt en zonder enig cornmentaar deze dubbele ervaring neergetekend. De illustratie geeft een goed beeld
van de verschillende aspecten van de persoonlijkheid van Lautrec.
G. Bekaert
Ernst BAUMANN, Neue Garten. New
Gardens. Editions Girsberger,
Zürich, 1955, 240 pp., 400 Abb.
25x29 cm., geb. Zw. f 42.
De moderne mens is deemoedig geworden. Hij wil niet langer alles aan de
maat van zijn rede meten. Geen rechte,
afgebakende wegen scheiden zijn tuin
meer af in klaar onderscheiden delen. Hij
bouwt niet meer met planten als waren
het levenloze stenen. Zelfs van de stenen
zoals hij ze vindt houdt hij en laat zich
door hun toevallige vormen inspireren.
Dit betekent niet dat de mens aan zijn
taak als „gestalte-gever" der natuur
heeft verzaakt. Alleen heeft hij, minder
trots, leren kijken en luisteren naar de natuur om volgens hun spontane groei en
eigen levenswetten de natuurelementen in
zijn leven in te schakelen en zich eraan
te voeden.
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Een voorbeeld daarvan geeft ons Ernst
Baumann in zijn boek over de moderne
tuinen. In de vierhonderd foto's die zijn
afgebeeld worden slechts acht tuinen ontleed, maar dan ook tot in hun laatste détail. Dit boek is als het ware een handleiding om van de natuur die ons in een
tuin omringt ten volle te leren genieten.
Het toont ons de samenhang van tuin en
woning, de betrekking tussen tuin en
landschap. Het laat ons de gestalte van
een tuin in zijn geheel ervaren, maar tevens laat het ons doordringen tot bij een
veldbloem ergens in de voeg van een
muur. Dit boek wijst ons de vreemde
schoonheid van zeldzame gewassen en de
telkens weer verrassende pracht van vertrouwde planten. Daartoe is de foto natuurlijk een gewillig middel. Het correctief erop doet het boek zelf ons aan de
hand eerst en vooral in de rijke keuze
foto's aan eenzelfde geheel gewijd, maar
ook in de talrijke schetsen die het gezichtspunt van de foto's verduidelijken.
Slechts een enkele maal kloppen deze
aanwijzingen niet.
G. Bekaert
Geoffrey GORER: Exploring English
Character, — The Cressett Press,
London, 1955, 328 pp., 30 sh.
Wil men de instelling van een volk
weten betreffende het gezinsleven, omgang met buren, liefde, kinderen en huwelijk, godsdienst, politie, enz. enz., dan lijkt
daartoe een geschikte methode door middel van een questionnaire de nodige gegevens te verzamelen. De questionnaire
moet met de grootste zorg worden samengesteld, niet te moeilijk, niet te eenvoudig, en steeds ad rem, zodat uit het antwoord meer kan worden opgemaakt dan
een eenvoudig antwoord op een eenvoudige vraag. De questionnaire moet natuurlijk toegestuurd worden aan een zeer
zuiver uitgebalanceerde groep mensen,
zodat tamelijk wel het gehele volk bestreken wordt. Weinig waarde hebben de
resultaten indien het gedeelte van het
volk dat de vragen beantwoordt niet tamelijk representatief is voor het gehele
volk, wat betreft stand, ontwikkeling,
leeftijd, werkkring, godsdienst enz. Welnu, aan deze laatste voorwaarde wordt in
deze studie niet voldaan, en bijgevolg is
zij vrij waardeloos. Hier en daar mogen
de resultaten wel interessant zijn, en wat
licht werpen op bepaalde onderwerpen,
maar betrouwbaar is het boek niet. Het is
bijna niet te geloven dat schr. de klaarliggende hulp van het goedkope Zondagsblad The People benut heeft. Dit be-
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spaarde geld en energie maar daarmede is dan ook alles gezegd. Dit Zondagsblad heeft naar een schatting een
lezerskring van twaalf millioen mensen,
maar een ontwikkeld mens schaamt zich
toch een beetje er Zondags mee gezien te
worden. Wat aantal abonnees betreft
volgt het The News of the World, en we
zouden er aan willen toevoegen dat het
dit zondagsblad ook wat inhoud betreft
op de voet volgt. Wie op het gebied van
Engelse zondagsbladen geen vreemdeling
is, weet wat dit zeggen wil. Hier komt
nog bij, dat het blad een uitgesproken
Labour-kleurtje heeft. Men begrijpt nu
onmiddellijk, dat het lezerspubliek een
representatief karakter mist. Ieder opinieonderzoek, gebaseerd op gegevens van
een dergelijke eenzijdig samengestelde
groep, heeft geen waarde voor een kenschetsing van het gehele volk. Hetgeen
dan overblijft is enerzijds een indicatie
wat een bepaalde volksgroep over enkele
onderwerpen denkt, anderzijds een collectie soms leuke, soms verbijsterende
reacties van persoonlijke aard.
W. Peters

A. M. BIEW, Kapitza, de Atoom-tsaar,
uit het Duits vertaald door Margot
Bakker. r De Tijdstroom, Lochem,
1955, 259 pp., f 6,90.
Prof. Kapitza is sedert 1937 (met een
onderbreking van 1946 tot '49) leider van
het Sovjetrussische atoomonderzoek, dat
in 1953 leidde tot de Russische ontdekking van de waterstofbom. De hoofdfiguur van dit boek is Kapitza, maar over
hem heen wordt een beeld gegeven van
het atoomonderzoek in Rusland.
De kracht van het boek ligt niet in de
physische gegevens, want zelfs populairwetenschappelijke opmerkingen zal men
slechts weinig vinden, maar in de suggestieve wijze waarop de sfeer beschreven
wordt, die de onverbiddelijke terreur der
Sowjets heeft geschapen rond het atoomP. v. Breemen
geheim.
Martin WINKLER, Slavische Geisteswelt, Bd I; Russland (Geist des
Abendlandes) . Holle-Verlag,
Darmstadt und Genf, 1955, 320 pp.,
geb. D.M. 14.
Het russische geestesleven is voor de
meeste Westerlingen een gesloten boek
niet alleen wegens de onbekendheid met
de taal maar ook wegens het eigenaardig
karakter van het russische denken. Beslist anti-rationalistisch en onsystematisch
en gedurende vele eeuwen omwille van
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de staatscensuur zich verbergend onder
de vermomming van toneelspel of roman,
is dit denken profetisch en eschatologisch
gericht. Het bezint zich bij voorkeur op
godsdienst-, geschiedenis- en cultuurfilosofische problemen, met als leiddraad de
stemming van het russische volk in het
wereldgebeuren volgens de goddelijke, of
althans absolute historische bedoelingen.
De samensteller van dit boek heeft in
tien eeuwen russische literatuur van de
vóórchristelijke periode tot en met Stalin veertig teksten uitgekozen en met een
verklarende nota voorzien. De keuze is
gevallen op karakteristieke uitspraken
van vorsten, kerkvorsten, denkers, manifesten van allerlei secten, mystici, hervormers en politici. De samensteller heeft
zich hierbij niet op letterkundig standpunt geplaatst, maar eerder gekozen volgens de betekenis van de teksten voor
de ontwikkeling van het culturele, politieke en wereldbeschouwelijke denken in
Rusland. De inleidende nota's geven een
doorlopend inzicht in deze ontwikkeling,
zodat we in deze zeer verstandig samengestelde bloemlezing een uitstekende leiddraad bezitten, die volledig beantwoordt
aan de bedoeling van de reeks, waarin
dit boek is verschenen, en die als titel
draagt: „Geist des Abendlandes".
F. De Raedemaeker
Dario CECCHI, Tiziano (II Cammeo,
vol. 73) . Longanesi I Co., Milaan, 1955, 400 pp., 15 pl., geb. L
1400.
De creatie van een kunstenaarsroman
is voor de schrijvers een even moeilijke
als aantrekkelijke opgave. De geromanceerde biografie wordt dan ofwel roman,
terwijl van de biografie niet veel overblijft, ofwel biografie in kunstmatige, onnatuurlijke romanvorm. In deze romanbiografie is echter alles intens levend,
zonder dat het artificiële de biografie of
de historiciteit de roman stoort. Het bonte leven van Venetië in de XV-XVIe
eeuw, met al zijn passie en kleur, vond
hier geen reconstructie, doch een werkelijk herleven. De doorzettende, voorzichtige Titiaan, met zijn gierigheid van buitenmens en zijn verterende eerzucht, leeft
er temidden van zijn vrienden en rivalen:
de oude Giovanni Bellini, de vroeggestorven Giorgione, de jonge leerling en
mededinger Tintoretto, temidden der intriges, praatjes en politieke wisselingen,
der prachtlievende vorsten en begaafde
courtisanes. Met Sansovino en Aretino
vormt Titiaan het triumviraat, dat de mo-

derne smaak beheerst. Tegenover de austeriteit van een onverbiddellijk werkzaam
leven uit hij zijn hartstocht voor weelde,
zinnenschoonheid en gevoelige atmosfeer
in zijn werk. De ware geschiedenis van
het genie is immers die van zijn creaties:
al te vaak wordt deze kunstcreatie in
geromanceerde biografieën iets bijgevoegde, nevengeschikt, niet verbonden
met de eigenlijke en diepste zielsgeschiedenis van de kunstenaar. Met dit werk,
dat in Italië grote opgang maakte, is
Cecchi er in geslaagd, ons de diepte van
Titiaan's zwijgzame figuur juist uit zijn
werk te doen aanvoelen. In rake en rijke,
bondige doch fijngevoelige karakterizering, wordt Titiaan levend door zijn
werk. Een literair geslaagd boek, waaraan ook de kunsthistoricus en -liefhebber
genoegen zal beleven wegens de exactheid van zijn evocatieve kracht.
A. Deblaere
Anne Morrow LINDBERGH. Geschenk
van de Zee. van Loghum Slaterus,
Arnhem 1955, 125 pp.
Anne Morrow Lindbergh is de vrouw
van de bekende eerste Oceaan-vlieger
Charles Lindbergh. Als schrijfster heeft
zij enige naam in de U.S.A. en dit werkje had bijzonder succes. Zij vertelt hier
van haar eenzame vacantie op een eiland
in het zuiden, waarbij zij de gelegenheid
vindt zich op haar leven als vrouw en
moeder van vijf kinderen te bezinnen.
Het is een boekje van wijze inkeer en
reflexie. Eenvoudig en openhartig geeft
zij zich rekenschap van alles, betreurt
het gecompliceerde van het leven en
voelt zich hier dicht bij de natuur, vooral
bij de zee. Zij weet haar beschouwingen
aantrekkelijk in te kleden en de schelpen,
die de zee aanspoelt, inspireren haar tot
haar overpeinzingen. Vandaar de titel,
J. v. Heugten
Geschenk van de Zee.
Questions scolaires aug Missions. Rapports et compte rendu de la XXIV
Semaine de Missiologie de Louvain
1954 (Museum Lessianum. Sect. Missiol., 32) . — Desclée de Brouwer,
Brugge, 1955, 242 pp., F 140.
De rapporten van de 24ste Missiologische Week van Leuven belichten de verschillende aspecten van de school in de
Missiegebieden. Daar deze laatste grotendeels behoren tot de minder ontwikkelde
gebieden zodat de rol van de school,
wegens de snelle emancipatie, belangrijker
en moeilijker is dan ooit.
De Lagere School moet aan de massa
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een basisonderwijs geven, waardoor deze
zich geleidelijk zal kunnen aanpassen aan
het democratisch bestuur van het geemancipeerde land.
Het Middelbaar Onderwijs zal speciaal
steunen op de cultuur van iedere streek
om geen pseudo-intellectuelen te vormen.
Tevens zal er bijzondere aandacht moeten
besteed worden aan het vakonderwijs om
een soliede burgerklasse te vormen. Daarbij komt voor het Middelbaar Onderwijs
het taalprobleem vooral in streken waar
men met veel dialecten rekening moet
houden.
Tenslotte biedt het Hoger Onderwijs
een uiterst delicaat probleem: hier gaat
het om de vorming van de leidende stand.
De leiders zullen zich van hun rasgenoten
niet mogen vervreemden en nog minder
hen uitbuiten. Bovendien zullen ze soepel
moeten optreden om de emancipatie van
hun eigen volk niet in de war te sturen
door een al te simplistische en bruuske
oppositie tegen de koloniserende mogendheden.
De lezer vindt in dit verslagboek een
zeer uitgebreide documentatie om deze
ingewikkelde toestanden en problemen te
begrijpen en te beoordelen.
J. Vierstraete.
Norbert WIENER, Cybernétique et société, trad. de l'anglais. — Ed. des
Deux-Rives, Parijs, z.j., 296 pp., Fr.
fr. 650.
Reeds in een vroeger nummer van dit
tijdschrift had de lezer de gelegenheid om
kennis te maken met de Cybernetica en
met N. Wiener, haar „impressario". Dit
werk is het tweede van zijn hand over dit
onderwerp. Het behandelt zoals de titel
het vermoeden laat de maatschappelijke
inslag van die zo revolutionnaire wetenschap: wat zij te betekenen heeft voor het
aanleren, voor het inzicht in de taal, in
het wezen van het recht en van het geheim. Speciaal blijft hij staan bij het probleem der „tweede industriële revolutie",
en de toekomst die zij ons belooft.
Ofschoon het boek voor een breed publiek bestemd is, valt de lezing ervan
niet zo licht en onderstelt dat men enigzins met de taal der wis- en natuurkunde
vertrouwd is. Veel oplossingen moet men
van een dergelijk essai niet verwachten,
doch eerder een aantal interessante suggesties en een prikkel tot verder nadenken. Het komt ons voor dat er een zekere
misvatting der geestelijke werkelijkheid
in het spel is; en waar de auteur over de
Kerk spreekt betuigt hij_ evenveel mis-
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vatting voor haar waren aard als waardering voor haar prestaties. Waar hij
een scherpe parallel trekt tussen de Jezuieten en de communisten zouden wij geneigd zijn dezelfde fout te herkennen,
doch laten het bescheid liever aan de leDr F. Elliott
zer over.
Basil DAVIDSON, The african Awakening. — Jonathan Cape, Londen,
1955, 262 pp., sh. 12/6.
Na vier jaar in de gebieden ten zuiden
van de Sahara gereisd te hebben, heeft
Schrijver in dit boek veel over Belgisch
Kongo en Angola geschreven. Deze gebieden koos hij omdat de ontvoogding
kort geleden begonnen is en het nog niet
duidelijk is hoe ze zich zal ontwikkelen.
Na in enkele hoofdstukken de geschiedenis van Belgisch Kongo doorlopen te
hebben, bespreekt hij de nieuwe toestanden geschapen door de kolonisatie. In het
laatste deel van het boek deelt hij zijn indrukken mee over Angola.
Heftig en zonder nuances valt hij de
fouten en onvolmaaktheden aan van wat
hij noemt het „Leopoldian System". Hij
verwijt vooral aan de Belgen dat ze hun
paternalisme niet willen prijsgeven. Voor
het portugees beleid in Angola is hij meedogenloos en spreekt er over „verkapte
slavernij-.
De objectiviteit en de waarde van dit
verslag, dat steunt op een rijke documentatie, worden geschaad door de overdrijvingen, die geen rekening houden met de
A. Feys.
concrete omstandigheden.
Dorothy DAY, La longue solitude, trad.
de l'américain par F. Roret. r-- Edit.
du Cerf, Parijs, 1955, 374 pp., geïll.
Deze autobiografie van een vroegere
marxiste, door behoefte aan God katho
liek geworden en thans redacteur aan de
Amerikaanse „The Catholic Worker",
brengt ons binnen in de sociale „onderwereld" van de U.S.A. Het is als een
illustratie bij de film „On the Waterfront", die zij door honderden soortgelijke
en zelfbeleefde gebeurtenissen amplificeert. Men begrijpt zo hoe het communisme ook in de arbeiderswijken van
Noord-Amerika sympathisanten vindt.
De vele details maken deze bundel journalistieke schetsen echter te wijdlopig en
minder diep en pakkend dan de beroemde
„Brieven aan Mijnheer de Bisschop" van
Cath. de Hueck. Een verkorte uitgave
had het boek aan leesbaarheid doen winnen, althans voor een Europees publiek.
J. Kerkhofs
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GESC HIEDENIS
Algemene Geschiedenis der Nederlanden
Hans FREYER, Weltgeschichte Europas.
onder redactie van Prof. Dr J. A. van
2e druk. — Deutsche VerlangsAnstalt, Stuttgart, 1954, 642 pp., 36
HOUTTE e.a. Deel VIII: De Revopltn, 4 krtn, geb. DM 24.50.
lutie tegemoet 1748-1795. — De
Haan, Utrecht; Standaard-BoekhanDe auteur heeft dit boek geschreven in
del, Antwerpen, 1955, XIX-448 pp.,
de tragische jaren tussen sept. 1939 en
50 pin, geb. F 300.
het voorjaar van 1945. Het gaat dan ook
Met stijgend genoegen hebben wij dit
niet over een akademisch probleem, maar
VIIIe Deel van de welbekende en hoog
over een kwestie die ons diepste wezen
aangeschreven Algemene Geschiedenis
beroert.
der Nederlanden gelezen. De vijftig jaar
Europa heeft invloeden uit verre vervóór de Franse revolutie — de tijd van
ten ondergaan en sinds de 16e eeuw
de Verlichting -- zijn voor de hele Nemachtig op de hele wereld ingewerkt:
derlanden en voor de Westeuropese
vandaar de paradoxaal klinkende en toch
kultuur van kapitaal belang geweest: zij
juiste titel. Van nu af aan echter vormt
zijn de overgang van het ancien régime
Europa nog slechts een deel van de wenaar de nieuwe tijd, van het absolutisme
reld en ondergaat de invloed van andere
naar de democratie, van de intieme samencontinenten. Wij staan op een keerpunt
werking van Kerk en Staat naar de scheiin de wereldgeschiedenis zoals er slechts
ding van beide en vaak naar het antieen paar zijn aan te wijzen.
klerikalisme.
Freyer geeft ons hier niet een compenWat het respectief belang van Noord
dium
van vijfduizend jaar geschiedenis,
en Zuid aangaat, Prof. Van Houtte
maar hij zint en denkt na over dit bonte
schrijft in de Inleiding: „Wij zouden gemet zijn verrassende wendingen,
neigd zijn om aan te nemen dat dit even- verleden
over de herkomst, ontwikkeling en bewicht (tussen Noord en Zuid) zoniet
tekenis van Europa. Hij schrijft, wat een
verwezenlijkt dan toch van dichtbij werd
historicus zou noemen, een filosofie van
benaderd" (p. X). Daarom verwondert de
geschiedenis (de filosofen bedoelen
het des te meer dat tweederden van de
hiermee
iets heel anders).
voorhanden bladzijden aan het Noorden
Om die reden wijdt hij de eerste twee
werden gewijd. Dat heeft dan als gevolg
van de negen lange hoofdstukken aan wat
dat b.v. het tijdvak over de republiek
geschiedenis en geschiedschrijving is, en
tussen 1787 en 1795, „het meest onbeduidoorloopt dan met gigantische schreden
dende in de historie van het volk der
die duizenden jaren geschiedenis, van
Nederlanden" (p. 391) , naar Prof. VerEuropa uit gezien, telkens trachtend de
berne zelf schrijft, meer bladzijden toediepe zin te achterhalen. Het is een spanbedeeld krijgt dan de uiterst belangrijke
nende, verrijkende lectuur, want de auteur
Brabantse Omwenteling van 1783 tot
beschikt over een enorme kennis, een
1790, die niet eens in al haar aspecten
sterke synthetische kracht en een plastisch
behoorlijk behandeld wordt.
Een gelukkig idee is het wel geweest uitbeelding svermo g en.
Over het christendom heeft hij mooie
een afzonderlijk hoofdstuk te wijden aan
bladzijden en een prachtig kapittel over
de Generaliteitslanden van 1648 tot 1795,
de zaadkorrel: over Jezus en zijn leer.
en aan het prinsbisdom Luik van 1477
Een katholiek zal echter een paar keer
tot 1795.
gestoord worden. Zo beweert de auteur
Een paar fouten die ons troffen. Bij het
dat er tot aan Constantijn de Grote geen
bespreken van het verdrag van Donchéry
hiërarchie boven de autonome bisschop(p. 198) , dat driehonderd jaar de buitenpen en kerken bestond. Terwijl Luther,
landse politiek van Luik regelde, wordt
terecht trouwens, als „ein Stick religioser
het jaartal niet aangegeven. Het is onjuist
Urkraft" (bl. 500) wordt voorgesteld,
te beweren dat de levende talen en de
kan de auteur in Ignatius' stichting
wetenschappen volledig uit het programslechts een militaire stoottroep zien, gema der jezuïetencolleges waren gesloten
vormd door een exercitiereglement, en er
(p. 299) . Hoe kan Dr Noordenbos beweop uit om alle politieke sleutelstellingen
ren dat er in Noord-Nederland „geen
te bezetten (b. 507-509).
onderdrukking van godsdienstvrijheid"
Overigens kunnen wij aan degenen, die
(p. 64) was?
reeds de geschiedenis voldoende kennen,
Behalve dit paar onvolkomenheden,
dit degelijke, glanzend geschreven boek
hebben wij hier een waardig deel van dit
slechts aanbevelen.
M. Dierickx.
eminent werk.
M. Dierickx.
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William WESTON: The Autobiography
of an Elizabethan. Translated from
the Latin by Philip Caraman. With
a foreword by Evelyn Waugh..-,
Longmans, London, 1955, 260 pp.,
18 sh.
William Weston werd in 1550 geboren en trad, 25 jaren oud, bij de Jesuieten
te Rome in. Vier jaren later werd hij
priester gewijd, voltooide daarna zijn studies te Parijs, en drong vermomd Engeland binnen in 1584: zijn reisgezel werd
al onmiddellijk gevangen genomen. Binnen twee jaar werd hij zelf gearresteerd
en de volgende zeventien jaren bracht hij
door in het gevang. Het was de troonsbestijging van Jacobus de Eerste die gevangenschap verwisselde voor verbanning. Hij stierf in 1615.
Op verzoek van de Generaal van de
Jesuieten vertelde deze tijdgenoot van
Shakespeare zijn levensverhaal. Veel te
verhalen valt er niet, als men zeventien
van de negentien jaren missionaris-leven
in hechtenis moet doorbrengen. Maar de
ervaringen, naief-eenvoudig verteld, leest
men als een goede roman, en de ontsnappingsverhalen (over zichzelf en geloofsgenoten) halen het bij het beste uit de
afgelopen oorlog. Het waardevolste in
het boek is het beeld dat ons gegeven
wordt van het leven der katholieken, leken
en priesters, tijdens de zwaarste vervolgingen onder Elisabeth.
De vertaling is een uitstekend stuk
proza geworden. Maar nog hoger slaan
we de taak van commentator aan. Father
Caraman geeft ons in talrijke aantekeningen de achtergrond van het verhaalde,
zodat namen mensen worden, en plaatsen
tonelen van heroieke moed of laag verraad. Het geheel laat zich nu lezen als
een historische roman, waarin het fictieve element echter plaats heeft gemaakt
voor het autobiographische. Het is een
even boeiend en leerzaam werk als Father
Gerard's autobiographie, die enkele jaren
terug op eenzelfde uitmuntende wijze door
Father Caraman werd vertaald en van
W. Peters
aantekeningen voorzien.
Paul DROULERS S.J., Action pastorale
et problèmes sociaux sous la monarchie de juillet chez mrg d'Astros
archevéque de Toulouse, censeur de
La Mennais. — J. Vrin, Parijs, 1954.
445 pp.
De tweede helft van onze eeuw begint
voldoende afstand te geven om de eerste
helft van de negentiende te gaan begrijpen. Deze prachtige studie beantwoordt
de vraag: hoe is het mogelijk dat een
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Frans aartsbisschop toen blind kon blijven
voor het sociale probleem? Schrijver doceert kerkgeschiedenis aan de Romeinse
Gregoriana en staat op de beste voet met
belangrijke lekenhistorici als Duroselle c.s.
De nodige locale en Parijse archieven werden benut evenals die van het Vaticaan;
het werk is dan ook voorzien van een rijk
apparaat, waarin vele interessante opmerkingen blijken verscholen. Het kon verschijnen met steun van het „Centre National de la Recherche Scientifique" en
met een kernachtig voorwoord van de
huidige aartsbisschop van Toulouse, kardinaal Saliège. Het is ons, jammer genoeg,
niet mogelijk er hier meer van te zeggen
maar hopelijk wordt er gelegenheid gevonden om deze doorbraak de wel verdiende eer te laten wedervaren.
F. Wassenaar.
De Kruisheren te Maaseik. 1476-1797.
1855-1955. r Lichtland, Diest, 1955,
333 pp., geïll., F 130.
Dit boek werd in 1955 samengesteld bij
de eeuwfeestviering van de terugkeer der
Kruisheren te Maaseik. Steunend op
zorgvuldige opsporingen geven zes bijdragen een boeiend overzicht van de bewogen geschiedenis van het klooster vanaf 1476 tot heden. In 1621 werd naast
dit klooster een school opgericht, later
de „latijnse" school genoemd, welke toen
nog grotendeels het middeleeuwse programma volgde der zeven vrije kunsten,
maar thans is uitgegroeid tot het bloeiende college dat reeds drie bisschoppen aan
de Kerk schonk, waaronder Mgr M. H.
Rutten, bisschop van Luik (1841-1929) .
De Maaseikenaars zullen met genoegen dit rijk gedocumenteerde boek lezen,
waarvan de waarde verhoogd wordt door
treffende illustraties. Het betekent een
merkwaardige bijdrage tot de kennis, niet
alleen van de Kruisheren maar tevens
van de stad Maaseik, waarvan de geschiedenis sinds eeuwen met die van de
Kruisheren verweven is. Een pittig
Woord vooraf van de „alleroudste der
oud-leerlingen", de bekende historicus
Kan. Dr Joz. Coenen, leidt dit waardevol
boek in.
L. Vanden Broek
Michael de la BEDOYERE, Cardinal
Bernard Griffin Archbishop of
Westminster. --- Rockliff, London,
1955, 131 pp., 12s. 6d.
Het is een hachelijke onderneming een
levensschets te schrijven van iemand die
nog niet gestorven is. Bewondering die
tot schrijven dringt, maakt vaak korte
metten met iedere kritische zin, eerbied
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voor het ambt slaat menigmaal over in
verering voor de mens die het ambt
draagt, indiscretie loert steeds om de
hoek, enz. Het is niet verwonderlijk dat
de lezer zich bij dergelijke onaffe biographieën vaak onbehaaglijk voelt. ^-- De
zeer grote verdienste van dit leven is dat
dergelijk gevoel van onbehagen nauwelijks èèn maal opkomt. De toon is verstandig getemperd, er is geen sprake van
adulatie, en de loftrompet wordt maar
zelden gehoord. Doordat de schr. als basis van zijn verhaal voornamelijk neemt
hetgeen de Kardinaal deed en sprak,
geeft deze gedegen journalist de lezer een
zakelijk overzicht van zijn werk. Maar
omdat de schr. de Kardinaal zelf ook
persoonlijk goed kent, en evident bewondert, gloeit door het ietwat zakelijke toch
steeds de waardering, waardoor het zakelijke nooit onpersoonlijk en vlak wordt.
Dit plezierige en leesbare boek is geïllustreerd door vele interessante foto's. Het
geheel is geworden tot een fascinerend
stukje contemporaine geschiedenis van
hedendaags Engels katholicisme.
W. Peters

Richard E. KREUTEL. Kara Mustafa
vor Wien Verlag Styria Graz.
Wien, Kaln, 1955, 194 pp., 36.60 S.
„Kara Mustafa voor Wenen" is het
eerst verschenen deel van een serie, die
onder de titel „Osmanische Geschichtsschreiber" wordt uitgegeven. Het gaat niet
zo zeer over de persoon van de schrijver als wel over zijn werk. Zodoende
heeft de heer Keitel op zich genomen dit
tot nogtoe onbekende dagboek uit te geven, te vertalen en te verduidelijken.
Keitel heeft zich, daar het oorspronkelijk
handschrift verloren is gegaan, moeten
behelpen met twee later vervaardigde
afschriften, waarvan hij een uittreksel
geeft, lopende over de spannende dagen
10 juli tot 14 sept. 1683 van het beleg.
Achteraf geeft de ceremoniemeester de
oorzaken van de mislukking van het beleg en beschrijft hij de laatste dagen van
Kara Mistafa, die door de sultan met de
dood gestraft werd.
Deze Osmanische aanvulling op de
westerse bronnen van deze wereld-historische gebeurtenis zal velen welkom zijn.
K. J. Derks

ROMANS
Caspar KAMERLING. De laatste trein.
De Fontein, Utrecht; Sheed and
Ward, Antwerpen, 1955, 211 pp.,
f 7.90.
Een vriend die voor onbetrouwbaar
(pro-duits) gehouden en dientengevolge
door de ondergrondsen ter dood veroordeeld wordt (het verhaal speelt zich af
tijdens de bezetting) en toch aan de voltrekking van het vonnis ontkomt. Er treedt
iets geheel anders aan het licht dat de
definitieve scheiding der twee vrienden
veroorzaakt. — Een knap geschreven en
gecomponeerd boek. De auteur heeft
kennelijk de gemoedstoestand van dr
Dewee (de gedupeerde) en zijn vriend
Vranken tot op 's harten bodem willen
peilen en aldus een gedegen stuk werk geleverd, dat m.i. in iets geserveerder vorm
nog gewonnen zou hebben. Met gespannen aandacht zal de volwassen lezer van
de innerlijke bewogenheid en strijd der
beide hoofdfiguren kennis nemen.
Joh. Heesterbeek.
Ben van EIJSSELSTEIJN. Verweerde
Stenen. H. P. Leopold, 's Gravenhoge, 1955, 284 pp., f 8,90.
Het oude huis „de Rheehorst" in Drenthe dat onder Charlotte Emilie barones
van Elbach Lenting, gehuwd met Benier
baron van Linge, heer ten Rheehorst, nog

een late bloei beleeft; daarna komt het
verval. Een kleine kring van getrouwen
maakt de ondergang van het huis mee.
Dit verhaal speelt zich af in de tweede
helft der achttiende eeuw, waarin een
nieuw tijdperk zijn schaduwen vooruit
werpt; waarin oude zekerheden komen te
vervallen.
Van Eysselsteyn heeft een prachtige
roman geweven om en in deze oude havezathe; een roman die men met immer
groeiende belangstelling leest; waarin het
zo lang vergane leven weer opbloeit. Het
leven dezer mensen dat zo geheel anders
was dan het onze en waarin toch de lezer
telkens weer verwantschap gevoelt. Mensen, wie niets menselijks vreemd was en
die daarom en daardoor ons zo na staan.
Het is een historische roman in de beste
zin van het woord en welke te lezen een
groot en diep genoegen is.
Joh. Heesterbeek
Mac HIJMAN. 0, Sergeant, Nederl.
van B. J. Eenhoorn. De Fontein,
Utrecht; Sheed and Ward, Antwerpen, 1955, 190 pp., f 4.90.
De avonturen van een jongen v an het
platteland bij de Amerikaanse luchtmacht.
Op de eerste bladzijde van het boek staat
aangegeven dat in dit boek „de meest
dwaze kolder ... over het soldatenleven"
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geschreven is. Het boek is bedoeld om de
lezer eens flink te doen lachen, zoals ook
op de eerste bladzijde vermeld wordt.
Ware de kolder minder dwaas geweest,
dan was dit doel bereikt; doch de overdrijving is al te groot en de lezer heeft
spoedig genoeg van deze dwaasheden.
Joh. Heesterbeek.
Evelyn WAUGH: Officers and Gentleman. Chapman and Hall, London,
1955, 335 pp., 12 s. 6 d.
Deze roman is het vervolg op Men at
Arms en het besluit de aangekondigde
trilogie (die hiermede dus tot een duologie wordt teruggebracht) . Het thema:
het leven in het leger tijdens de laatste
oorlog, wordt verder behandeld, maar
biedt in zich weinig nieuws. Zonder twij.fel leeft het geheel, en de beschrijving
van de commando-groep, en de later uitgevoerde raid, plaatst de lezer midden in
de sfeer van het leger. Onnodig te zeggen, dat er volop gelegenheid is voor spot
en sarcasme, en wanneer deze in de buurt
zijn, kan Waugh er niet af blijven. Vaak
brengen ze dan een glimlach te weeg.
Maar het geheel is toch geen grote roman.
Het is teveel een aaneenrijging van losse
episoden, zodat we herhaaldelijk aan een
film moeten denken. Een film bovendien
met betrekkelijk weinig actie, en zeer veel
gepraat: pagina's en nog eens pagina's.
Maar de dialoog verloopt maar al te vaak
volgens een bepaald patroon, dat op den
duur verveelt.
Gezien de reputatie van Waugh en de
wijze waarop men zijn romans begroet,
deden we ons best om dit boek iedere kans
te geven. Maar we missen de ruimte van
inhoud, van incident, van een probleem
dat de moeite waard is. Het is amusant,
hier en daar brilliant geschreven, maar
het is magertjes van ware inhoud.
W. Peters
Eduard BASS. Circus Umberto, De roman
van een circusleven. Nederl. van Maria Heemskerk. De Fontein, Utrecht;
Sheed and Ward, Antwerpen, 1955,
295 pp., f 8.90.
De groei en bloei van een circus in het
midden der vorige eeuw. Het reizen en
trekken met wagens, dieren en materiaal
langs de wegen van Europa en daarbuiten,
met al de rompslomp en gevaren van dien.
Bij dit circus doet tijdens de grootste bloei
een zevenjarige jongen zijn intrede, die
later tot een der hoofdfiguren zal uitgroeien tot ten slotte de leiding in zijn
handen komt te liggen en hij slechts, ten
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koste van zijn innigste liefde, de neergang
van het circus weet te verhoeden. Een
genoeglijk boek, zegt de flap; inderdaad;
doch een bizondere verdienste van de
auteur is m.i. dat deze in dit romantisch
bedrijf zich zorgvuldig gehoed heeft voor
elke sentimentaliteit en een gezond en interessant relaas van deze eigenaardige
circuswereld heeft gegeven. De vertaling
is wel eens wat stijf en onhandig. Een
enkel voorbeeld: een Tsjechisch land dat
„doorspekt" is met duitse boerderijen. Het
Joh. Heesterbeek.
klinkt nogal vreemd.
Charles Bracelen FLOOD. De brug der
liefde. Vert. van Louis de Bourbon.
De Fontein, Utrecht; Sheed and
Ward, Antwerpen, 1955, 378 pp.,
f 8.90.
Een roman over mensen die alles bezitten wat de wereld noodzakelijk en
levensbelangrijk acht, doch het wezenlijke
missen. Hun leven blijft en drijft al te zeer
aan de oppervlakte; er is uiteindelijk geen
houvast als er moeilijkheden en verwikkelingen opdoemen.
Het verhaal van Flood is met talent en
verve geschreven. Het boek heeft iets
filmisch in zijn herhaalde wisseling van
plaats en personen. Een boek (voor volwassenen) dat de lezer een kijk gunt op
amerikaans familie- en gezelschapsleven.
-- De vertaling is zeer goed.
Joh. Heesterbeek.
C. BAARDMAN. Controlearts. La Rivière en Voorhoeve, Zwolle, 1955,
191 pp., f 5,40 en f 6,90.
Na de roman over de dokter van het
platteland, de huisarts, heeft de schrijver
een tweede boek het licht doen zien over
de controlearts. Het leven en de praktijk
van een „controlerend geneesheer". Zoals dr van Amelsfoort in zijn voorwoord
zegt zijn de verhalende feiten uit de
praktijk genomen en zullen alle controleartsen met het meegedeelde instemmen.
Het oordeel over deze artsen, vaak met
werk overstelpt, is dikwijls hard en meedogenloos. Dat de lezer begrip krijge
voor hun moeilijke positie en dus waardering, daartoe is dit boek geschreven.
En de auteur heeft een zeer goed werk
gedaan met dit boek. Of men het met
volle recht een roman kan noemen, is te
betwijfelen; doch zeker is dat de lezer
meeleeft en medestrijdt met deze dokter,
die ondanks alle papieren en formulieren
rompslomp, een waar en levend „mens"
blijft, vol toewijding en hartelijke belangstelling voor zijn patiënten. Dit is het
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mooie, ja vaak aangrijpende in dit werk,
en de aandachtige lezer zal zijn hoogachting en dankbaarheid voor deze overbelaste dokter — en in hem voor al zijn
ambtgenoten versterkt en verdiept weten als hij na lezing het boek sluit.
Joh. Heesterbeek.
Frans van OLDENBURG ERMKE, De
vleermuis op de toren. Thijmfonds,
Den Haag, 1955, 270 pp., f 7,25.
Een vreemdeling belandt in een stadje,
een bedevaartplaats; hij is een zonderling
iemand die gaarne op de onvolbouwde
toren staat om vandaar de bewoners gade te slaan in hun doen en laten. Hij
kent ze beter dan wie ook; hij ziet door
de maskers heen en peilt hun innerlijk.
Waartoe dit alles leidt, verhaalt dit boek.
't Verhaal heeft soms iets van een legende, doch het speelt zich af in de eigen
tijd. De kritiek op sommige hedendaagse
praktijken en toestanden onder de katholieken is vaak zeer raak, doch nimmer
kwetsend. Ook het wapen van de spot
weet de auteur slagvaardig te hanteren.
't Is een verzorgd geschreven boek dat
de aandacht vasthoudt; de op de voorgrond tredende figuren zijn scherp en
markant getekend. Het gebeuren „leeft".
't Laatste hoofdstuk kan mij minder bekoren; als slottafereel is het onbevredigend.

Een tintelend boek dat alleen in Limburg kan geschreven zijn.
Joh. Heesterbeek
G. van de WALCHEREN. Scherven
langs de hemel. r– J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1955. 261 pp., f 8,90.
Het onderwerp van dit boek vormen
een Italiaanse scooterfabriek en de gemeenschap die daaraan zijn bestaansmogelijkheid dankt. Een mensengemeenschap
die in het leven is geroepen door de
grootindustrie die haar macht uitoefent
op directeuren, chefs, arbeiders en arbeidsters. Allen ondergaan zij die macht
op verschillende wijzen. Alles speelt zich
af rondom de figuur van Musesti, de
bankwerker, die, om met zijn pijnvol
lichaam te kunnen werken, steunzolen
moet hebben, die liever maar viool gespeeld zou hebben en zich, als hij het een
noch het ander krijgt, ophangt. De lezer
dringt langzaam maar zeker door in dit
wereldje dat beheerst wordt door de productie van de scooter. Er tussendoor
voelt hij het protest dat de auteur aantekent tegen het offeren van de mens en
de menselijke vrijheid aan de meedogenloze techniek.
Het boek geeft een scherpe kijk op deze fabrieksmensen; waaronder de sfeer
wel zeer materialistisch is. Volwassenen.
Joh. Heesterbeek

VARIA

Dr P. J. G. GUSSEN, O.F.M., Het Leven
in Alexandrië volgens de cultuurhistorische gegevens in de Paedagogus
(boek II en III) van Clemens AlexanVan Gorcum, Assen, 1955,
drinus.
XV-140 pp., ing. f 6.90, geb. f 8.50.
Dit boek werkt als een filter. De teksten van de Paedagogus, die betrekking
hebben op het mondaine leven in Alexandrië, worden hier door strenge critische
controle tot hun werkelijkheidsgehalte
teruggebracht. Resultaat: een gezuiverd
beeld van het Alexandrijnse leven in Clemens' tijd, waarmee het werk sluit.
Historici, classici en patrologen vinden
hier interessante bijzonderheden.
J. Fruytier
Juliana Regina 1955. r Hollandia, Baarn,
1955, 47 photo pagina's, f 2.90.
Wederom een nieuw jaarboek in de
reeks „Juliana Regina". Deze keer bevat
het mooie uitgegeven boekje een reeks
foto's van het Koninklijk Gezin en speciaal een reportage van de vele bezoeken
van Buitenlandse Vorsten en Hoge Gas-

ten. Ook zijn er enige exclusieve foto's
van H. K. H. Prinses Wilhelmina. Voor
de bezitters van andere uitgaven van
„Juliana Regina" die vanaf 1949 elk jaar
verschijnen een bijzondere aanwinst.
M. S.
Alfred GROSSER, La situation de l'Allemagne en 1955. Rapport du Congrès International de Bruges 1955. r
Institut des relations internationales,
Brussel, 1955, 133 pp.
Van 21 tot 25 april 1955 vergaderden
te Brugge een 35 geleerden en politici
uit verscheidene West-europese landen
en uit de U.S.A., om de huidige toestand
van Duitsland juridisch en in het kader
van de internationale politiek te bepalen.
Uit het rapport blijkt dat de deelnemers
het over de grondstellingen eens waren,
maar toch op vele detailpunten van mening verschilden. Wie dit cruciale probleem dat Oost en West scheidt in al
zijn politieke en zelfs economische aspecten belicht wil zien, neme dit kleine maar
rijke boekje ter hand.
M. Dierickx
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Benelux en Europa
door PROF. MR. JEAN VAN HOUTTE
Gewezen Eerste Minister
Voorzitter van het Nationaal Benelux- Comité

D

E ontwikkelingsmogelijkheden van een klein land zijn zeer beperkt
(om het in een optimistische formule uit te drukken) , wanneer het
zijn sociale en economische problemen niet kan oplossen in een verband
dat ruimer is dan een weinig uitgestrekt en overbevolkt gebied. Het
zoeken naar dat ruimer verband moet in België natuurlijk beginnen in
nauwe samenwerking met Nederland en Luxemburg. Deze drie landen
zijn niet alleen geographisch dicht bij elkaar gelegen, ze zijn tevens verbonden door een gemeenschappelijke cultuur, door dezelfde tradities,
door gelijklopende belangen en door een volstrekte solidariteit in de
internationale politiek, zoals de ervaringen tijdens en na de oorlog het
ten overvloede hebben bewezen.
De publieke opinie is jammer genoeg niet voldoende ingelicht over de
noodzakelijkheid van een dergelijke internationale samenwerking, die
eerst en vooral in Benelux-verband tot uiting moet komen. Daarom is
het nuttig te handelen over „Benelux en Europa". Men lette er wel op
dat we niet spreken over „Benelux of Europa", want er bestaat geen
tegenstrijdigheid --• integendeel! — tussen het Benelux-ideaal en het
Europees ideaal. Zoals we verder zullen aantonen, zijn er resultaten die
door Benelux en niet door Europa kunnen bereikt worden; andere
problemen daarentegen kunnen slechts in Europees verband worden
opgelost.
* * *

Hoe ver staan we, elf jaar na de ondertekening van de Londense
akkoorden (4 september 1944) op de weg naar de Economische Unie
tussen België, Nederland en Luxemburg?
Het is zeker dat de ondertekenaars van deze akkoorden een spoedige
verwezenlijking van de economische unie hadden verwacht. Men rekende er algemeen op — niet enkel te Londen, maar ook in de bezette
gebieden --r dat Nederland en België-Luxemburg ongeveer gelijktijdig
zouden worden ontzet. Ongelukkigerwijze werd het grootste deel van
Nederland pas in mei 1945 bevrijd. Intussen waren de Nederlanders
veel zwaarder getroffen, in hun economisch en industrieel potentieel,
dan de Belgen. Daarbij kwam nog dat het verlies van de Oost-Indische
32
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bezittingen Nederland voor het angstwekkend probleem van de herziening van zijn levensstandaard stelde. Dit moet onderstreept worden.
Want indien de moeilijkheden voor België, in de Benelux, hoofdzakelijk
te wijten zijn aan het verschil van de economische politiek gevoerd 'n
Noord en Zuid, dan kan dit verschil slechts verklaard worden door het
feit dat Nederland na de bevrijding zelfs niet te kiezen had tussen liberalisme en dirigisme. Indien het Nederlandse volk, in de na-oorlogsjaren, de strenge tucht niet had aanvaard die door zijn leiders werd
opgelegd, dan zou het zeker zijn economie en zijn financiën niet hebben
kunnen herstellen.
Van 1945 tot omstreeks 1951 rechtvaarigde de moeilijke monetaire en
finantiële positie van Nederland het voeren van een andere economische
politiek dan die in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg werd
gevolgd. Vanzelfsprekend was dit contrast een hinderpaal op de weg
naar de economische unie. Maar, nu gebeurd is wat men soms het „Hollands Mirakel" noemt, mag men de vraag stellen of de redenen, die de
harmonisatie van de economische politiek in de schoot van Benelux in de
weg stonden, nog wel bestaan. Voorlopig laat ik het antwoord hierop in
het midden.
Wat werd in de eerste levensperiode van Benelux praktisch tot stand
gebracht? Hoofdzakelijk drie resultaten.
Vooreerst werd een aanzienlijke verruiming van de binnenlandse
markt verkregen dank zij de afschaffing van de douanerechten in het
Benelux-gebied (1 januari 1948). Al wil ik hier zo weinig mogelijk
cijfers aanhalen, toch moet er de nadruk op worden gelegd dat de invoer
van Belgisch-Luxemburgse goederen in Nederland gestegen is van
twaalf miljard Fr. in 1948 tot 24 miljard Fr. in 1954; ook de invoer van
Nederlandse goederen in de Belgisch-Luxemburgse Unie is eveneens
gestegen van 7 miljard Fr. tot 17 miljard in dezelfde tijdsspanne. En in
1955 zullen die cijfers zeker nog gevoelig gestegen zijn.
Het is een gemeenplaats te beweren dat landen als België en Nederland op uitvoer aangewezen zijn. Maar het is even vanzelfsprekend dat
wij des te minder aan schommelingen van de wereldconjunctuur zullen
onderhevig zijn, wanneer wij voor de afzet van onze producten op een
ruimere binnenlandse markt mogen rekenen. Het voorbeeld van de V.S.
is hier sprekend genoeg: zij hoeven nauwelijk 4 a 5% van hun productie
uit te voeren, terwijl wij 40% naar het buitenland brengen. Welnu een
binnenlandse markt van 20 miljoen verbruikers is wel niet zeer veel.
doch wel degelijk heel wat groter dan één van 9 miljoen verbruikers.
Is het scheppen van een binnenlandse Beneluxmarkt voor de Belgische economie over het algemeen een zeer goede zaak geweest, toch
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willen we ons geenszins ontveinzen dat de Nederlandse concurrentie
voor bepaalde bedrijven en zelfs voor hele bedrijfstakken nadelig is
uitgevallen. Concurrentie is echter gezond en iedere verruiming van de
markt, zowel in het kader van Benelux als in ieder ander verband,
brengt noodzakelijk een rationalisatie met zich mede, die principieel even
gezond is. Dit neemt echter niet weg dat er moet gezorgd worden voor
passende overgangsmaatregelen. Het invoeren van het regime van een
vrije Beneluxmarkt, zonder deze maatregelen, zou voor bepaalde sectoren, in het bijzonder voor de Belgische en Luxemburgse landbouw, zeer
ernstige sociale verwikkelingen meebrengen. In het onderhavige geval
zouden deze gevolgen de economische voordelen van de operatie te niet
doen. Concurrentie is slechts dan gezond te noemen, wanneer de voorwaarden voor beide partijen, zo niet identiek zijn, dan toch als normaal
mogen beschouwd worden.
Het tweede resultaat dat reeds door Benelux werd bereikt is de liberalisatie van het kapitaal-verkeer: dit is volledig aan Belgisch-Luxemburgse zijde, en bijna volledig aan de zijde van Nederland. De vrijmaking van het kapitaalverkeer is tot nog toe in het voordeel van België,
meer dan in het voordeel van Nederland uitgevallen. In de loop van
1954 en 1955 werden in Nederland leningen van een niet gering bedrag
uitgeschreven door de Belgische staat, door Belgische openbare besturen
en door Belgische privé-maatschappijen. Ook de Belgische aandelenmarkt heeft de laatste tijd Nederlands kapitaal aangetrokken. Daaren
boven mogen de Nederlandse investeringen in de Belgische industrie
niet vergeten worden — na Leuven, ondervinden ook Hasselt en Turnhout (om slechts één voorbeeld aan te halen) de gelukkige gevolgen
ervan.
Een derde resultaat, dat op tamelijk spectaculaire wijze werd aangekondigd, alhoewel het hier meer om een plan gaat dan om een concrete
realisatie, is de beslissing dat men voortaan een gemeenschappelijke
politiek zal voeren op het gebied der handelsakkoorden.
Er zijn wel te verstaan nog vele andere afspraken en akkoorden
tussen de Benelux-partners aangegaan op fiscaal, technisch en cultureel
gebied. Maar wat we daareven opgesomd hebben is ongetwijfeld het
essentiële.
Kunnen we deze resultaten werkelijk bevredigend noemen? Ongetwijfeld werden op de weg naar de economische unie reeds zulke vorderingen gemaakt, dat het sterk valt te betwijfelen of het nog mogelijk zou
zijn de Benelux-klok terug te zetten, indien iemand daar nog ooit aan
zou denken. Indien we echter de realisaties van Benelux bij de aanvang
van 1956 vergelijken met de verwachtingen die gekoesterd werden op
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het einde van 1944, dan moeten we eerlijk bekennen dat er weinig schot
zit in de verwezenlijkingen.
Waarom wordt steeds weer de verwezenlijking van verdragsafspraken uitgesteld of verschoven? Waarom die voorlopige regimes, die
schorsing van geratificeerde verdragen, zoals over de onderlinge aanpassing van de accijnzen, reeds getekend in 1950?
De oorzaak van al dit talmen ligt waarschijnlijk aan het feit dat, al
heeft het strak dirigisme van de naoorlogse Nederlandse politiek plaats
gemaakt voor een meer liberale politiek, er nog steeds te grote verschillen zijn in de voorwaarden van de kostprijsvorming in Noord en Zuid.
Dat dit nog het geval is voor de landbouw kan onmogelijk worden
tegengesproken. De regeringen hebben echter verleden jaar besloten
een datum te bepalen waarop het landbouwprotocol, dat tijdelijk de
Belgisch-Luxemburgse landbouw beschermt tegen de concurrentie der
te lage Nederlandse landbouwprijzen, zal ophouden van kracht te zijn.
Er blijft dus slechts weinig tijd meer over om de voorwaarden waarin de
landbouwproductie renderend kan zijn gelijk te schakelen. Nu is ook in
België een landbouwfonds opgericht. Maar de vraag wordt terecht
gesteld of België moet overschakelen naar een geleide publiekrechtelijke
organisatie van de landbouwmarkt, ofwel of Nederland tot een vrijere
prijsvorming zou moeten overgaan.
Op industrieel gebied, was België in 1954, na de crisis van de Benelux-betrekkingen in 1953, een grote stap vooruit gegaan naar een harmonisatie van de concurrentievoorwaarden, vooral ten gevolge van de
stabilisatie der kostprijzen in België en Luxemburg, samengaand met de
snelle stijging van de prijzen en de lonen in Nederland. In het afgelopen
jaar echter is het loonpeil in België weer gevoelig gestegen, zodat de
afstand tussen de Nederlandse en de Belgisch-Luxemburgse kostprijs
wederom is toegenomen. Ook de toepassing van de vijfdagenweek zal
hetzelfde resultaat in de hand werken indien er geen verhoging van
productiviteit beantwoordt aan deze sociale maatregel. Daarenboven
dreigt de kloof tussen het Nederlandse en het Belgische belastingsysteem breder te worden. Reeds waren we erin geslaagd de toenadering
tussen de beide stelsels op het gebied der indirecte belastingen zover
door te voeren, dat de Nederlandse omzetbelasting slechts 1% — en
niet 2%, zoals vroeger — lager lag dan de Belgische overdrachttaks van
4,5%. Maar sedert de wet van 13 juli 1955 werd in België de taks op
5% gebracht, alsof wij de sinds de bevrijding gevolgde politiek van
gelijkschakeling van de belastingdruk beslist de rug hadden toegekeerd.
Ook stemt het tot ongerustheid dat de stijging van de indirecte belastingen een fatale invloed uitoefent op de levensduurte --- hoe kan het
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anders? — en dat de verhoging van de levensduurte een loonstijging
meebrengt, waardoor het verschil tussen de kostprijzen in de Nederlandse en in de Belgische industrieën — en ook in de landbouw
steeds groter wordt.
Ben ik dan toch pessimistisch gestemd ten aanzien van de toekomst
van Benelux? Ik heb op het zwakke punt de aandacht gevestigd. Maar
al tracht ik de toestand reëel te bekijken, toch blijf ik optimistisch. Voorwaar, de verwezenlijking van het ideaal van Benelux: ongecontroleerd
verkeer van goederen (en dus ook van personen en van geld) over heel
het grondgebied van de partnerlanden, lijkt me moeilijker te bereiken
dan anderhalf jaar geleden. Nochtans is het mijn overtuiging dat ook in
Nederland, wellicht met een zekere vertraging, een prijs- en loonstijging zich zal voordoen. Tenslotte is er ook nog dit — een toehoorder
wees daar zeer terecht op na één van mijn lezingen in Nederland over
dit onderwerp —: het samengaan van België, Nederland en Luxemburg
is ontsproten aan het besef van een „heilig moeten". Onze kleine landen
hebben geen andere keuze dan zich door hun samenhorigheid staande te
houden tussen de grote mogendheden. Door hun samenwerking worden
zij een factor waarmede rekening dient gehouden te worden. In een
periode van hoogconjunctuur, zoals wij nu doormaken, is de behoefte
aan gebondenheid en samenwerking tussen kleinere landen wellicht
minder dringend. Maar wie weet wanneer er een omkeer komt in die
conjunctuur? Zal het dan niet het beslissend ogenblik zijn voor de
consolidatie van het Beneluxblok, wanneer wij b.v. aan een neiging tot
protectionisme van de grote mogendheden zullen moeten weerstaan?
Pas in de moeilijke omstandigheden wordt de duurzaamheid en de
bruikbaarheid van een idee bewezen.
* * *

Wanneer wij de toekomst van Benelux realistisch beschouwen, dan
moeten wij er ons ook rekenschap van geven dat zekere problemen in
een ruimer verband dan dat van Benelux moeten opgelost worden.
Reeds een jaar geleden heb ik een suggestie gedaan in die zin. Ik had
namelijk voorgesteld dat de regeringen van de Beneluxlanden het initiatief zouden nemen om aan de zestien landen, die deel uitmaken van de
Europese organisatie voor economische samenwerking, het voorstel te
doen om geleidelijk — b.v. in 10 a 15 jaar tijds — de douanerechten af
te schaffen. Natuurlijk moet deze degressie aangepast worden aan de
bijzondere toestanden in bepaalde sectoren ik denk hier alweer aan
de landbouw --• en moet een code van eerlijke concurrentie worden aan-
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vaard, al was het maar om te beletten dat de afgeschafte douanerechten
door andere protectionistische maatregelen, b.v. contingenteringen, zouden worden vervangen.
Het is immers mijn stellige overtuiging dat de beperktheid en de
samenstelling van de Beneluxmarkt niet toelaten zekere integratieproblemen op te lossen; op een ruimere markt daarentegen kan dit wel,
dank zij de toetreding van staten wier productie complementair is voor
de onze. Nederland, België en Luxemburg zijn nu eenmaal landen waarin de hoofdproblemen grotendeels dezelfde zijn: de werkverschaffing in
gebieden met snel aangroeiende bevolking, het zoeken naar afzetgebieden voor de toenemende productie van landbouw en industrie. Ook wie
geenszins een landbouwdeskundige is, ziet duidelijk in dat het probleem
van de afzet der agrarische productie uit Benelux heel wat eenvoudiger
zou zijn indien de douane-unie uitgebreid werd tot landen als WestDuitsland en Zwitserland.
Hoe kunnen we echter dit resultaat bereiken? Indien er een zekere
vertraging vast te stellen is in de verwezenlijking van Benelux, dan moet
ons oordeel nog pessimistischer luiden wanneer het de Europese integratie betreft. Op dit laatste terrein zijn we zeker niet vooruitgegaan —
integendeel! sedert de mislukking van de Europese VerdedigingsGemeenschap in 1954. Het struikelblok was ongetwijfeld het scheppen
van supra-nationale organen. Misschien was de openbare opinie in de
West-Europese landen daarop nog niet voldoende voorbereid. Ik ben
beslist geen tegenstander van de zgn. plannen van Messina noch van
Euratom. Maar ik vrees dat het aanvaarden van Europese politieke
instellingen niet te verwachten is van landen die deel uitmaken van de
Europese organisatie voor economische samenwerking, en waarvan wij
voor de economische uitbouw van ons vasteland de medewerking niet
kunnen missen: in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Ik meen dan ook dat mijn voorstel van douane-unie of van uitbreiding der vrijhandelszone het voordeel biedt dat de supranationale organen — althans in den beginne — niet noodzakelijk zijn. Aldus is er
minder tegenstand te verwachten tegen een dergelijk plan dan tegen de
E.V.G.
Daarom is het mijn overtuiging dat de Beneluxlanden een grote dienst
zouden bewijzen aan Europa en tevens aan zichzelf, indien ze een
initiatief zouden nemen in de geest van mijn voorstel.
* * *

Nogmaals wil ik er de nadruk op leggen dat het nooit mijn bedoeling
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is geweest Benelux te doen vervangen door een ruimere Europese organisatie. Ik herinner aan mijn titel, die luidt: „Benelux en Europa" en
niet „Benelux of Europa".
Benelux moet niet en zal niet verdwijnen in een smeltkroes, omdat het
zijn eigen functie te vervullen heeft: de beveiliging van de politieke,
culturele en economische belangen van drie kleine landen die op elkander
aangewezen zijn door hun geografische ligging, door hun tradities en
door hun gemeenschappelijke wil hun vrije democratische instellingen te
vrijwaren. Geïsoleerd, zijn België, Nederland en, meer nog, Luxemburg,
tweede' of zelfs derderangs mogendheden. Benelux echter is een macht
en kan een leidende kracht worden in de organisatie der vrije volkeren
op dit vasteland. Daarom besluit ik met de wens: laten we ons land
voeren naar Benelux en, in en door Benelux, naar een georganiseerd
Europa!

De weifelende intelligent
als type in de sovjetletterkunde
door JEANNE LIEDMEIER

Z

OWEL tijdens de revolutie als in de daarop volgende periode van
de NEP was het contrast tussen de leden van de oude Russische
intelligentsia en de pas-bevrijde proletariërs zeer groot. In de ogen van
de arbeiders golden de leden van de intelligentsia vaak als onbetrouwbaar, zelfs al namen zij deel aan de revolutie. De intelligent 1 ) was volgens hen een tweederangs-revolutionair omdat hij de communistische
idee uitsluitend met zijn verstand aanvaardde, in tegenstelling met de
proletariër, voor wie de revolutie een zaak van het hart was, een middel
tot bevrediging van zijn persoonlijke verlangens. Men behoeft slechts te
denken aan de oproep van de Internationale:
„Staat op gij die verworpen waart, —
hij die niets was krijgt nu de macht ....".

Het zou gemakkelijk zijn uit de werken van proletarische schrijvers
een bloemlezing samen te stellen van ongunstige oordelen over de
intelligentsia.
Zo zegt een arbeider in het toneelstuk van F. Gladkov Burelom
( Door de storm neergeveld, 1921) : „De intelligentsia heeft altijd verraad gepleegd .... Zij hebben de mond vol van de vrijheid, zij dromen
van een aards paradijs, maar dat zijn slechts woorden. Zodra het om de
praktijk van het leven gaat, weten zij er zich handig uit te redden. Een
streng regime is voor de intelligentsia noodzakelijk ( zodat ze geen kik
meer kunnen geven) of, in het uiterste geval, moeten wij hen liquideren".
In de novelle Nedelja (De week, 1922) van J. Lubedinskij tracht een
arbeider de moeilijkheden van de intelligentsia te verklaren: „(Voor
hen) is de revolutie iets vreemds, een afgod die offers vergt, terwijl voor
mij .... voor mij geldt het woord wat eens een Franse koning gezegd
moet hebben: „De staat .... dat ben ik ....". Wij zijn de revolutie ...".
En in een zeer tendentieuze roman Fedor Byl'nikov (1924) van M.
1 ) Wij houden hier de Russische term „intelligent" aan, omdat deze een veel ruimere betekenis heeft dan het Nederlandse woord „intellectueel" en betrekking heeft
op ieder die een algemene ontwikkeling bezit.
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Sivacev zegt de ene intelligent tegen de ander: „Wij, intelligenten, wij
zijn kil, verstandelijk, dor. Wij missen die onbeschrijfelijke oprechtheid
en ongekunsteldheid die men bij de proletariërs aantreft". De arbeider
is reeds van nature „een collectivist, terwijl wij (geboren) individualisten zijn".
De verhouding tussen de intelligentsia en de revolutie is vaak in de
sovjetletterkunde behandeld: wij zullen ons hier beperken tot enige
werken waarin de activiteit beschreven wordt van de intelligentsia die
deel nam aan de revolutie en de burgeroorlog.
Wij kunnen hier al dadelijk een onderscheid maken tussen de werken
van de niet-communistische schrijvers, de z.g. tochtgenoten, en die van
de proletarische schrijvers. Bij deze laatsten was de intelligent, zoals wij
reeds zagen, geen persona grata en bleef vaak op de achtergrond: de
tochtgenoten, daarentegen, kozen hem vaak tot hoofdfiguur omdat ze
hierbij tevens een stuk van hun eigen ervaringen konden uitbeelden.
Een der meest interessante voorbeelden van een dergelijk min of meer
autobiografisch werk is de roman van K. Fedin Gorada i gody ( Steden
en jaren, 1924) . De held, Andrej Starcov, is student; hij wordt ons
voorgesteld als een eenzaam, in zich zelf gekeerd mens, met „een goedmoedig, verstrooid glimlachje", walgend van de oorlog en de wreedheden die de mensen elkaar aandoen. Hij wordt communist uit afkeer
van de bestaande wereld en omdat hij bevrijd wil worden van zijn
onvruchtbaar individualisme, maar dit lukt hem niet. Hij ziet met bewondering de activiteit van de communisten die „werken alsof ze geen
mensen zijn, maar Rumkorffse inductiespoelen ....".Zijn gevoel echter
verzet zich tegen hun wreedheden, ofschoon hij geen argumenten heeft.
Zijn tegenpool en tevens zijn vriend is een communist die dit probleem niet kent: „Bewijs me dat men met het kwaad niet het goed kan
bereiken!" roept deze hem uitdagend toe, wanneer Andrej hem zijn
afkeer van het brute geweld laat blijken. „Dat kan ik je niet bewijzen",
antwoordt Andrej. „Dus is er maar één weg?" concludeert zijn vriend,
waarop Andrej zegt „dat dit verschrikkelijk en vernederend is". Ofschoon Andrej verklaard heeft: „Waarschijnlijk zou ik niemand kunnen
doden, ... , want ik zou altijd weten dat ik hem gedood had", biedt hij
zich toch vrijwillig aan om in de burgeroorlog tegen een groep vijanden
te vechten en anoniem te doden. Tijdens zijn eerste vuurdoop voelt hij
zich gelukkig. „Ik ben als herboren .... Ik heb nu begrepen waarom ik
me altijd zo gedrukt voelde .... Dat kwam door het valse bewustzijn
dat ik niet mede de verantwoordelijkheid draag voor alle verschrikkingen die zich in de wereld afspelen. Alsof ik daaraan niet medeschuldig
ben. Maar mijn geweten liet me niet met rust. Het geweten, dat is iets
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verschrikkelijks .... Als de dood noodzakelijk is .... moet men zelf .. .
sterven en niet anderen er op af sturen .... Toen ik samen met de
anderen de dood tegemoet ging, begreep ik wat het geweten was .... ik
begreep dat men de volle last van de verschrikkingen op zich moet laden
en er niet voor mag vluchten onder het voorwendsel dat de wereld daaraan schuldig is en niet jijzelf". Nu pas voelt hij zich bevrijd van zich
zelf: „In mijn hele leven is dit de enige keer geweest dat ik ophield
mijzelf te zien". Zelfs bij zijn geliefde kende hij een dergelijk geluk niet:
„Ik heb mezelf altijd van opzij gezien".
Maar deze opwelling is spoedig voorbij, wanneer hij niet meer een
anonieme vijand voor zich heeft, maar een oude bekende van vroeger,
een krijgsgevangen Duitse graaf, die een vijand van het bolsjewisme
blijkt. Andrej steunt hem bij een ontvluchtingspoging uit dankbaarheid
omdat de graaf vroeger zijn leven heeft gered en ook omdat hij hem een
brief wil meegeven voor zijn geliefde Marie die in Duitsland op hem
wacht. Hij kan zijn gevoel niet in overeenstemming brengen met zijn
partijplicht: dit wordt hem noodlotting. Hij heeft zich n.l. ook ingelaten
met een Russisch meisje Rita: de Duitse graaf die hiervan op de hoogte
is brengt alles aan Marie over met het gevolg dat zij voorgoed met hem
breekt. Andrej raakt daardoor uit zijn evenwicht: het besef van zijn
schuld kwelt hem: „Wanneer men opnieuw kon beginnen te leven ... .
De knoop ontwarren, de draad langs terug gaan tot aan het vervloekte
uur der beslissing en dan anders handelen ....". Hij raakt in een toestand van psychische ontreddering en is reeds een gebroken man wanneer zijn communistische vriend, die zijn verraad aan de partij ontdekt
heeft, bij hem komt en hem doodschiet.
Het getuigt van Fedins psychologisch inzicht dat Andrej ten onder
gaat ten gevolge van een persoonlijke schuld, de ontrouw aan zijn
geliefde bedreven, omdat persoonlijke motieven in zijn leven de doorslag
geven. Hij is het type van de „weifelende intelligent", een voortzetting
van de reeds zo vaak in de klassieke Russische letterkunde afgebeelde
„overbodige mensen", de goedwillende, maar passieve figuren, dromers
en denkers die terzijde blijven staan, omdat zij, zoals Starcov, „het allerbelangrijkste", de zin van het leven, niet kunnen ontdekken, op het
beslissende moment niet weten te kiezen en ten slotte aan hun eigen
aarzeling ten gronde gaan. Zijn innerlijk conflict echter, zijn afkeer van
wreedheid, zijn medelijden met de vijand, is kenmerkend voor de intelligentsia van die tijd en keert weer terug in werken van andere schrijvers.
In de roman van V. Veresaev V tupike (Zonder uitweg, 1924) worden eveneens intelligenten beschreven: ze zijn echter veel wilskrachtiger
en actiever, ze weten zich zelf te forceren om hun gevoel niet boven hun
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partijplicht te laten domineren: zo wordt hun innerlijk conflict verstikt.
Een van hen, een idealist, die vroeger voor zijn ideeën gevangenis en
ballingschap heeft doorstaan en nu commandant is in het rode leger,
verklaart dat er twee stadia zijn in de ontwikkeling van het communisme, een beginstadium met „zelfverloochening, verheven idealisme, echte
geestdrift", en een tweede stadium, waarbij de massa's optreden die
door veel minder edele motieven geleid worden. „Zij strijden niet voor
het geluk van de mensheid, maar voor hun eigen belang .... door verbittering, wrok en hebzucht gedreven". Hij kiest hun zijde omdat dit
„noodzakelijk is voor de revolutie", die „zonder vuile handen" 2 ) niet
gemaakt kan worden. In het begin viel dit hem, zachtmoedige intelligent, zeer zwaar, maar hij heeft zich hiertoe geforceerd en is nu onverschillig geworden. Hij heeft geen tijd meer om na te denken en leidt
„een volkomen onbewust leven temidden van het collectief". Hij meent
dat „de ziel moet worden omgevormd volgens een geheel nieuwe moraal". Maar toch zijn er ook nu nog momenten dat dit leven „hem zeer
zwaar valt; soms schijnt het me dat ik geen kracht heb om dit alles te
verdragen. Het is niet toevallig dat er onder ons zovelen verslaafd zijn
geraakt aan morfine en cocaïne. En zeer veel anderen moeten werken in
omstandigheden die hen moreel verminken. We zijn er niet tegen opgewassen. Maar we hebben geen andere keus".
Zijn nicht Vera schijnt eveneens afgestompt: ook zij praat niet meer
over haar twijfels. Zij is eveneens vroeger in Siberië verbannen geweest
en laat zich slechts eenmaal ontvallen dat de tijd van de ballingschap
beter was dan het heden; maar overigens heeft ze de neiging om alles
wat er nu gebeurt „tot elke prijs te rechtvaardigen". Wanneer de rode
troepen de stad waar zij werkt opgeven, blijft zij vrijwillig achter om
met de communisten te sterven: zij zag er stralend uit „alsof er een
grote vreugde over haar was gekomen en haar bevrijd had van al haar
tobberijen en kwellingen, alsof iets wat absoluut zeker en oneindig
stralend was haar wachtte". Tot het einde toe blijft zij moedig en zij
troost zelfs een andere communist, die de dood vreest omdat hij zoveel
mensen heeft gedood, met een citaat uit het Evangelie: wie zijn leven
wil redden, moet het verliezen. Zij zegt: „De tijd is gekomen dat je niet
meer denken mag aan de zuiverheid van je eigen ziel .... Daarin zit
juist het verschrikkelijke dat er geen andere weg is. Met vrede en liefde,
met het doen van het goede, valt er niets te bereiken. Je moet door bloed
en modder waden, ook al breekt je hart. En alleen maar denken aan het
doel van je strijd". In deze woorden ligt tevens de bekentenis van haar
2 ) Men wordt hierbij herinnerd aan het gegeven van het toneelstuk van J.-P. Sartre.
Les mains sales.
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eigen conflict vervat. Terwijl haar neef en zijn vrienden zich met meer of
minder succes trachten aan te passen, zoekt zij de bevrijding in de dood.
Wanneer wij ons hierna keren tot de werken van proletarische schrijvers, dan vinden wij in het reeds genoemde toneelstuk van F. Gladkov
Burelom ( Door de storm neergeveld, 1921) , de eerste uitbeelding van
een dergelijk conflict. De hier beschreven intelligent behoort eerder tot
het type der weifelaars a la Starcov dan tot degenen die zich forceren.
Ook in zijn privé-leven kan hij niet kiezen tussen de liefde voor twee
vrouwen, een vreedzame bourgeoise, met wie hij gehuwd is en een
vurige revolutionnaire, zijn vroegere geliefde, die hem bij het uitbreken
der revolutie aanspoort tot de strijd. Ook al is hij een ex-gedeporteerde,
al behoort hij tot de oude garde der bolsjewisten, hij is in deze jaren laf
geworden en bekommerd om zijn rust: hij heeft niet meer de moed „zijn
persoonlijk geluk" ten offer te brengen aan de partij. Hij heeft een
afkeer van wreedheid en geweld, niet omdat hij hierin een onrecht ziet,
maar meer omdat hij voor zich zelf vreest: hij voelt dat hij vertrapt zal
worden door de massa, „nieuw en verschrikkelijk in haar beestachtige
instincten". In allerlei melodramatische scènes tussen hem en de twee
vrouwen blijkt zijn onmacht, hij wordt ten slotte door beiden in de steek
gelaten en blijft alleen achter, „met een machteloze woede tegen zich
zelf". Zijn lafheid wekt dan ook terecht het misprijzen der arbeiders in
het reeds geciteerde fragment.
Bij een andere proletarische schrijver J. Libedinskij vinden we in de
novelle Nedelja (De week, 1922) tussen een reeks orthodoxe helden
twee typische intelligenten als bijfiguren: de eerste behoort tot de weif elaars, de tweede forceert zich, beiden gaan aan hun conflict ten gronde.
De eerste, Martynov, is nog een jongen die net het gymnasium heeft
afgemaakt, een romantische dromer, die zich niet thuis voelt onder de
arbeiders wier partij hij heeft gekozen. Hij stamt zelf uit een rijk bourgeois-milieu en kan zijn meisje niet vergeten dat de verloving uitmaakte
toen hij communist werd. Het kost hem de grootste moeite bij haar huiszoeking te houden, wanneer de partij dit beveelt. Het saaie, alledaagse
kantoorwerk wat men hem opdraagt, staat hem tegen: hij dorst naar
avonturen, maar wanneer „geen heldendaad, geen dood of lijden hem
wachten, maar alleen een slapeloze nacht", verveelt hij zich. Bij een
aanval van de vijand echter gedraagt hij zich laf, denkt terstond: „Het
is toch afgelopen ....", lost geen schot en komt als een der eersten om.
Deze Martynov is veel minder onsympathiek voorgesteld dan de held
uit Gladkovs toneelstuk: de auteur verklaart zijn onzekerheid uit de
gehechtheid aan een vroeger milieu en een vroegere geliefde en toont
ons dat Martynov desondanks van goede wil is. Veel dieper gaat het
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conflict bij de andere intelligent, Surikov; we maken met hem slechts
zijdelings kennis via een posthume brief: hij heeft bij de vervulling van
een gevaarlijke opdracht bewust de dood gezocht en in een tevoren
geschreven brief de oorzaak van zijn wanhoop trachten te verklaren.
Als Tsjekist had hij reeds vaak executies meegemaakt, nooit gehinderd
door medelijden, omdat hij „zeker wist .... dat de weg naar het communisme over de lijken van de vijanden der revolutie leidt". De laatste
keer echter gaf zijn chef in een ijskoude winternacht aan de gevangenen
het bevel zich uit te kleden voor ze gefusilleerd werden. Door de aanblik van deze naakte lichamen werd Surikov verward, hij kon dit moment niet meer vergeten. „Zij leven in mijn herinnering voort, zoals ze
zich daar in het maanlicht uitkleedden, hun bevende, naakte lichamen,
de knallende schoten en hun kreten .... ik stelde me plotseling met
grote duidelijkheid voor dat ik het was die me uitkleedde, dat de kou in
mijn lichaam doordrong, dat mijn spieren en beenderen door de kogels
doorboord werden en dat ik het was, die vreselijke .... kreten uitstootte". Daarna kon hij geen doodvonnissen meer ondertekenen: hij had „de
grens van de haat overschreden". Toch bleef hij verstandelijk overtuigd
dat deze weg de enig juiste was, alleen zijn gevoel verzette zich er
tegen. Zijn ziel „was leeg". Daarom neemt hij met vreugde de gevaarlijke opdracht aan waardoor hij zich eens en voorgoed van zijn twijfels
bevrijden kan in de dood. Dit is voor hem de enige uitweg, omdat hij in
het leven niets meer te doen heeft; hij kan alleen nog maar voor het
communisme sterven. „En, wanneer ik voor mijn dood pijn zal lijden,
dan zal ik er stellig aan denken dat ik zelf ook anderen gekweld en
doodgeschoten heb".
Surikov is een zo gewaardeerd partijlid dat zijn chef aan wie hij deze
brief gericht heeft na lezing spijt heeft dat hij niet eerder had gemerkt
hoe de jongeman zich forceerde. Hij zegt: „Hij was te nerveus voor de
Tsjeka-arbeid, ik heb hem te hoog aangeslagen .... Hij werkte als
iemand die betoverd is. En op een gegeven moment zag hij ineens de
volle verschrikking van een executie in, huiverde er voor terug en kwam
om". Hij geeft toe dat ook hij zelf een afkeer heeft van executies, maar
hij begrijpt dat voor mensen als Surikov de moeilijkheden groter zijn
dan voor een arbeider zoals hij, omdat de intelligenten veel verder van
de revolutie afstaan. Maar al wordt het innerlijk drama van Surikov
achteraf ook herleid tot een typisch intelligentsia-verschijnsel, het getuigenis van de brief 3 ) is zo onbevooroordeeld dat we hierin hetzelfde
universele motief terugvinden als bij de helden van de tochtgenoten,
3 ) Op de betekenis hiervan werd reeds gewezen door H. Roland Holst-van der
Schalk in Communisme en Moraal, Arnhem, 1925, p. 79 e.v.
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Fedin en Veresaev, de morele afkeer van het geweld, van de „vuile
handen". Daarbij komt dat Surikov absoluut niet tot een tweederangsrevolutionair is gedegradeerd: er is bij hem geen spoor van lafheid of
egoïstische gehechtheid aan een vroeger milieu zoals bij de andere
intelligent Martynov.
Een dergelijk begrip voor het conflict der intelligentsia is echter zeldzaam bij proletarische schrijvers. Integendeel, hoe verder men van de
burgeroorlog verwijderd raakte, hoe meer men de neiging vertoonde om
alle gruwelen en wreedheden, in naam der revolutie bedreven, weg te
werken of te verzachten, en daarmee verloor ook het protest der intelligentsia, dat immers juist hiertegen gericht was, zijn waarde, werd iets
kinderachtigs, iets belachelijks. Een treffend voorbeeld van een dergelijke „veredelde" uitbeelding van de revolutie en tevens van de revolutionaire held vinden we in de als klassiek geprezen roman van A. Fadeev, Razgrom ( De nederlaag, 1927) .
De auteur vertelt hierin de lotgevallen van een troep partizanen
tijdens de burgeroorlog. Tussen deze ruwe vechtersbazen zien wij de
ex-gymnasiast Mecik, een onervaren jongen, die bij toeval hier is beland
en zich tussen de grove arbeiders geen plaats kan vinden. Het helpt niet
al interesseert hun aanvoerder zich persoonlijk voor hem en al tracht hij
hem op zijn gemak te brengen. Mecik toont zich een laffe egoïst, zowel
in zijn privé-leven wanneer hij de vrouw verleidt juist van die partizaan
die hem het leven had gered bij een gevecht, als in de oorlog, daar hij er
tussen uit trekt in een moment van gevaar zonder zich om zijn makkers
te bekommeren. Men zegt dan ook terecht van hem dat hij „slap, lui en
willoos" is. Van een eigenlijk revolutionair ideaal is bij hem geen sprake, hij wordt slechts door romantische dromen bezield en zodra de werkelijkheid van de strijd hieraan niet beantwoordt, geeft hij alles op. De
afkeer van de wreedheid, zo kenmerkend voor de intelligentsia, wordt
bij hem al in een bijzonder slecht daglicht gesteld: hij kan het n.l. niet
verkroppen dat men een ongeneeslijk-zieke kameraad vergif toedient om
hem, bij de nadering van de vijand, een ergere dood te besparen.
In scherpe tegenstelling hiermee staat een andere partizaan, een onbehouwen mijnwerker, die wegens zijn gebrek aan discipline vaak in
conflict was gekomen met de leiding, maar die geen ogenblik aarzelt
zijn leven te offeren voor zijn kameraden.
Dit contrast is door de auteur expres bedoeld zoals uit een van zijn
artikelen blijkt. Hij merkt daarin op dat Mecik volgens de moraal van
de tien geboden hoger staat dan de mijnwerker, „maar die eigenschappen blijven bij hem uiterlijk, bedekken slechts zijn innerlijk egoïsme, zijn
gebrek aan overgave aan de zaak van de arbeidersklasse, zijn door en
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door kleingeestig individualisme. In de smeltkroes van de revolutie blijkt
( de mijnwerker) .... op een hoger menselijk niveau te staan dan (de
intelligent) Me6k ....".
Wanneer wij nu de besproken helden met elkaar vergelijken, dan zien
wij dat de problematiek van de revolutionaire intelligentsia het scherpste
tot uitdrukking komt in de werken van de tochtgenoten, en bij wijze van
uitzondering ook bij de proletarische schrijver Libedinskij. Bij hen worden de aarzeling en de onzekerheid van de intelligentsia niet alleen verklaard uit hun karakter en hun milieu, maar ook uit een meer universeel
motief: hun geweten is bezwaard door het onrecht en de wreedheden in
naam der revolutie bedreven. Ondanks alle Marxistische theorieën slagen zij er niet in zich zelf er van te overtuigen dat men met dit kwaad
het goed kan bereiken. De meer passieve typen onder hen blijven
eeuwig aarzelen, worden nooit echte revolutionairen en raken verstrikt
in de moeilijkheden van hun persoonlijk leven (Starcov bij Fedin, Martynov bij Libedinskij ) . De meer actieve forceren zich zelf, gaan fel tegen
hun twijfels in en trachten die te vergeten in een fanatieke activiteit:
maar hoezeer dit leven hen tegenstaat, hoe wanhopig en ontgoocheld ze
eigenlijk zijn, blijkt uit het feit dat ze met vreugde de dood als laatste
uitweg aanvaarden (Vera bij Veresaev, Surikov bij Libedinskij) .
Bij de proletarische schrijvers komen dergelijke morele bezwaren
meestal niet tot hun recht. Zij trachten de onzekerheid der intelligentsia
uitsluitend te verklaren uit een aangeboren of aangekweekte individualistische mentaliteit, waardoor dergelijke helden altijd zich zelf in het
middelpunt plaatsen en zich nooit volledig voor een zaak kunnen inzetten. Men tracht daarbij de intelligent niet alleen in politiek, maar ook in
moreel opzicht als onbetrouwbaar voor te stellen: hij is niet alleen een
tweederangs-revolutionair, maar ook een tweederangs-mens, een eeuwige weifelaar, een egoïst en een lafaard ( Gladkovs held, Fadeevs
Mecik) . Het type van de „weifelende intelligent" dat zich in deze tijd
hieruit ontwikkelde en een vast literair schema werd, is dan ook uiterst
negatief gekleurd. Parallel met deze verdachtmaking van de intelligent
wordt de eersterangs-revolutionair, de proletariër, sterk veredeld. Deze
zwart-wit-tegenstelling is in de sovjetletterkunde overheersend geworden, vooral na de oprichting van de Schrijversbond in 1934, toen het
verschil tussen niet-communistische en communistische schrijvers kwam
te vervallen en de literatuur dienstbaar werd gemaakt aan de eisen van
een simplistische propaganda. Men moet dan ook terug gaan naar de
literaire werken uit de eerste jaren om zich een onpartijdig beeld te
kunnen vormen van de problematiek der intelligentsia tijdens burgeroorlog en revolutie.

Hoe oud is de aarde?
door PROF. DR. P. H. ROBERTS

T N 1650 berichtte aartsbisschop Ussher van Dublin dat de aarde
geschapen werd in de loop van het jaar 4004 vóór Christus. Tot deze
fantastisch preciese datering kwam hij door middel van een hyperletterlijke bijbelinterpretatie. Hedendaagse wetenschapslieden bestempelen graag Ussher's wijze van redeneren als nonsens. Het ware misschien beter niet te scherp voor hem te zijn. We mogen immers niet vergeten dat, drie eeuwen geleden, er geen enkel vaststaand feit kon geplaatst worden tegenover zijn argumenten, en dat zelfs een pionier van
de wetenschap als Newton, zijn redenering aanvaardde. In de drie
eeuwen die sinds Ussher's uitspraak verliepen, heeft zich een massa
convergerend materiaal opgestapeld dat ons in een onvergelijkelijk
gunstiger positie stelt om de ouderdom van de aarde te bepalen. Toch
moeten ook wij nog evenals in de 17de eeuw, uitgaan van bepaalde
hypothesen. Maar, zoals we zullen zien, zijn deze zo voor de hand
liggend dat ze bezwaarlijk nog als onderstellingen kunnen aangezien
worden.
* * *

Er is een tijd geweest dat de Ardennen meer dan tweemaal hoger
waren dan de Alpen nu zijn. Ook zij hadden eenmaal scherpe toppen
zoals de Alpenbergketens, maar ontelbare eeuwen verwering heeft hen
afgeknot en gereduceerd tot hun huidige vorm: de Ardennen zijn oude
bergen, de Alpen zijn jong. Ook nu nog blijkt de aardkorst voortdurend
nieuwe bergen voort te brengen. Maar dit proces verloopt zo traag dat
het alleen door uiterst gevoelige instrumenten kan geregistreerd worden.
Op geologische schaal zijn aardbewegingen van 1 mm per jaar zeer
aanzienlijk.
Onze aardkorst is dus aanhoudend in een dubbel, tegenstrijdig proces
gewikkeld: enerzijds duwt zij voortdurend nieuwe massa's naar omhoog
(stollingsgesteenten genaamd ) , en anderzijds worden die stollingsgesteenten door verwering onophoudelijk aangevreten. De afbraakprodukten van dit erosieproces worden door de rivieren en stromen naar de
zee meegevoerd, waar ze neerzinken, en in de loop der geologische
geschiedenis een tweede soort gesteenten vormen: de sediment-gesteenten. Welnu men schat dat gemiddeld 30 m3 stollingsgesteenten per
seconde weggeërodeerd worden; het totale volume van de sedimentaire
gesteenten bedraagt ongeveer 3.10 17 m3; zodat — in de veronderstelling
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dat het verweringsproces zich in een constant tempo heeft afgespeeld in
de loop van de geologische perioden .-- de oceanen ong. 300.000.000
jaar oud moeten zijn. Natuurlijk is het onwaarschijnlijk dat dit tempo
ook maar bij benadering constant is gebleven. Inderdaad, het oceaanwater en de atmosfeer ontstonden geleidelijk uit het binnenste der aarde
en de hoeveelheid geërodeerde en gesedimenteerde gesteenten was dus,
in het begin, waarschijnlijk gering. De aarde zal dan ook wel naar alle
waarschijnlijkheid, ouder zijn dan 300.000.000 jaar.
Een soortgelijk argument, gebaseerd op de hoeveelheid zout in het
zeewater, laat veronderstellen, onafhankelijk van de voorgaande redenering, dat de oceanen minstens 200.000.000 jaar oud zijn.
Tegen beide methodes echter kan de objectie gemaakt worden dat er
geen garantie bestaat voor een uniform verloop van de processen, waarop ze gebaseerd zijn, in de loop der geologische tijdperken. We zullen
dus moeten uitzien naar andere methodes.
Getijwrijving
De aantrekkingskracht van de zon en de maan brengt getijen voort in
onze atmosfeer, in de oceanen, tot zelfs in de vaste aardbol. De belangrijkste getijen zijn die, voortgebracht door de maan in de zeeën. Deze
brengen een wrijving teweeg tussen de op en af ebbende watermassa's
en de zeebodem. Wrijving produceert warmte, die in dit geval het
omzettingsprodukt is van mechanische energie (de getijenergie) in thermische energie. Op die wijze wordt de totale hoeveelheid kinetische en
gravitationele energie van aarde en maan onophoudelijk gereduceerd,
ten gevolge waarvan hun bewegingen voortdurend veranderen. De
belangrijkste dynamische ef f ekten van dit kinetische proces zijn: de
vertraging van de aardrotatie en de geleidelijke afstandstoename tussen
aarde en maan. Tegenwoordig wordt dan ook algemeen aanvaard dat,
in het verre verleden van onze planetaire geschiedenis, aarde en maan
zich zeer dicht bij elkaar bevonden, en dat, tengevolge van de getijwrijving, de maan zich geleidelijk verder en verder verwijderd heeft.
Zodra men er in slaagde dit verwijderingsproces van de maan uit te
drukken in functie van de getijwrijving en van de tijd, was men in staat
te berekenen hoe lang dit verwijderingsproces van de maan reeds aan
de gang is: nl. ongeveer 4.000.000.000 jaar.
Ook deze methode is vatbaar voor kritiek: haar waarde is eveneens
afhankelijk van de geschiedenis van de oceanen. Een woord dus hierover, ten minste wat het verloop der getijen betreft.
De getijstromingen op de bodem der diepe zeeën zijn zwak en ver33
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bruiken weinig energie. De wrijvingskracht is het meest effectief in snel
bewegende stromingen op de bodem van ondiepe zeeën. (Op dit ogenblik brengt de Beringzee bijna 70% van de totale som op.) Daarom is
het erg belangrijk de omvang en de verspreiding van ondiepe zeeën in
de loop der geologische geschiedenis te kennen. Welnu, niets laat veronderstellen dat de tegenwoordige globale hoeveelheid getijenergie, ook
maar bij benadering, gelijk zou zijn aan een gemiddelde geldig voor al
de geologische perioden. Toch is de methode betrouwbaar genoeg om
met zekerheid te kunnen besluiten dat de ouderdom van de aarde moet
liggen ergens tussen de twee en de acht miljard jaar.
Het probleem van de ouderdom van de aarde komt dus uiteindelijk
is.
neer op het vinden van een „uurwerk'', waarvan de snelheid constant is.
Geen enkel van de tot nu toe onderzochte „uurwerken" bleek betrouw
baar te zijn. De volgende methode echter maakt gebruik van de meest
accurate tijdmeters die we kennen: de „atomische uurwerken".

Radioactiviteit
Een atoom bestaat uit een kern waaromheen elektronen cirkelen. De
kern bevat een aantal protonen en neutronen. Het totale aantal van deze
partikels wordt het atoommassagetal genoemd van de kern; men gelieve
dit niet te verwarren met het atoomgetal, dat het aantal protonen van de
kern aanduidt. Het atoomgetal bepaalt grosso modo de fysische en
chemische eigenschappen van een element. De meeste elementen echter
komen onder meerdere gedaanten voor, isotopen genaamd, die, scheikundig gesproken, gelijke eigenschappen bezitten, maar verschillen
door het aantal neutronen in hun kern, en dus ook een ander atoommassagetal hebben. Uranium b.v. heeft als atoomgetal 92; d.w.z. zijn
kernen bezitten 92 protonen. Maar aan dit ene atoomgetal beantwoorden
7 uraniumisotopen, waarvan de atoommassagetallen zijn 230, 233, 234,
235, 237, 238 en 239.
De kernen van bepaalde atomen zijn onbestendig. Deze inherente
onbestendigheid, radioactiviteit genaamd, veroorzaakt eventueel het uitstoten van een of meer partikels. Deze stralingen kunnen ondergebracht
worden in drie hoofdgroepen, a-, 16- en 7-stralingen genaamd. Wanneer
een kern radioactieve desintegratie ondergaat, verandert zijn atoomgetal, en ook zijn atoommassagetal kan kleiner worden. De aldus ontstane nieuwe kern kan op zijn beurt onbestendig zijn, en een reeks des.
integraties, radioactieve keten genaamd, kan plaatsvinden vooraleer de
kern een stabiele toestand bereikt. De graad van onbestendigheid van
een radioactieve kern wordt gemeten door een eenheidsmaat die we
halveringstijd noemen. Dit begrip kunnen we best uitleggen door een
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voorbeeld. Nemen we een gram van het uraniumisotoop 238; deze hoeveelheid bevat ongeveer 2,5 X 10 21 atomen. Per seconde bestaat er voor
elk van deze 2,5 X 10 21 uraniumkernen een zeer kleine, maar toch
bepaalde probabiliteit, dat ze zouden desintegreren tot het thoriumisotoop 234. Deze probabiliteit is ongeveer 1 op 2.10 1/. Bijgevolg desintegreren gedurende de eerste seconde ongeveer 12.000 kernen. Na één
seconde zijn er dus in dat gram materiaal 12.000 uraniumatomen minder.
Het aantal in de volgende seconde desintegrerende kernen zal dan ook
proportioneel kleiner zijn. Voor twee opeenvolgende seconden verschilt
dit aantal slechts door een minieme, infinitesimale fractie, maar na verloop van tijd wordt het aantal per tijdseenheid desintegrerende uraniumkernen steeds kleiner en kleiner, eenvoudigweg omdat het aantal niet
gedesintegreerde atomen afneemt. Men kan aantonen dat er een praktisch oneindig lange tijd nodig zou zijn om tot de desintegratie te komen
van elk uraniumatoom. De omzetting is dus nooit voleind, en men is niet
in staat een „litertime" aan te geven voor het volledig proces. Maar
daartegenover staat de bruikbaarheid van de „half -lif e time" of „halveringstijd". Dit is de tijd nodig om de helft van de nog niet gedesintegreerde kernen tot desintegratie te laten komen. Elk radioactief element
nu is gekenmerkt door een welbepaalde halveringstijd. Voor uranium
238 is het 4,5 X 10° jaar. Het thoriumisotoop 234 dat er het produkt
van is, is veel onbestendiger en heeft een halveringstijd van minder dan
een maand; het valt uiteen in een ander onbestendig isotoop, het palladium namelijk. Het proces zet zich voort totdat een stabiel loodisotoop
wordt bereikt, met 206 als atoommassagetal. We kunnen de volledige
reaktieketen aanduiden met het symbool U 238 .^ pb206.
Twee andere reactieve ketens hebben eveneens belang voor de geologie. Het zijn LI235 .–i Pb207 en Th232 .> Pb2°8. De halveringstijden van
deze twee zijn respectievelijk 7 X 108 en 14 X 109 jaar.
We mogen erop rekenen dat een belangrijk procent van de in de
natuur voorkomende loodisotopen voortgebracht is door de drie zoëven
dium namelijk. Het proces zet zich voort totdat een stabiel loodisotoop
Pb204 dat, zoals we zullen zien, niet radiopeen is, d.i. niet het produkt is
van een of andere belangrijke radioactieve keten.
Het is van enorm belang te weten of temperatuur en druk in de radioactieve processen een rol hebben gespeeld. Alhoewel het niet volledig
juist is te beweren dat temperatuur en druk niet de minste invloed
hebben, toch is het zeker dat de temperaturen en drukkingen die bestaan
hebben in de aardkorst gedurende haar vorming, geen merkbaar effect
kunnen gehad hebben op enig radioactief proces. Daarom juist is de
radioactiviteit het „precisieuurwerk" dat we zochten.
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Verder is het van belang op te merken dat er in de natuur gewoonlijk
geen nucleaire , processen optreden die U238, U235, Th232 kunnen vormen.
Dit is van groot belang, want zo kunnen we a priori zeker zijn dat hun
oorspronkelijke hoeveelheid alleen kan verminderen, door de radioactieve desintegratie namelijk, zonder dat ze kan heraangevuld worden
door combinaties van andere elementen, die overvloedig aanwezig zijn
in de natuur. Daarbij komt dat de uraniumisotopen hetzelfde atoomgetal
bezitten, en ^-- zoals hierboven gezegd — gekenmerkt worden door zeer
gelijke scheikundige eigenschappen. Hieruit volgt dat de in de natuur
optredende scheikundige processen heel waarschijnlijk niet in staat
zullen zijn deze isotopen van elkaar te scheiden. Het is dan ook geen
wonder dat de verhouding van U235 en U238 atomen opvallend gelijk is,
waar ter wereld ook natuurlijk uranium gevonden wordt. Op dit ogenblik is deze verhouding ongeveer 1 : 139; heel geleidelijk wordt ze kleiner, omdat U235 sneller desintegreert dan U238. Met behulp van hun
halveringstijd kan de waarde van de U235 : U238 verhouding berekend
worden voor elk verleden of toekomstig ogenblik in de tijd, uitgaande
van haar tegenwoordige waarde. Er bestaan dwingende redenen om
aan te nemen dat de U235 : U238 verhouding nooit groter is geweest dan
1. Wanneer we deze waarde als uitgangspunt aannemen, kunnen we
berekenen dat de ouderdom der aarde niet groter kan zijn dan 6 X 109
(6.000.000.000) jaar. Dit getal staat zeer dicht bij het resultaat dat de
astronomen hebben bekomen door andere redeneringen.

De samenstelling van terrigeen lood
Algemeen wordt aangenomen dat de aarde zich gedurende een bepaalde tijd in gesmolten toestand heeft bevonden, en dat, in deze vloeibare toestand, de elementen heel wat schiftingsprocessen hebben ondergaan. De zwaartekracht speelde niet altijd de belangrijkste rol in deze
scheidingsprocessen. Zo kwam er b.v. een hoeveelheid uranium, niettegenstaande zijn grote densiteit, in de opperste aardlagen terecht.
Zolang de aarde nog in volledig gesmolten toestand verkeerde, en dus
nog zeer heet was, straalden haar buitenste lagen zeer veel warmte uit.
Deze gingen dan ook afkoelen, stolden en vormden de aardkorst. Bij dit
stollingsproces verloor de aarde haar elasticiteit, en de voorhanden elementen werden in hun toenmalige distributie „vastgevroren". Deze
verdeling der elementen was niet volledig uniform. „Zakken" van
gemakkelijk smeltbaar materiaal lagen vlak onder de aardkorst, en sommigen ervan werden bij de steeds vorderende afkoeling der aarde door
contractiedruk opnieuw tot smelten gebracht. Het gebeurde wel eens
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dat dit opnieuw gesmolten materiaal langs breuken naar de oppervlakte
van de aarde werd geperst. Gedeeltelijk werd het naar buiten gestuwd
als lava uit de vulkanen, maar het grootste gedeelte stolde alvorens het
de aardoppervlakte bereikte. Op deze wijze ontstonden de grote intrusies van stollingsgesteenten, die gebeurlijk door erosie bloot werden
gelegd.
De vorige schets, hoe onvolledig ook, laat ons inzien dat de ertslagen
in verschillende geologische perioden en vanuit verscheidene scheikundige systemen ontstonden. Schifting tussen de scheikundige elementen
trad er op gedurende de vorming van de ertslagen, maar deze schifting
zal zich niet uitstrekken tot de isotopen binnen elk afzonderlijk element,
daar isotopen scheikundig gelijkaardige eigenschappen bezitten. We
mogen dus aannemen dat de respectievelijke hoeveelheid aan isotopen in
de eindfase zo goed als dezelfde was als die in de oorspronkelijke scheikundige systemen.
Veronderstel nu dat we de respectievelijke hoeveelheid loodisotopen
meten in een erts rijk aan lood ( looderts A ) . Indien het erst van recente
oorsprong is, dan moet de verhouding tussen deze hoeveelheden zeer
dicht liggen bij die van de oorspronkelijke scheikundige systemen ten
tijde van hun vorming. Indien het mineraal geologisch oud is, moeten
correcties worden aangebracht om de oorspronkelijke verhouding, aanwezig op het ogenblik van de vormingstijd, te vinden. Deze correcties
worden als volgt gemaakt. Men meet eerst de tegenwoordige hoeveelheid U235 , U238 en Th 232 in het erts; daarna berekent men, met behulp
van de geologische ouderdom van het erts, hoeveel atomen van de verschillende loodisotopen door radioactiviteit zijn voortgebracht sinds het
ontstaan van de ertslaag. Dit aantal wordt dan afgetrokken van de
tegenwoordige hoeveelheden loodisotopen. Deze correcties zijn gewoonlijk klein voor loodertsen die minder dan 2.108 jaar oud zijn. In alle
geval, zodra we met al deze berekeningen en correcties klaar gekomen
zijn, weten we reeds iets bepaalds over het verleden. We kennen de
hoeveelheden Pb204, Pb206, Pb217 en Pb2Q3 in één of ander punt van de
aarde op een welbepaald geologisch tijdstip.
Het is belangrijk in te zien dat de verhouding van lood tot uranium in
het scheikundig systeem waarvan de ertslaag afkomstig is, nog steeds
onbekend is. De ouderdom van het oorspronkelijk systeem kan nog niet
afgeleid worden, daar we nog niet weten hoeveel lood oorspronkelijk, en
hoeveel radiogeen is, d.i.: voortgebracht in het systeem, sinds zijn af zondering en formatie, door radioactieve desintegratie van uranium en
thorium. Het volstaat immers niet het feilloos atoom-uurwerk te observeren, dat we pas in werking zien treden op het ogenblik dat het erts na
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veel wisselvalligheden definitief gestold is. Binnen het bestek van dit
artikel kunnen wij niet dieper ingaan op het mathematisch aspect van
dit probleem; maar het zal ook de oningewijde wel duidelijk zijn dat er
een vast mathematisch verband moet bestaan tussen de samenstelling
van de oorspronkelijke massa en die van de gedifferentieerde systemen,
die daaraan in de loop der tijden, in de vorm van stollingsgesteenten,
definitief werden onttrokken. Zo gesteld kan het probleem in principe
worden opgelost door de studie van nog twee andere loodertsen (B en
C) . Het eerste (B) van deze twee mag nog zijn ontstaan hebben gehad
in dezelfde geologische periode als ( A) , maar zijn scheikundige samenstelling moet verschillen. De verhouding U : Pb in systeem (B ) zal
waarschijnlijk niet dezelfde zijn als in systeem (A) . Over 't algemeen
zal de verhouding oorspronkelijk Pb : radiogeen Pb niet dezelfde zijn in
(A) en (B) . Het tweede looderts zal bijgevolg aanvullende gegevens
kunnen verstrekken over de samenstelling van oorspronkelijk lood.
Als derde looderts (C) mogen we er niet een nemen uit dezelfde
geologische periode als (A) en (B) ; want ertsen van dezelfde ouderdom moeten gelijke proporties radiogeen lood bevatten. M.a.w.: indien
de metingen op drie ideale ertsen uit dezelfde periode volmaakt uitgevoerd werden, zou het derde slechts de resultaten van de andere twee
komen bevestigen. Natuurlijk zouden de in de praktijk berekende verhoudingen lichtelijk onder elkaar verschillen ten gevolge van bijverschijnselen, en het derde erts — en evenzeer elk ander erts van dezelfde
ouderdom — zou zijn statistisch nut hebben. In principe echter moet het
derde erts een verschillende geologische ouderdom hebben om te kunnen
dienen. Drie verschillende loodertsen uit twee verschillende geologische
perioden stellen ons in staat de samenstelling van het oorspronkelijk
lood te bepalen bij het ontstaan zelf van de systemen; maar dan weten
we ook uit de studie der ertsen wat er op rekening moet gebracht worden van het radiogeen proces dat sindsdien aan de gang is; en, kennen
we het tempo van dit proces, dan weten we ook hoe Iang het aan de
gang is. We hebben de ouderdom van de aardkorst bepaald.
Onderzoekingen op dit gebied beperken zich natuurlijk niet tot drie
loodertsen. De resultaten van verscheidene ertsen uit een groot aantal
verschillende perioden, worden statistisch onderzocht. Het meest recente
resultaat van deze methode is een ouderdom van 3,3 X 109 jaar voor de
aardkorst (= 3.300.000.000 jaar) .
De zo juist beschreven methode is vatbaar voor verscheidene opwerpingen. Veronderstellen we even dat de samenstelling van het eerste en
het tweede looderts gelijk is. In dat geval verschaffen de twee ertsen
tezamen niet meer inlichtingen dan één alleen, en de methode wordt
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waardeloos. Het succes van deze wijze van onderzoek berust dus op de
verschillen in samenstelling van de ertsen. Deze verschillen kunnen
klein zijn en bijverschijnselen kunnen in dat geval aanleiding geven tot
grote vergissingen. Niettegenstaande dit euvel zou de methode nog
voldoening kunnen schenken, indien ze zich beperkte tot metingen op
recente loodertsen; maar ze berust integendeel ook op oudere loodertsen.
En deze laatste kunnen geologisch niet zo accuraat gedateerd worden
als recente ertsen. Daarenboven bieden zij een grotere kans gecontamineerd geweest te zijn door uranium of andere loodertsen. Een fundamentele vooropstelling van deze methode is dat er geen vermenging
heeft plaats gehad tussen verschillende chemische systemen; jammer
genoeg is dit waarschijnlijk wel eens niet het geval. Deze beschouwingen
maken de methode een weinig onbetrouwbaar.
De samenstelling van meteoor-lood
Onlangs werd een nieuwe methode ontwikkeld die, in bepaalde opzichten, minder vatbaar is voor kritiek dan de voorgaande.
Over 't algemeen neemt men nu aan dat meteoren en meteorieten deel
uitmaken van het zonnestelsel. In alle geval schijnen ze, gelijk de planeten, in een bepaalde omloopbaan rond de zon te cirkelen. De relatieve,
hoeveelheden niet-vluchtige elementen in de meteorieten liggen dicht bij
deze die we, door de studie van de solaire spectra, berekenen voor de
zon. Verder heeft men zich gebaseerd op de samenstelling van meteoor
achtig materiaal om planetaire modellen te construeren met sommige
van de fysische en chemische eigenschappen van de aarde. Tot nog toe
leverde de studie van de differentiële isotopische samenstelling der
meteoorachtige en terrigene elementen slechts verschillen op die gemakkelijk konden verklaard worden door redelijke hypothesen. Al deze
gegevens tezamen suggereren dat de meteorieten een stuk zijn van het
zonnestelsel en dat ze ontstonden op vrijwel hetzelfde ogenblik als de
aarde. En vermits men vermoedt dat de meteorieten bijna gans hun
„leven" in ruimtelijke isolatie hebben doorgebracht, is het waarschijnlijk
dat hun samenstelling, afgezien van radioactieve desintegratie, sinds
hun ontstaan geen veranderingen heeft gekend. Zij kunnen daarom
waardevolle inlichtingen verschaffen over de oorspronkelijke isotopische
hoeveelheden.
Er zijn twee hoofdtypen van meteorieten: ijzermeteorieten en steenmeteorieten. De eersten bevatten weinig uranium of thorium, en, indien
hun respectievelijke hoeveelheden loodisotopen de nodige correcties
ondergaan die door de aanwezigheid van dit uranium en thorium vereist
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worden, dan komen we tot een betrouwbare schatting voor de samenstelling van oorspronkelijk lood. Zo zijn we dus in staat de hoeveelheid
radiogeen lood te berekenen in recente loodertsen waarvan de ouderdom
met voldoende nauwkeurigheid kan worden aangegeven. Steunende op
de berekening van de tijd nodig om die hoeveelheid voort te brengen,
komen we tot een ouderdom van ongeveer 4,5 X 10° jaar voor de
aardkorst.
Er is een andere methode die een gelijkaardig resultaat geeft. Steenmeteorieten zijn rijk aan uranium en thorium, en een groot deel van het
lood dat ze bevatten is radiogeen. De isotopische samenstelling van het
lood van steenmeteorieten werd gemeten; de berekeningen op ijzermeteorieten geven de relatieve hoeveelheid oorspronkelijk lood. Het
overblijvende lood wordt verondersteld radiogeen te zijn, en 4,5 X 10°
jaar zouden nodig zijn voor zijn produktie.
* * *

Het radioactieve desintegratieproces K 4° ---> A40 werd eveneens aangewend om de ouderdom der meteorieten te schatten. Het geeft een
uitslag van 4 X 109 jaar.
Een zeer beloftevolle methode maakt gebruik van radioactieve processen op een eerder ongewone wijze. De a-deeltjes, door labiele kernen
uitgestoten, kunnen in botsing komen met atomen in de omringende
kristalroosters en ze van plaats doen verspringen. Door middel van
x-stralen-kristallografie kan de graad van roosterverstoring bepaald
worden. Indien het radioactief gehalte niet zo groot was dat het rooster
in z'n geheel verstoord werd, dan kan de hoeveelheid verwekte radioactieve desintegratie gemeten worden. De ouderdom van het materiaal
kan daaruit worden afgeleid.
We hebben gezien hoe de wonderbare vooruitgang der wetenschappen gedurende de laatste drie honderd jaar de gepresumeerde ouderdom
van de aarde verlegd heeft van ongeveer 6000 jaar tot 4,5 miljard jaar.
De vraag kan gesteld worden of komende generaties niet volgens een
totaal verschillende schatting zullen oordelen. Het is onmogelijk op de
vraag te antwoorden, maar op dit ogenblik is het moeilijk te geloven dat
onze schatting voor meer dan 30% foutief zou zijn. Het is onwaarschijnlijk dat de komende generaties aanzienlijk onze conclusie zullen wijzigen dat de aarde ontstond voor ongeveer 4,5 miljard jaar.

De Engelse volksaard
door DR. L. VAN EGERAAT
„Het Engels wordt overal verstaan; de Engelsen nergens".
( Festival of Britain 1951) .

ONDER kennis van de Engelse psyche is het onmogelijk, iets te
verstaan van de diverse facetten van het Engelse leven. Kennis
echter van de — inderdaad gecompliceerde ^-- Engelse volksaard geeft
de sleutel in de hand tot het verstaan van de binnen en buitenlandse
Engelse staatkunde.
Nu is het niet eenvoudig, om een uitgangspunt te vinden van waaruit
een analyse van het Engelse karakter kan worden opgebouwd. Alle
kenmerken zijn interdependent en, als zo vaak op het terrein der geesteswetenschappen, een causale verklaring is uiterst bezwaarlijk te geven.
Niettemin kan methodisch het uitgaan van de insulaire positie van het
land waarschijnlijk de meeste vrucht dragen. Deze insulaire positie
leidde immers vooreerst tot een onafhankelijke geesteshouding en sterke
vrijheidszin en vervolgens tot de noodzaak van een gemeenschappelijke
verdediging tegenover de buitenwereld, waardoor een onderlinge band
tussen de eilandbewoners ontstond. Voeg daarbij nog de historisch
bepaalde Puriteinse zin en de drie grondmotieven waaruit de volksaard
zich opbouwde zijn o.i. gegeven.
Onafhankelijkheid en vrijheidszin
In de gedachtewereld van de Engelsman is de natuurlijke volgorde
die van individu — gemeenschap staat. De staat heeft voor hem niet
die betekenis, welke deze voor b.v. de Duitser. heeft. Hij strijdt niet voor
de staat. Hij strijdt, zo dat nodig is, voor zijn vrijheid en zijn home en
voor het recht, zijn leven in te richten zoals hij dat zelf verkiest. Bij
„Engeland" denkt de Engelsman minder aan Downingstreet 10 dan aan
zijn bar en de zacht glooiende heuvels. Terwijl Amerikaanse advertenties appelaren op het patriotisme, doen de meeste Engelse reclamedeskundigen een beroep op het gevoel voor huiselijkheid en tonen de
waarde van het product voor het familieleven aan.
De staat beïnvloedt ook niet in sterke mate het leven in de gemeenschap. Integendeel hij ontvangt zijn impulsen juist van onderop, vanuit
die gemeenschap. Mentaal gesproken is hier de idee van de volkssouvereiniteit hoog ontwikkeld. Steeds worden de directieven van onderaf
gegeven en een totalitaire staat lijkt dan ook met het Engelse volkskarakter onverenigbaar. In Engeland zijn de regeringsmaatregelen
steeds voorbereid door de gemeenschap en hebben daarom een evolutie
achter de rug, waardoor zij mentaal bezit konden worden van de leden
der volksgemeenschap. Hier past in waarheid het begrip self -government, dat in Nederland vaak ten onrechte zo wordt vertaald alsof het
alleen maar local-government zou betekenen. In de gedachtegang van
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de Engelsman is het aan de staat om het rechtsbewustzijn vorm te
geven. De voornaamste taak van de regering wordt hierin gelegen
gezien, dat de constitutionele rechten en vrijheden van de gemeenschap
in de leden moeten worden veilig gesteld, verdedigd en ontwikkeld.
Meer door deze doelstelling dan door een uitgebouwde staatsfilosofie
wordt een Engelse regering geleid, wat wel een groot verschil vormt met
Duitsland.
Het vorm geven aan wat leeft in de gemeenschap leidt ertoe, dat in
dit land voortdurend „stille revoluties" plaats vinden. Van discontinue
veranderingen is geen sprake; slechts wat lééf t krijgt formele gestalte.
Dat ook een Labourregering dit begreep, werd voorwaarde voor haar
opgang. Het werd ook reden voor haar nederlaag, toen zij na 1950 met
deze Engelse karaktertrek geen rekening meer hield.
Gaat de gemeenschap dus boven de staat, het individu gaat weer
boven de gemeenschap. Wel weet het individu zeer goed wat het aan de
gemeenschap is verschuldigd: ritualisme, discipline en zin voor instituties leggen daarvan getuigenis af. Maar anderzijds weet het individu
even sterk, wat het aan zichzelf is verschuldigd. De vrijheidsgedachte is
sterk ontwikkeld in Lockiaanse zin: mijn vrijheid moet worden beperkt
om ook die van anderen mogelijk te maken en waardoor ook ik uiteindelijk weer gebaat ben. De regering is een noodzakelijk middel van de
meerderheid om de vrijheid van allen te verzekeren en te bewaren.
Gevoegd bij het feit dat — anders dan in Duitsland — de staat geen
voogd is, doet dit de grens tussen staats- en eigenliefde vervagen. Op
internationaal terrein leidt dit ertoe, dat Engeland wel inperkingen in de
souvereiniteit zal willen ondergaan zo dit nodig is om uiteindelijk de
eigen vrijheid beter gewaarborgd te zien, doch niet zover, dat de eigen
vrijheid geheel zou verdwijnen. Men passe dit toe op de huidige Engelse
buitenlandse politiek: wel eendracht, maar geen eenheid.
Inderdaad leidt het prevaleren van de gemeenschap boven de staat en
van het individu boven de gemeenschap tot een zeker individualisme.
Dit begrip moet dan niet worden verstaan in de zin van het tegendeel
van een sociale mentaliteit, doch als het tegengestelde van een sociabele
houding. Een integratie van gevoelens is voor de Engelsman onmogelijk.
Een gesprek blijft zoveel mogelijk neutraal — handelt b.v. over het weer
— en vermijdt angstvallig gevoelens over te hevelen. Een gevoelsintegratie kan de Engelsman moeilijk tot stand brengen en hij maakt daarom vaak een koele en onhartelijke indruk. Het uiten van gevoelens is
„not done" en het tot stand brengen van een existentiële ontmoeting
met een Engelsman is daarom niet eenvoudig.
Daaruit volgen dan enige andere eigenschappen. Allereerst de eenzaamheid. Een Engelsman is het meest eenzame schepsel ter wereld. Zo
eenzaam, dat hij slecht articuleert en in kruiswoordpuzzels de tijd doodt.
Dat reacties daarop niet uit kunnen blijven is duidelijk: het verdrongen
gevoel en het individualisme zoeken een uitlaat. Het emotionele dringt
dan door bij theatervoorstellingen, radiorevues en vooral sportwedstrijden. De reacties openbaren zich ook in sentimenten, tot uiting komend
in lied, beeld of humor. Wellicht is ook de liefde tot de natuur te beschouwen als een reactie op, c.q. compensatie voor het individualisme en
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de eenzaamheid. In Londen is het aantal winkels van bloemen en zaden
legio; eveneens het aantal boekhandelaren, die zich specialiseren op
boeken over tuinaanleg. In het aanleggen van tuinen zijn de Engelsen
meesters. De stad is een noodzakelijk kwaad en zoveel mogelijk moeten
de huizen een tuintje hebben. Daarmee ook hangt dan weer samen de
liefde voor de sport, vooral voor die in de openlucht. Een sport, die ook
door andere straks te noemen factoren wordt bevorderd. Nog een ander
middel, waardoor zich de repressie van het gevoel toch weer een weg
naar buiten baant, is de enorme belangstelling voor het doen en laten
der society, dat de lagere standen vertonen. Deze belangstelling wordt
uitgebuit door de pers, die hier typisch een product is van het stadsleven
met zijn vele maar zwakke prikkels, waardoor een oppervlakkigheid
ontstaat en — door daling van de critische zin — een lust tot hernieuwde sensaties. Het ontbreken van een eigenlijke klassestrijd in Engeland
is mede door deze grote belangstelling en bewondering voor de society
te verklaren.
Een verder gevolg van de impotentie tot gevoelsintegratie en de eenzaamheid is wanneer wij maar zullen zwijgen over het feit, dat zelfs
in het Engelse landschap waar bomen of geïsoleerd of in groepen staan,
maar zelden bossen, deze karaktertrek naar voren komt — is de excentriciteit. Nergens ter wereld vindt men zoveel uitingen van puberteit,
van onvolgroeid zijn, van excentriciteit als in Engeland. Men leze
slechts de stortvloed van ingezonden stukken aan dag- en weekbladen.
Nog volgt uit de onmacht tot gevoelsintegratie en het individualisme
de grote zelfbeheersing: never lose your temper. Uiting geven aan
gevoelens is vulgair. Zelfbeheersing is vaak het geheim van het Engelse
meesterschap. De gehele opvoeding is er ook op gericht om het uiten
van gevoelens te onderdrukken. Daarmede hangt dan weer samen een
afkeer van psychologische zelfanalyse én van nieuwsgierigheid. De
Engelsman zorgt voor zichzelf en stelt nieuwsgierigheid van anderen
niet op prijs. De ander kan doen wat hij wenst — zelden wordt iets als
dwaas beschouwd — mits hij ook aan mij de vrijheid laat. Men leeft in
dit opzicht ruim, open en tolerant, zolang slechts bepaalde conventies —
uiteindelijk nodig om ook mijn vrijheid te beschermen — in acht genomen worden. Ook volgt uit het bovenstaande de angst om te overdrijven. Pose en aanstellerij heeft men gauw door. Iets is „not bad", als
men bedoelt dat het uitstekend is. Het spraakgebruik is gespeend van
uitersten.
Aan de Engelsman mag men daarom geen gevoel ontzeggen, doch er
is maar één woord: repressie. Deze moge zijn goede kanten hebben,
gevaar is er ook. De repressie blijkt toch nooit geheel mogelijk en het
gevoel wordt nu tóch vaak de basis voor besluitvorming. Vandaar naast
de onbegrijpelijkheid ook de onberekenbaarheid, die vaak een aanklacht
wordt tegen het Engelse volk.
Nu is deze trek van onberekenbaarheid, van gebrek aan vaste lijn,
ook op een andere manier te verklaren. Zo kan het uiterst onbestendige
klimaat van Engeland, waarop nimmer te rekenen valt, leiden tot een
soepelheid en aanpassingsvermogen bij het volk, tot een voorbereid zijn
op alles. Belangrijker echter dan déze verklaring lijkt mij die te zijn.
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waarbij men wijst op de sterk empirische zin van de Engelsman, waardoor hij komt tot het compromis, de via media Anglica, en het gericht
zijn op het practisch-aardse, bevorderd door de natuurverbonden instelling van de Engelsman.
De Engelsman is inderdaad empirisch ingesteld. Veel laat men
afhangen van de omstandigheden en men improviseert. Lang niet alle
mogelijkheden worden tevoren overwogen; slechts enige grote lijnen
worden uitgestippeld en de rest overgelaten aan de „man on the spot":
zo loste men ook het Duitse vraagstuk na 1945 op; mede hierdoor wordt
ook de houding t.o. een Federaal Europa bepaald. Een vaste lijn is er
niet, zonder dat men wijzigingen in het gedrag dus mag beschouwen als
bewuste misleiding en trouweloosheid. Ook de handelsmentaliteit, die
historisch-geografisch aan dit volk eigen is, zal dit schipperen, dit doen
van concessies, dit zoeken naar het compromis, bevorderd hebben. Zo is
Engeland inderdaad op vele terreinen een land van compromissen --het compromis is de via media Anglica — en daardoor vaak een van
grote paradoxen.
Het empirische ef f iciëncygevoel werkt evenzeer de vrijheid en de
democratie in de hand: deze waarden zijn n.l. nuttig. Nog volgt uit de
empirisch-utilitaristische instelling de voor Engeland zo uiterst belangrijke karakteristiek, dat n.l. het nuttige en het ethisch-juiste vaak identiek worden gezien. Men denke aan de steun aan kleine naties en aan
de houding t.o. het Gemenebest; aan de houding tegenover het overwonnen Duitsland ook. Tenslotte volgt uit de empirisch-materialistische
instelling ook het feit, dat de Engelsman in b.v. zijn buitenlandse politiek meer kruidenier en handelsman dan staatsman is, welk feit dan
echter wordt verdoezeld door de bovenvermelde coïncidentie van ethiek
en utilitariteit.
In direct verband met de vermelde zucht tot het compromis staat het
anti-logische, dat de Engelsman eigen is. Zijn leven is niet, als van de
Spanjaard, passie; evenmin, als van de Fransman, gedachte; maar handeling. Er worden geen theoretische constructies gebouwd om op de
practijk toe te passen en dan te zien hoe de practijk daarmede eventueel — klaar komt. Dit is veeleer de Franse mentaliteit. Aan de Engelsman echter zijn algemene ideeën en abstracte beginselen vreemd, evenals fanatisme en bekrompenheid op dit stuk. Daarom ook worden vooroordelen afgewezen. Daarom ook kreeg het dogmatische Marxisme
geen voet aan de grond. Daarom ook is het wetsysteem meer gebouwd
op ervaringen dan op algemene beginselen. Daarom weigerde Engeland
de algemene beginselverklaring van het plan-Schuman te ondertekenen.
Er is een gedrag van de hand in de tand; een wait-and-see mentaliteit, nog bevorderd door een zeker fatalisme. Terwijl bij de Fransman
de regel voor de handeling gaat, en verstand boven de natuur, zijn bij
de Engelsman handeling en regel identiek, evenals natuur en verstand:
het leven is handeling.
Ook het conservatisme volgt uit de zin voor het empirische, maar nog
beter kan dit verklaard worden uit het straks te bespreken tweede gevolg der eilandpositie. Wijzen wij er thans nog op, dat het empirische
ook leidt tot een onderschatting van de waarde van het denken, nog
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bevorderd door de commerciële historie van dit volk. Theoretici worden
zelden met een standbeeld vereerd, zelfs niet met straatnamen. Wanneer van iemand gezegd wordt, dat hij „clever" is, is dit vaak niet
bedoeld als een compliment. Vele Engelsen vertonen daarom ook een
ontstellend gebrek aan feitenkennis; ook te verklaren uit de isolatie.
Karakter en commonsense worden meer gewaardeerd dan verstand. Het
hoofd krijgt hier zeker niet meer dan het hart. Opvoeding en onderwijs
zijn sterk gericht op karaktervorming, wat ten dele ook een herleving is
van het Middeleeuwse ridderideaal.
De gentleman is de ideale figuur in de samenleving. Voor een aanzienlijk deel is deze gentlemancultus zelfs het Christendom gaan verdringen. Het feit dat dit type van persoon — oorspronkelijk slechts in
de upper-class aangetroffen, doch thans, door de democratisering van
het onderwijs en de sterke sociale assimilatie, ook in andere kringen
— zeer geschikt bleek voor een samenleving, die op het Lockiaanse
vrijheidsbeginsel was gebaseerd, zal de ontwikkeling van de gentlemancultus bevorderd hebben. Ook op internationaal terrein bleek dit type in
staat, aanzienlijk bij te dragen tot het verhogen van het aanzien der
Engelse natie.
Verdediging tegenover de buitenwereld
De insulaire positie leidde ook tot de noodzaak van een gemeenschappelijke verdediging tegenover de buitenwereld, waaruit een onderlinge
band tussen de eilandbewoners ontstond. Het is b.v. opmerkelijk, hoe
vaak het woord „common" in de Engelse taal voorkomt. Ook de goede
voedingsbodem voor de coöperaties is op deze wijze verklaarbaar. Eveneens komt men langs deze weg tot de in Engeland zo opvallende zin
voor burgerlijke beleefdheid en discipline. De Engelsman is uiterst correct, ook in het verkeer, en dringt zich niet op. Hij is niet nieuwsgierig
en steeds hoffelijk, ook tegen ondergeschikten. De vermelde discipline
is niet gedwongen of geforceerd. Zij is spontaan en ook een gevolg van
de vrijheidszin, die inperkingen aanvaardt, omdat eerst daardoor en
hier openbaart zich ook het gevoel voor „common-sense" — de vrijheid
voor allen uiteindelijk mogelijk wordt.
Daardoor burgeren zich instituties snel in, zoals b.v. blijkt uit het
lijdelijk aanvaarden van de naoorlogse queuvorming voor winkels en
bussen. Dit geschiedt dan zelfs in die mate, dat de indruk van schaapachtigheid wordt gewekt. In werkelijkheid spruit dit gedrag echter voort
uit de „common"gedachte, alsmede uit de vrijwillige inperking der vrijheid omdat dit nuttiger is.
Bij dit alles speelt ook weer de empirische instelling een rol. Daardoor
ontstaat een net van conventies, die het leven in werkelijkheid toch
tamelijk onvrij maken. Voor de beleefdheid — ook te verklaren uit de
gentlemanopvoeding .-• geldt hetzelfde. Zo gaan grote vrijheidsliefde
— waaraan annex een grote gemoedelijkheid bij vrijwel alle lagen der
bevolking — en respect voor conventies hand in hand. Dit respect is
weer oorzaak en gevolg tevens van het conservatisme, dat overigens ook
uit het empirische volgt.
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Omdat het verleden lessen leert, kan men het niet ongestraft verwaarlozen. Dat zou immers strijden met een empirische instelling. Het leven
heeft daarom vaak zelfs nog Middeleeuwse trekken o.a. het ridderideaal
en tot op zekere hoogte ook de monarchie; zelfs de vorst dient het respect voor conventies angstvallig te bewaren. Het Hogerhuis, de Admiraliteit, de public schools en de civil service zijn alle stabiliserende en
conservatieve factoren in het Engelse leven.
Door het empirische en het conservatisme ontstaat een systeem van
do-ut-des, nog bevorderd door de zin voor utiliteit. Een dyarchie, een
condominium, een uitgebalanceerd stelsel van machten ontstaat op
diverse levensterreinen. Zo tussen gemeenschappen en staat; zo tussen
parlement en kabinet. Zo ook in de buitenlandse politiek, die hierdoor
wel lijdt aan aarzeling en „trial'', maar anderzijds door een sapientia
gunstig afsteekt tegenover b.v. de Amerikaanse.
Puritanisme
Het Puritanisme is minder een factor, die een eigen verklaring geeft
van de diverse facetten der volksaard dan wel een, die de reeds vermelde facetten nog accentueert. Zo is ervan het reeds vermelde individualisme een gevolg. Toen enige jaren vóór de jongste oorlog een storm
het Kanaalverkeer onmogelijk maakte, meldden de Engelse bladen
,,Continent geïsoleerd"! En het zal niet gewaagd zijn ook de Nationale
Kerk als een symptoom van het isolationisme te zien. Dat dit ook voor
de buitenlandse politiek van belang is, zal bekend zijn. Het stellen —
verder --- van het persoonlijk geweten boven de kerkleer, zoals het
Puritanisme beoogde, speelde geheel in de kaart van de vroeger besproken opvatting omtrent de impulsen van onderaf.
De morele standaard, die het Puritanisme met zich brengt, verdoezelt
vaak het utilitaristische in de Engelse houding. Ethiek en nuttigheid
kunnen weer hand in hand gaan. Ook leidt het Puritanisme tot een
zeker fatalisme, waarvan de „wait-and-see"mentaliteit en het experimenterend voortgaan met compromissen weer een gevolg is. En vooral
willen wij nog wijzen op het superioriteitsgevoel, dat zeer zeker ook
voortvloeit uit de gentlemancultus en de uiterst gelukkige politieke historie van dit volk, maar dat door de Puritanistische opvatting van het
uitverkoren zijn der eigen groep toch sterk werd bevorderd.
Het typische daarbij is, dat dit gevoel volstrekt geen pose is, doch
reëel gemeend. De Engelsman zegt het wel niet --- daarvoor is hij te
bescheiden of vindt zelfs dan de gevoelsuiting te sterk — maar het is
voor hem een vanzelfsprekend iets, dat hij lid is van een superieure
natie. In een ingezonden artikel werd destijds zelfs in ernst de verwondering uitgesproken, dat God geen Engelsman was! Dit superioriteitsgevoel is oorzaak en gevolg tevens van een groot gebrek aan kennis
over het buitenland. Het feit, dat hij met zijn taal overal terecht kan en
daardoor de noodzaak mist om zich de vreemde taal en daarmee de
vreemde cultuur eigen te maken, speelt hier eveneens een rol. Ook in de
pers komt steeds tot uiting, dat „everything and everybody in England
is the best in the world".

DE ENGELSE VOLKSAARD

527

God is met Engeland. De leuze Britannia rule the waves, is dan ook
méde een gelóóf suitspraak. En op de gedenkpenning, geslagen na de
overwinning op de Armada in 1588, werden de woorden gegrift: „Deus
af f lavit et dissipati sunt"; de Heer heeft geblazen en zij werden verstrooid.
Ondanks de oorlog is dit na 1945 niet aanzienlijk verbeterd, o.a.
omdat de Labourregering uit propagandistische motieven de situatie op
het continent niet rooskleurig voorstelde: ook nog in 1948 sprak men
van „starving Europe". En het is vanzelfsprekend, dat de naoorlogse
jaren en gebeurtenissen bij deze superieurvoelende Engelsen het idee
hebben gewekt van verongelijkt te zijn en te worden. Een gevoel van
ressentiment is na 1945 zeer sterk. De eigenmachtige devaluatie van het
£ in 1949 is wellicht hiervan een uiting: men wilde laten zien, dat men
tóch kon doen wat men zelf wenste, zoals inderdaad een wereldmacht
dat kan. Zelfs het Festival of Britain ontsproot voor een goed deel uit
ressentimentsmotieven.
De afgeslotenheid t.g.v. het superioriteitsgevoel gaat vaak zelfs zover,
dat de Engelsman op een internationale conferentie geestdriftig de
speech van een ander toejuicht — ook al omdat deze voor hem brillantjuridisch en dus ongewoon was — maar bij de stemming rustig op zijn
eigen standpunt blijft staan: wat er gezegd werd, was wel zeer aantrekkelijk voor anderen, doch raakte hém immers niet?
Daar aan het superioriteitsgevoel een zeker optimisme ten grondslag
ligt, zou wellicht ook geponeerd kunnen worden, dat de woede voor
weddenschappen hiervan een gevolg is. Het is echter ook mogelijk, deze
woede toe te schrijven aan het bovenvermelde jongensachtige van de
volksaard.

van een pamflettist:
Adriaan van Bevervoorde

Portret

door C. T. DE JONG

in de rest van Europa waren ook in Nederland de veerE VENALS
tiger jaren van de 19de eeuw onrustig. Zowel de politieke omstan
digheden, welke de ontwikkelde burgerij nog steeds van deelname aan
het bestuur uitsloten, als de economische en sociale situatie werkten
deze onrust in de hand. Koning Willem II, aanvankelijk toegejuicht als
een man van vrijzinnige beginselen, bleek weldra afkerig van een
grondwetsherziening, hetgeen niet naliet teleurstelling te wekken bij
zijn vroegere aanhang. Zo was de bodem rijp voor het ontstaan van
een oppositiepers, die enige kans maakte op weerklank bij een gedeelte
van de bevolking.
Over de grote oppositiepers, als de Arnhemsche Courant en het Handelsblad, zal in dit opstel niet gesproken worden. Het gaat ons hier om
de kleine, radicale bladen, dikwijls in miniatuur-formaat uitgegeven
om de Zegelwet te ontgaan. Bij een onderzoek naar de geschiedenis
van deze „kleine pers" stuit men op verschillende merkwaardige figuren, die karakteristiek zijn voor de moeilijke omstandigheden, waaronder zij moesten optreden.
Tot de belangrijkste van deze publicisten van ongeveer een eeuw
geleden, moet zeker, zowel wat stijl als wat opvattingen betreft, gerekend worden Jhr. Adrien Jean Elise van Bevervoorde tot Oldemeule,
zich kortweg noemend Adriaan van Bevervoorde. De gegevens over
deze curieuze figuur zijn schaars en de literatuur beperkt en onvol
ledig 1 ) . Adriaan van Bevervoorde werd op 7 September 1819 te Groningen als zoon van een officier geboren. Zijn adellijke titel voerde hij
nooit, „omdat de adeldom in strijd was met zijn gevoelens, beginselen
en begrippen".
Na al op jeugdige leeftijd enig historisch proza, dat een nadere bespreking niet loont, gepubliceerd te hebben, vertrok van Bevervoorde
naar Londen, waar hij in 1842 een in het Frans gesteld liberaal dagblad
uitgaf. Na enige nummers moest deze uitgave reeds gestaakt worden.
De mislukking van deze onderneming verklaart misschien mede, waarom van Bevervoorde, die zeer lichtgeraakt was, een blijvende afkeer
van Engeland hield.
Teruggekeerd uit Engeland, werd van Bevervoorde in 1843 particulier secretaris van de toenmalige Nederlandse Gezant in Brussel, J. J.
Rochussen. Het was Rochussen ook, die er in 1844 in slaagde zijn be1 ) De enige monografie over van Bevervoorde vormt in feite de onbevredigende
artikelenreeks van mr. W. P. Sautijn Kluit: Asmodée en De Burger, in de Nederlandsche Spectator, Jrg. 1878 en 1879. Zijdelings over van Bevervoorde handelt het
artikel van Hans Stein: Der Amsterdamer Arbeiterbildungsverein von 1847, in de
Intern. Review for Social History, II, 1937, blz. 105 vlg.

PORTRET VAN EEN PAMFLETTIST

529

schermeling op te doen nemen in de redactie van het semi-officiële
journal de la Haye. Van Bevervoorde's medewerking aan het Journal
de la Haye was van het begin af aan een fiasco. De oorzaak hiervan
is niet duidelijk, maar moet vermoedelijk gezocht worden in het moeilijke en wat twistzieke karakter van van Bevervoorde. Zelf tracht hij
ons, in een geschrift van eigen hand, te suggereren dat de directeur
van het blad, mr. Henri Box, de lastige indringer al direct kwijt wilde
en zijn kans hiertoe schoon zag, toen Rochussen in Januari 1845 Goeverneur-Generaal van Nederlands-Indië werd 2 ) . Hoe dit zij, op 16
Maart 1845 werd van Bevervoorde ontslagen en kort daarna, in Juli,
kwam het eerste nummer van zijn eigen blad Asmodée uit.
Van Bevervoorde was vóór 1845 zeker niet oppositioneel gezind,
hetgeen wel wordt aangetoond door zijn chauvinistisch getinte pamflet
Zendbrief van Ahasverus aan Neêrlands volk (1845), dat volstrekt
afkerig was van grondwetsherziening en deze „gevaarlijk, ongepast en
zelfs bespottelijk" noemde. In Juli 1845 ging van Bevervoorde door de
uitgave van de Asmodée tot de oppositie over en in de komende jaren
zou zijn toon steeds feller worden. De sleutel tot deze plotselinge overgang in het anti-regeringskamp ligt vermoedelijk voor een goed deel in
persoonlijke gekwetstheid en teleurgestelde ambities. Toen van Bevervoorde op 16 Mei 1846 wegens laster tegen mr. Box voor het Provin
ciaal Gerechtshof van Zuid-Holland moest verschijnen, merkte de advocaat van Box niet ten onrechte op, dat de beklaagde pas sedert kort
een man van de vooruitgang was, aangezien de Zendbrief van Ahasverus daar nog geenszins op wees. Van Bevervoorde's ontslag bij het
Journal de la Haye blijft van belang voor de beoordeling van zijn verdere carrière. De twee maanden gevangenisstraf, welke de Hoge Raad
hem op 7 October 1846 in hoogste instantie oplegde, naar aanleiding
van van Bevervoorde's schotschrift tegen mr. Henri Box, maakte de
verbittering van de jonge man niet geringer.
Door de uitgave van de Asmodée in Juli 1845, gevolgd door De Burger in 1846 en de Courrier Batave in 1847, werd van Bevervoorde spoer
dig een van de voornaamste vertegenwoordigers van de kleine Neder
landse oppositiepers, die tot de grondwetsherziening van 1848 een felle
liberale en democratische campagne zou voeren. De gang van zaken
in het revolutiejaar 1848 stelde van Bevervoorde evenwel hevig teleur,
na de nog te bespreken rol, die hij gespeeld had in de Haagse straatdemonstraties van 15 en 16 Maart 1848, een rol die overigens door
hem zelf schromelijk wordt overdreven. Van Bevervoorde had verwacht, dat na de zegepraal der liberalen zijn bladen wel regeringsorganen zouden worden. In plaats daarvan moest hij overijld naar het
buitenland vluchten, omdat een artikel tegen Minister van Hall hem op
een vonnis van zes maanden te staan kwam. Tot juli 1849 verbleef hij
in Frankrijk en België. Deze buitenlandse periode van Van Bevervoorde heeft enige zeer obscure aspecten, vooral door zijn contacten met
persoonlijke agenten van Koning Willem II, als de Friese edelman Jhr.
Regnerus van Andringa de Kempenaer. Hoewel de bronnen hier niet
2 ) Un chapitre d'un livre a faire, qui serait intitulé: Le Directeur du Journal de la
Haye cité à la barre du Tribunal de l'Opinion Publique, Den Haag 1845.
34
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duidelijk genoeg spreken, moet aangenomen worden, dat het doel van
van Bevervoorde's onderhandelingen met deze figuren was te trachten
de Koning geld af te persen in ruil voor bepaalde diensten aan de dynastie. Het is bekend, dat de goedhartige, maar spoedig geïntimideerde
Willem II vaak onnadenkend schuldbekentenissen tekende voor aanzienlijke sommen, „tot belooning voor vermeende diensten, of ter voorkoming van gevaren, die zijne levendige verbeelding vergrootte").
In juli 1849 keerde van Bevervoorde uit zijn ballingschap naar Neder
land terug en in Juni 1850 herleefde te Amsterdam de Courrier Batave
op de oude voet. Van Bevervoorde's gezondheid was echter dermate geschokt, dat het einde nabij was. Op 17 Mei stierf Adriaan van Bevervoorde, nauwelijks 31 jaar oud, in het ouderlijk huis te Den Bosch, na
enige weken tevoren wederom tot een gevangenisstraf van twee jaar te
zijn veroordeeld wegens een scherpe aanval op de dynastie. Hiermee
kwam een eind aan de kortstondige loopbaan van een der meest opmerkelijke Nederlandse oppositie-schrijvers uit het midden van de 19de
eeuw, van een man, die „talenten (had) , maar geen ernst en degelijkheid" 4).
Het karakter van de kleine oppositiebladen in de veertiger jaren van
de 19de eeuw was half dat van een chronique scandaleuse, half van
een politiek pamflet. De voornaamste zwakte van de oppositiepers was
dan ook daarin gelegen, dat zij zich te weinig tegen een stelsel en te
veel tegen personen richtte, daarbij gretig gebruik makend van insinuaties en „onthullingen'', die vertroebeld werkten. Het is zeer te betreuren, dat de toenmalige journalistiek het niet buiten deze schandaaltjes kon stellen om haar publiek te bevredigen en tot lezen te prikkelen.
Het bontst maakte het in dit opzicht het republikeinse schandaalblaadje
De Ooyevaar van de Groninger Eilaart Meeter, dat in de koffiehuizen
en daarbuiten zeer de aandacht trok. Dezelfde tendens vindt men echter ook bij de meeste andere kleine oppositiebladen terug.
Ook bij Adriaan van Bevervoorde vindt men ernstige principiële beschouwingen naast de meest krasse achterklap en verdachtmaking. Met
ongewone heftigheid viel hij in zijn bladen Ministers, politici en voorts
een ieder aan, die niet in zijn smaak viel. Steevast bevatten zijn kolommen ook uitgebreide polemieken en „sterke" verhalen over bekende
persoonlijkheden. Gaarne koos van Bevervoorde ook partij in twisten
van twijfelachtige aard, als b.v. tussen de „dichters" Robidé van der
Aa en Sif f lé, waarbij hij het opnam voor Robidé van der Aa, en Sif f lé,
een „Middelburgse Robespierre'', ervan beschuldigde een stoomguillotine te hebben ontworpen „om onder een aanstaande Zeeuwse repu
bliek de hoofden sneller te doen vallen" 5 ) .Zelf was van Bevervoorde
herhaaldelijk betrokken in persoonlijke vetes, bij voorbeeld met de
Utrechtse hoogleraar Opzoomer en met een zekere Van Tetroode, die
vurig koningsgezind was. Van Bevervoorde liet niet na al deze vetes
en ruzies breed in zijn bladen uit te meten. Na een uitvoerig verslag
over zijn vechtpartij met „Toontje Tetroode", waarbij de heren elkaar
3) J. de Bosch Kemper: Geschiede gis van Nederland na 1830, dl. IV, blz. 3.
4) Sautijn Kluit in de Ned. Spectator van 1878, blz. 106.
5) Courrier Batave no 23 van 9 April 1848.
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in het Franse koffiehuis op het Plein in Den-Haag met stokken en
vuisten hadden bewerkt, mocht van Bevervoorde zelfs een sympathiebetuiging van de beroemde Franse historicus Jules Michelet ontvangen.
In een hoogdravend schrijven, prompt door van Bevervoorde in De
Burger afgedrukt, stelde Michelet onze landgenoot gelijk aan een 01denbarneveldt en een Mirabeau. Deze vergelijking was vleiend voor
van Bevervoorde, maar pleitte niet voor het gevoel voor nuances van
Michelet.
Deze bloemlezing uit van Bevervoorde's wijze van polemiseren mag
ons echter niet blind maken voor wat zijn bladen aan ernstige politieke
beschouwingen bevatten. Van Bevervoorde was een hartstochtelijk
voorvechter van de vrijheid en waardigheid van de pers. In dit opzicht
kende hij geen compromis. Heftig bestreed hij in 1845 de voorstellen
van de Regering tat verandering van de zegelwet, waarvan, naar hij
vreesde, vooral de kleine oppositiebladen het slachtoffer zouden worden. Nog heviger dan tegen de nieuwe zegelwet kwam hij daarna op
tegen het in 1847 door de Minister van Justitie, Jhr de Jonge, voorgestelde nieuwe Strafwetboek, dat de persvrijheid wilde beknotten door
de z.g. „hoon- en lasterbepalingen". Tegen deze „verfoeyelijke wetsbepalingen" stelde van Bevervoorde een gezamenlijk protest van de
kleine bladen voor. Inderdaad slaagde hij er in op 26 December 1847
een protestvergadering te Utrecht te beleggen, waaraan twaalf oppositiebladen deelnamen. Deze couranten waren: De Burger, Courrier
Batave, Catholijke Nederlandsche Stemmen, Hydra, Journal du Limbourg, Kaleidoscoop, Limburger Courier, Maasbode, Noord-Brabander, Vlissingsche Courant, Zwartsluizer Bode en Zierikzeesche Bode.
Vijf van de genoemde bladen waren Katholieke, die door het in Utrecht
opgestelde adres niet alleen opkwamen voor persvrijheid, maar ook
voor opheffing van het recht van placet. Tenslotte werden inderdaad
de wetsontwerpen-De Jonge door de Kamer verworpen, hetgeen door
van Bevervoorde natuurlijk werd toegejuicht, al was hij verbitterd, omdat de grote liberale bladen hem niet gesteund hadden in zijn actie.
Naast de strijd voor persvrijheid nam de campagne voor liberale
grondwetsherziening een ruime plaats in van Bevervoorde's bladen in.
Deze grondwetsherziening zou moeten inhouden een ministeriële verantwoordelijkheid en onschendbaarheid van de Koning, vrije en directe
verkiezingen, afschaffing of beknotting van de Eerste Kamer en vrijheid van drukpers, vereniging en vergadering. Al spoedig kwam van
Bevervoorde tot de constructie van een goedwillend Vorst, die door
ontaarde en verfoeilijke ministers werd afgehouden van zijn historische
rol om het Nederlandse volk naar een grondwetsherziening te leiden.
Van de conservatieve regering, waarin Van Hall domineerde, verwachtte van Bevervoorde geen hervormingen. Het regime-Van Hall
heet bij hem „conservo-terrorisme" en dat is dan nog een van de minst
krasse termen, die hij gebruikt voor de in functie zijnde Ministers. Met
even veel gemak noemt hij ze een „essaim d'intrigants, d'aventuriers et
de vampyres" .... Begin 1847 nam van Bevervoorde ook tegen de
Koning een dreigende houding aan, bewerend dat, indien een hervorming niet op vreedzame en wettige wijze zou slagen, dit wel eens door

532

PORTRET VAN EEN PAMFLETTIST

een revolutie kon gebeuren. Aangezien dit artikel onder de lezers van
de Asmodée, die immers tot het ontwikkelde en gegoede deel van de
burgerij behoorden, grote opschudding verwekte, verklaarde van Bevervoorde in een volgend nummer, dat hij gedacht had aan een revolutie in moderne en constitutionele zin, niet aan een revolutie als in
1793. Een werkelijk revolutionnair was van Bevervoorde trouwens
ook zeker niet. Van een volksbeweging en van opstanden was hij ten
enenmale afkerig. Twee van zijn drie bladen waren in het Frans gesteld en richtten zich tot de „partie civilisée", niet tot de volksklasse.
Van Bevervoorde schreef voor de ontwikkelde burgerij in Nederland
én voor het buitenland: vandaar zijn keuze van het Frans. Meer dan
eens veroordeelde hij op scherpe wijze volksacties en relletjes, daarbij
aandringend op wettigheid en openbaarheid als eerste eisen van de
democratie. Van Bevervoorde richtte zich tot de ontwikkelde burgerij
omdat dit de klasse was die hij aan de macht wilde zien. Wil men van
Bevervoorde een bepaald etiket geven, dan voldoen de termen „radicaal-democraat" of „ultra-liberaal", zoals hij zichzelf wel eens noemde 6 ) , beter dan de onjuiste betiteling van revolutionnair.
Eind 1847 en begin 1848 verdubbelde van Bevervoorde zijn krachtsinspanning voor een liberale grondwetsherziening. Het aftreden van
Van Hall in Nederland, in December 1847, en de revolutie van Februari 1848 in Parijs juichte hij vol vreugde toe als gunstige voortekenen.
Zowel De Burger als de Courrier Batave spoorden de Koning aan om
nu zijn Ministers heen te sturen en deze te vervangen door liberale
voormannen. Daarnaast spoorde van Bevervoorde in De Burger zijn
lezers en medestanders aan om niet tot geweld over te gaan. „Gelijk
wij U immer aanspoorden, Medeburgers in het algemeen, en gij, ultraliberalen of democraten in het bijzonder, om in de handelingen, waartoe gij soms mogt willen overgaan, vooral de wettigheid in acht te
nemen, zoo herhalen wij U het hier, op dit gewigtig oogenblik, nogmaals plegtig", zo schreef hij in De Burger van 1 Maart 1848.
Willem II, ongetwijfeld wat bevreesd over de gang van zaken, stond
op 8 Maart 1848 aan van Bevervoorde een particuliere audiëntie toe,
welke een half uur duurde en waarbij de Koning, volgens van Bevervoorde, verzekerde dat, indien de door de Regering ingediende wetsontwerpen de oppositie niet voldeden, de Kroon niet afkerig was van
verdergaande voorstellen. Van Bevervoorde begon thans zijn invloed
volkomen te overschatten en in zijn bladen een dreigende toon aan te
slaan. De Koning zelf, zo schreef hij, had het sein gegeven tot de
progressieve beweging e n wie deze dus nog tegenwerkte, maakte zich
aan landverraad schuldig. Nadat de Koning in de nacht van 12 op 13
Maart inderdaad besloten had tot een zeer ruime grondwetsherzieninig over te gaan, was het wederom van Bevervoorde, die opriep tot
hulde-demonstraties voor de vorst. Deze demonstraties brachten in de
avond van de 15de en 16de Maart 1848 Den-Haag in onrust. Onder
leiding van van Bevervoorde, de held van de dag, demonstreerden de
arbeiders van Enthoven, tezamen met enige door van Bevervoorde ge6 ) De Burger no 35 van 1 Maart 1848 en Courrier Batave no 15 van 20

1848.
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huurde muzikanten, voor het paleis. Ook voor de woonhuizen van
Donker Curtius en Luzac werd gezongen en gejuicht. Van Bevervoorde, die al deze gebeurtenissen tot groteske afmetingen opblies,
voelde zich de man van het uur. Enigszins lachwekkend doen dan ook
zijn herhaalde en heftige verklaringen aan, dat het volk hem anderhalf uur had rondgedragen zonder hem te laten vallen. „Car il est faux
que le peuple ait laissé tomber le rédacteur du Courrier Batave, quand
on le porta en triomphe. Pendant tout le trajet, qui après la manifestation dura une heure et demie, ses pieds ne touchèrent pas le sol". Een
geestige inzender in de Arnhemsche Courant kwam dan ook met de volgende parodie: „De heer van Bevervoorde is hier thans de tribunus
plebis van de Groenmarkt, eene soort O'Connell in duodecimo. Hij
draagt zorg aan alle natiën der wereld het nieuws te verkondigen, „dat
Z. M. hem Woensdag 1.1., den 8sten, eene audiëntie verleend heeft",
waarop „wij de eer hadden met hem (nl. Sire) een half uur over de
zaken van den Staat te spreken en over de hervormingen die door de
natie verlangd worden". Voorts meldt de heer van Bevervoorde nog,
dat het laster is, dat het volk hem op den grond heeft laten vallen" 7 ) .
De korte glorie van van Bevervoorde was spoedig voorbij en de
desillusie volgde. Er was geen sprake van, dat van Bevervoorde's bladen gesubsidieerde en erkende organen zouden worden van de nieuwe
regering, zoals hij op 23 Maart 1848 aan Donker Curtius had voorgesteld. In plaats daarvan moest hij de uitgave van beide bladen staken
en naar Frankrijk uitwijken om een vonnis van zes maanden te ontlopen. Het laatste nummer van De Burger was no 43 van 30 April
1848, dat van de Courrier Batave no 24 van 5 Mei 1848. Eerst in juni
1850 keerde hij terug op het politieke toneel met zijn herleefde Courrier Batave. In de laatste jaargang van dit blad, tot van Bevervoorde's
dood in Mei 1851, is het vroegere vuur gedoofd. Belangrijke politieke
denkbeelden vindt men in deze laatste jaargang van de Courrier Batave
niet meer. In het nummer van 23 Maart 1851 kondigde van Bevervoorde aan, dat de Courrier Batave zou overgaan in een nieuw gematigdliberaal blad van „gereserveerde stijl'', maar zijn dood sloot deze verdere ontwikkeling af.
Buiten Nederland geraakte van Bevervoorde vooral bekend door
zijn lidmaatschap en mede-oprichting van de Association Démocrati
que. Deze vereniging, waarvan Karl Marx vice-voorzitter was, werd
op 7 November 1847 in het Maison des Meuniers te Brussel opgericht,
met het doel te geraken tot een verbintenis tussen de democratisch
gezinde burgerij en de arbeiders. Op de oprichtingsvergadering werd
ook door van Bevervoorde het woord gevoerd 8 ) . Volgens een geschrift van Louis Jottrand, de president van de Association Démocratique, was de vereniging gebaseerd op de denkbeelden van Gendebien
over internationale samenwerking op democratische grondslag 9 ) . De
7) Arnhemsche Courant no 59 van 21 Maart 1848.
8) Courrier Batave no 1 van 14 November 1847.
9) Louis Jottrand: Charles-Louis Spilthoorn. Evénements de 1848 en Belgique.
Brussel 1872. In ons land bezit alleen de Universiteitsbibliotheek te Utrecht een
exemplaar van dit zeldzame boekje.
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Association stelde zich zeer beslist op basis van de nationale, met name
van de Belgische, onafhankelijkheid. Verschillende vooraanstaande
Vlamingen, als Spilthoorn en Kats, waren lid.
Weldra trachtte van Bevervoorde ook in Nederland een democratische vereniging op te richten, waartoe de Brusselse Association hem
op 19 December 1847 schriftelijk toestemming verleende, met de toevoeging dat het streven van de vereniging gericht bleef op „la fusion
fraternelle de tous les peuples .... par les voies légales". Zo bevatte
de Courrier Batave van 26 Maart 1848 een oproep tot een vergadering
op 17 April in Amsterdam, waar een Nederlandse afdeling van de Association Démocratique zou worden opgericht. Enkele dagen na de
oproep werd de vergadering echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.
omdat Donker Curtius de bijeenkomst had verboden. Eerst op 29 Mei
1850 stelden van Bevervoorde, Jan de Vries en van der Voo een nieuw
rondschrijven op, waarna op 16 Juli 1850, tijdens een vergadering te
Rotterdam, inderdaad door enige redacteurs en uitgevers besloten werd
tot oprichting van een Democratische Vereniging in Nederland. Van
Bevervoorde kwam evenwel niet verder dan tot de oprichting van een
stichtings-comité met de weidse betiteling „Comité Central de l'Association Démocratique en Hollande". Bij dit comité bleef het. Ondanks
een duidelijk op de burgerij afgestemd program en ondanks de nadruk
op „pubiicité et légalité" als eerste vereisten van de democratie, kwam
een democratische vereniging in Nederland niet tot stand.
Van Bevervoorde had zich bij de ontwikkelde burgerij, waaronder
hij juist zijn aanhang trachtte te winnen, te verdacht gemaakt door zijn
aanvallen op Koning Willem III en de dynastie. Heel duidelijk werd
dit geformuleerd door een Belgisch blad, de Observateur Belge, in de
volgende woorden: „Le comité est fort mal vu, parce qu'il se compose
de M. M. Bevervoorde, Van der Voo et de Vries, tous écrivains beaucoup plus portés a accuser, a incriminer tout ce qui touche au gouvernement, qu'á discuier des principes. Ces messieurs ont pour occupation
principale, non de défendre le principe républicain, mais de déconsidé
rer le principe monarchique par leurs accusations" 10 ) . Ook van Andringa de Kempenaer was realistisch genoeg om in te zien, waar de
fout stak: „Schrijf zooveel oppositie als gij wilt, maar doe het onder
de oude banier en predik geen democratie in een land, waar geld en
handel de bronader van het algemeen belang uitmaakt; men zal hier
eerder uitroepen: weg met de democratie, dan: weg met de aristocratie!"11) ,
Een laatste punt van belang in van Bevervoorde's politieke loopbaan,
is zijn toenadering tot de Nederlandse Katholieken. Van Bevervoorde's
verzet tegen het recht van placet had reeds tot gevolg, dat verschillende Katholieke bladen in 1847, zoals wij zagen, zijn protest-actie tegen
de wetsontwerpen van Minister de Jonge steunden. Ook zijn steun
aan de Katholieke emancipatie en zijn sympathie voor Paus Pius IX
10) Geciteerd in Courrier Batave no 48 van 10 November 1850.
11) R. L. van Andringa de Kempenaer: Een geschiedkundige bijdrage tot eene
juiste waardeering der staatkundige gebeurtenissen in de maand Maart 1848, Den
Haag 1853, blz. 69.
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maakten van Bevervoorde in de Zuidelijke provinciën populair. Begin
1848 stelde van Bevervoorde in zijn bladen een Katholiek-liberale
coalitie voor op democratische basis: „Wij zouden niets liever zien dan
eene dusdanige ineensmelting, mits het gevoel dat de ware liberalen
met de Catholijken de handen dede ineenslaan, het democratisch gevoel
ware gelijk wij het begrijpen en voorstaan. Dat wil zeggen, de hedendaagse democratische beginselen, langs vreedzame en wettige middelen, en in het geheel niet de hevige democratische begrippen van
1795" 12 ) . Deze oproep vond weerklank bij de Catholijke Nederlandsche Stemmen, welk blad zich wel bij de „liberale vaderlanders" wilde
aansluiten tegen „tiranny en willekeur". In dezelfde tijd, dat van Bevervoorde ijverde voor de oprichting van een Nederlandse afdeling
van de Association Démocratique, vonden in Brabant soortgelijke pogingen plaats. Zelfs schreven de Catholijke Nederlandsche Stemmen
in deze periode, dat de Katholieke en de democratische partij één en
dezelfde waren. Na de grondwetsherziening van 1848 en de geleidelijk daarop volgende verbetering van de positie der Nederlandse Katholieken, was het doel van een Katholiek-liberale coalitie eigenlijk
weggevallen. Toch bleef ook na 1848 van Bevervoorde het meer dan
eens voor de Katholieken opnemen.
Grote invloed op zijn landgenoten heeft van Bevervoorde beslist niet
gehad. De oplage van zijn bladen bleef beperkt tot maximaal enige
honderden exemplaren. De ontwikkelde burgerij, voor wie de in het
Frans gestelde Asmodée en Courrier Batave bestemd waren, luisterde
niet naar hem. Voor de lagere standen maakten de taal en de prijs van
van Bevervoorde's bladen deze ontoegankelijk. Op bittere toon beklaagde van Bevervoorde zich soms over zijn onmacht. In het op twee
na laatste nummer van de Courrier Batave, no 66 van 16 Maart 1851,
precies twee maanden voor zijn dood, komt dit het duidelijkst tot uiting.
Wanneer een zekere dominee De Liefde hem er in het blad De Handwijzer van beschuldigt zijn invloed op het volk te willen vergroten,
merkt van Bevervoorde sarcastisch op: „Ainsi nous avons de l'influence
sur le peuple? Et cette influence s'agrandit par la publication d'un
journal f rancais? Le peuple hollandais lit donc des journaux f rancais?".
Concluderend kan men zeggen, dat van Bevervoorde's talenten meer
op journalistiek dan op politiek terrein lagen. Bij het doorlezen van
de verzamelde jaargangen van zijn bladen wordt men het sterkst ge-trof f en door de hartstocht, waarmee van Bevervoorde opkwam voor de
vrijheid van de pers, die hij eens de vierde constitutionele macht in de
staat noemde. Van Bevervoorde had een hoge opvatting van de roeping
en de waardigheid van de pers en koesterde een diepe minachting voor
allen, die „gazettiers" in plaats van „journalistes" waren. Het valt
slechts te betreuren, dat hij zelf zo dikwijls deze opvatting logenstrafte
door zijn voorkeur voor schandalen.
Wat van Bevervoorde's politieke denkbeelden betreft, moet vastgesteld warden, dat deze noch internationaal georiënteerd noch revolutionnair waren. Van Bevervoorde was vaak zeer nationalistisch in zijn
1

2)

De Burger no 27 van 5 Januari 1848.
A sketch of the history of Holland, The Hague 1846, blz. 191.
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ideeën, bepleitte onder meer een , sterke Marine als tegenwicht tegen
het door hem zo gehate Engeland en een krachtig koloniaal beleid.
Van een revolutie was van Bevervoorde, zoals wij reeds zagen, ten
enen male afkerig; de burgerij was en bleef de klasse, waar hij op bouwen wilde. Zijn gedachten over de staatsvorm van Nederland, republikeins of monarchistisch, zijn sterk door opportunisme ingegeven. Een
principieel republikein was hij geenszins. In zijn in het Engels geschreven Vaderlandse Geschiedenis schreef hij nog over Koning Willem II,
dat „the hope of the Netherlands still centres in him" 13 ) , terwijl De
Burger van 29 Maart 1848 zich, kort nadat de Koning een grondwetsherziening had goedgekeurd, als volgt uitliet: „Neen, wat ook eenige
woelgeesten en ellendige gelukzoekers mogen beproeven, in geheel
Europa moge de democratie over de aristocratie zegevieren, en de
Republiek worden uitgeroepen, het staat vast, dat in de eerste reeks
van eeuwen, tenminste drie rijken onder 's hemels goede bescherming
van die pest zullen bewaard blijven: Rusland, Turkije en ons Nederland". Moeilijk valt tenslotte de vraag te beantwoorden of en in welke
mate de te jong gestorven van Bevervoorde beloften voor de toekomst
zou hebben ingehouden.

INTERNATIONALE KRONIEK

Kongo, waarheen?
door A. CAUWE S.J.
antikolonialisme viert hoogtij. Ook in de koloniën werd de leer van het
H ETzelfbeschikkingsrecht
van de volkeren samen met de andere westerse
opvattingen verspreid. De vroegere koloniën maken zich thans om de beurt op
de een of andere wijze van het „moederland" los.
Azië ging vóór omdat daar eeuwenoude beschavingen bestaan, die veel lastiger
een vreemde bezetting konden verdragen. Maar Afrika volgt. In de Franse
gebieden van Noord-Afrika, waar nochtans honderdduizenden Fransen zich
hebben gevestigd, blijven de inboorlingen verlangen naar de alleenheerschappij,
terwijl de daar gevestigde kolonisten uit zelfbehoud zich vastklampen aan
Frankrijk. Engeland laat zijn oude koloniën geleidelijk overgaan tot een min of
meer volledige onafhankelijkheid. In Zuid-Afrika zegeviert -- bij de blanken —
de apartheidspolitiek; ze is de laatste inspanning van de blanke minderheid om
niet opgeslorpt te worden door de bantoemeerderheid en aldus haar voorrechten
te verliezen. Het is een uitstel maar geen oplossing van het probleem. In
Centraal-Afrika tenslotte is het ontwikkelingsproces aan de gang maar meestal
nog niet ver genoeg gevorderd om nu reeds tot rijpheid te komen; hier zijn ook
betrekkelijk weinig blanke kolonisten gevestigd.
* * *

In Belgisch Kongo leven ongeveer honderdduizend blanken en twaalf miljoen
inlanders.
Door de blanken werd in de laatste jaren veel gesproken over een BelgischKongolese Gemeenschap. Koning Boudewijn gebruikte tijdens zijn rondreis in
Kongo diezelfde benaming, en de Gouverneur-Generaal, in zijn rede tot de
Gouvernementsraad van 1955, kwam op die gedachte terug.
Hoe kwam men op deze idee?
De Belgen zien in dat de evolutie van de inlandse bevolking met rasse schreden vooruit gaat en niet meer te stuiten is; weldra zal ze ook op het politiek
terrein tot uiting komen. De juiste tijd hiervoor is moeilijk te bepalen, doch
komt zeker in een nabije toekomst als het natuurlijke resultaat van ons beschavingswerk. Veel zal natuurlijk afhangen van buitenlandse factoren.
De Belgen -- vooral zij die in Kongo gevestigd zijn — menen dat ze rechten
hebben verworven in de kolonie: Belgisch Kongo, zoals het nu is en morgen zijn
zal, is hun werk en dat van hun voorgangers. Daarom zijn ze van oordeel dat ze
niet de slachtoffers mogen worden van een evolutie die ze zelf tot stand hebben
gebracht in het voordeel van de inheemse bevolking. Het zou onrechtvaardig
zijn, zo denken en zo zeggen zij, dat de Belgen zich eenmaal niet meer thuis
zouden voelen in Kongo. Men moet dus tot een Belgisch-Kongolese Gemeenschap komen waarin, nu en later, de rechten van de twee bevolkingsgroepen
geëerbiedigd worden.
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Men kan deze gevoelens best begrijpen. Het zou evenwel zeer gevaarlijk zijn
een toekomstpolitiek op te bouwen op een al te vage formule. Men moet dus de
moed hebben nu de inhoud van de op te bouwen gemeenschap nader te bepalen
en te ontleden om realistisch uit te maken op welke voorwaarden een gemeenschap leefbaar is. En dan moet men ofwel die voorwaarden met al hun implicaties aanvaarden, ofwel die toekomstdroom opgeven die ten slotte een loutere
hersenschim zou blijken. In geen geval mag men de toekomst van Kongo
opbouwen op zelfbedrog: iedere gemeenschap die niet wortelt in de werkelijkheid, eindigt in een tragisch conflict.
* * *

Wat veronderstelt nu in feite die formule van de Belgisch-Kongolese Gemeenschap ? Vooreerst moet men inzien dat een „nevenschikking", waarbij twee
groepen, de blanke en de Kongolese, naast elkaar zouden blijven voortleven
volgens totaal verschillende wetten en gewoonten, geen oplossing brengt.
Een dergelijke hybridische gemeenschap immers laat vrij spel aan een voortdurende strijd tussen onderling tegenstrijdige belangen en loopt fataal uit op de
overheersing van de sterkste. Nochtans is deze „nevenschikking" de enige oplossing die men heeft gevonden voor het nieuwe statuut van de Kongolese steden;
daarin werd het naast elkaar bestaan van een blanke en een Kongolese gemeenschap officieel bekrachtigd. De feiten zijn sterker dan de theorieën ! Ook de
„immatriculatie", waardoor sommige Kongolezen juridisch worden opgenomen in de Belgische gemeenschap, biedt geen oplossing. De immatriculatie
blijft immers beperkt tot een kleine elite. Spoedig zelfs zullen de bevoorrechte
Kongolezen inzien dat het volledig aanvaarden van het Belgisch statuut,
politiek gezien, niet meer betekent dan het „citoyen f rancais" worden in de
Franse koloniën.
Slechts de ware versmelting van de twee groepen — die twee groepen zijn
op het ogenblik een feit — zou kunnen leiden tot een echte gemeenschap
waar niets meer zou overblijven van de oorspronkelijke dualiteit en de tegengestelde belangen. Zonder deze versmelting is de gemeenschap ten dode
opgeschreven, zoals het ten overvloede wordt bewezen door de tragedie van
Frans Noord-Afrika, waar het verschil in godsdienst reeds a priori een versmelting onmogelijk maakte. Het is dus onontbeerlijk dat beide belanghebbende groepen alle illusies zouden afleggen aangaande de onontkoombare
voorwaarden van die volledige versmelting.
Ziet men dan aan beide zijden de mogelijkheid die voorwaarden zonder
voorbehoud te aanvaarden en te realiseren, dan mag men zonder vrees blijven
dromen van een Belgisch-Kongolese Gemeenschap voor de toekomst. Langzamerhand zal men ze kunnen voorbereiden (want er blijft een lange weg af
te leggen !) door stilaan de voorwaarden die men theoretisch heeft ingezien
ook in de praktijk van alle dagen te doen overgaan.
Laten we vooreerst duidelijk vaststellen wie deel zou uitmaken van die
gemeenschap.
Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen dat de notie zelf van gemeenschap een wederzijdse toestemming veronderstelt. Die toestemming moet
natuurlijk niet gevraagd warden door een volksraadpleging. Daarvoor is het
Kongolese volk (dat trouwens uit zich zelf geen eenheid uitmaakt, maar
slechts door het Belgisch beleid tot een eenheid is geworden) niet rijp. Alleen
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een minderheid van meer ontwikkelden zou zich hierin kunnen uitspreken,
maar zou hierbij niet noodzakelijk de echte belangen van de massa verdedigen. Het komt er dus alleen op aan een statuut vast te leggen dat normaal de
instemming kan wegdragen, nu en later, van beide groepen.
Het spreekt vanzelf dat de belangen van de Kongolezen hierbij van overwegend gewicht moeten zijn. Doch niet iedereen in Kongo erkent die „primauteit van de belangen van de inlanders". De blanke kolonisten menen er
een soort van rassenonderscheid in te ontdekken, maar ditmaal in hun nadeel.
In feite is het slechts de uitdrukking van een universeel beginsel volgens
hetwelk reeds bestaande rechten noodzakelijk vóórgaan op later verworven
rechten: waar ter wereld ook hebben de „rechten van de inlanders" voorrang
op die van later bijgekomen vreemdelingen. Oordelen de Belgen in België
het niet vanzelfsprekend dat ze voorrang hebben op de vreemdelingen die bij
hen komen wonen en die zich aan de gewoonten en gebruiken van het land
moeten aanpassen ?
Het feit dat de Belgen Kongo „gemaakt" hebben geeft hun wel enige
rechten, maar ook deze blijven ondergeschikt aan de rechten van de inlanders.
Zoniet, dan vervalt men in het terecht gelaakte „kolonialisme", dat niets
anders meer is dan een echt imperialisme en de bevestiging van de zogenaamde rechten van de veroveraar die het veroverd gebied met zijn volk in zijn
voordeel mag uitbuiten. „Kolonisatie" kan alleen gerechtvaardigd worden,
hetzij door het algemene belang van de mensheid, hetzij door het onmiddellijk belang van de gekoloniseerde. In beide gevallen zou iedere rechtvaardiging verdwijnen, indien men geen rekening hield met het echte welzijn, en
dus met de belangen en de rechten van de inlandse bevolking. De primauteit
der inlandse belangen sluit echter niet uit dat er op een zeker ogenblik kan
overgegaan worden (dat zou b.v. in de Belgisch-Kongolese Gemeenschap het
geval zijn) tot volledige gelijkschakeling van de rechten van de inlanders en
kolonisten. Ook bij ons kan een vreemde onze nationaliteit verwerven.
Indien er dus bij het oprichten van een Belgisch-Kongolese Gemeenschap
enig conflict zou bestaan tussen de belangen van de inlanders en die van de
later bijgekomen blanken, dan vraagt het natuurrecht zowel als de christelijke
rechtvaardigheid dat men eerst en vooral de zaak zou beslechten ten voordele
van de inlanders. Hierdoor zouden de verworven rechten van de Belgen niet
miskend maar in harmonie gebracht worden met de reeds vroeger bestaande
rechten van de Kongolezen. Het is van essentieel belang dat de Kongolezen later
te goeder trouw kunnen overtuigd worden dat wij niet uit nationaal egoïsme
hebben gehandeld maar eerst en vooral met hun welzijn voor ogen.
Tot nog toe spraken we over de blanken als een homogene groep. Alvorens
echter verder te gaan moeten we op zijn uiteenlopende samenstelling wijzen.
Immers op de 88.972 blanken die op 3 januari 1955 in Kongo verbleven,
waren er 20.000 vreemdelingen, voor het merendeel blijvend gevestigd in
onze kolonie. Hiermee wordt de zaak niet gemakkelijker van Belgisch standpunt uit ! Doch ook deze vreemdelingen hebben rechten verworven en zouden
dus, op bepaalde voorwaarden, deel moeten uitmaken van de nieuwe gemeenschap.
Wat de Belgen zelf betreft, zou het duidelijk moeten worden bepaald of
het alleen gaat om hen die reeds in Kongo gevestigd zijn, ofwel of men aan
iedere Belg het recht zou geven zich in Kongo te vestigen en deel uit te
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maken van die gemeenschap. Want de voornaamste voorstanders van de
Belgisch-Kongolese Gemeenschap zijn tevens voorstanders van een massale
vestiging der blanken in de kolonie. Wanneer men echter de diepere gronden
van deze voorstanders onderzoekt, dan ontkomt men niet aan de indruk dat
hun motieven onverenigbaar zijn met de mentaliteit die vereist is om een
ware gemeenschap op te bouwen. In feite vrezen de huidige kolonisten het
numeriek overwicht van de zwarten. Door een massale immigratie hopen ze
tot een voor henzelf voordeliger evenwicht te geraken. Doch daardoor wordt
tevens het gevaar voor een belangenstrijd tussen blanken en zwarten des te
groter. Een betrekkelijk kleine groep blanke kolonisten daarentegen zou gemakkelijker kunnen opgenomen worden in de nieuwe gemeenschap, juist omdat men
er dan geen gevaar in zal zien. Persoonlijk zijn we dan ook van oordeel dat een
massale immigratie regelrecht tegen de belangen van de inlandse gemeenschap
ingaat en daarom verworpen moet worden.
Weliswaar hoort men soms beweren dat een massale immigratie de Belgische
belangen zou dienen, aangezien zij de banden met het moederland in de toekomst zou verstevigen. Doch het volstaat even over de grenzen te kijken om te
merken hoe uitzichtloos aldaar de toestand is geworden juist omwille van een
massale immigratie. Slechts de formule van de beperkte immigratie, d.w.z. voor
zoverre de vestiging van blanken ten goede komt aan de kolonie zelf, geeft een
stevige en tevens aanvaardbare basis aan de te stichten gemeenschap.
Laten we nu even veronderstellen dat men het eens geworden is over de leden
die deel uitmaken van de nieuwe gemeenschap, volgens een akkoord dat de respectievelijke belangen van blanken en zwarten zou eerbiedigen. Dan moet nog
de vraag gesteld worden naar de verdere voorwaarden van de volledige fusie,
zonder dewelke later nieuwe conflicten zouden oprijzen.
Vooreerst moet er een volledige juridische gelijkheid worden bewerkstelligd,
waarbij elk spoor van wettelijk onderscheid tussen blanken en zwarten vervalt.
Heden is heel de Kongolese wetgeving van dit onderscheid doordrongen: de
meeste wetten en regelingen gelden uitsluitend voor de blanken of voor de
zwarten. Toch gaat het hier niet om een principieel rassenonderscheid, maar
slechts om een aanpassing aan de eisen van reële toestanden. Meestal zelfs wordt
het verschil gemaakt in het voordeel van de inlandse gemeenschap. Dit alles kan
onmogelijk op korte termijn veranderd worden, omdat men eerst de toestanden
zelf, die tot deze verschillende regelingen aanleiding hebben gegeven, moet omvormen. Men vergete echter niet dat er geen sprake kan zijn van een ware
gemeenschap zolang er enig spoor van dit onderscheid overblijft. Daarom moet
men vast besloten zijn zo spoedig mogelijk tot deze juridische eenheid te geraken, niet alleen voor enkele geëvolueerden, maar voor de ganse bevolking.
Naast deze juridische gelijkheid zal men ook een zekere gelijkheid in de
levensvoorwaarden van blanken en zwarten moeten realiseren. De officiële
betrekkingen, tot in het leger toe, moeten toegankelijk zijn voor allen die de
nodige bekwaamheid bezitten. De lonen, die thans te hoog of veel te laag liggen,
moeten op éénzelfde peil gebracht worden, zodat het ontzettend sociaal verschil,
dat in feite de blanken van de zwarten scheidt, kan worden uitgewist. Verder zal
de opvoeding van de Kongolezen hun levenswijze stilaan dichter brengen bij die
van de blanken, zonder dat het daarom nodig is dat ze volledig de westerse
levenswijze overnemen. Dit alles is natuurlijk niet het werk van enkele maanden
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of jaren, maar moet de doelstelling zijn van een duidelijk omlijnde en onverschrokken doorgevoerde politiek.
Al het voorgaande, hoe belangrijk ook, blijft echter utopisch, zolang men er
niet in slaagt een psychologische eenheid te realiseren. Daartoe moeten alle
gevoelens van rassensuperioriteit worden uitgeschakeld. De evolutie van de
zwarte elite kan ongetwijfeld het hare bijdragen tot een nieuwe houding van de
blanken, die niet langer de noties „zwart" en „achterlijk" zullen associëren. De
geschiedenis leert ons echter dat de psychologische eenheid slechts door rassenvermenging tot stand kan komen - een rassenvermenging die niet voortspruit
uit een misbruik van het overwicht van de blanke, maar wortelt in een openlijke
aanvaarding door de publieke opinie. De realisering van deze psychologische
eenheid kan uiteraard pas ten volle bereikt worden in een vergevorderd stadium,
aangezien ze reeds een zekere gelijkheid op sociaal en cultureel gebied veronderstelt. Doch nu reeds moet ze tenminste principieel aanvaard worden. Zo niet,
dan kan er geen sprake meer zijn van een mogelijke fusie. Bij de eerste de beste
gelegenheid zou het latent antagonisme tussen beide groepen met kracht uitslaan.
* * *

We hebben getracht de reële inhoud van de idee „Belgisch-Kongolese Gemeenschap" te ontleden. Nu komt het er slechts op aan daaruit de nodige conclusies af te leiden. Wie de voorwaarden wel theoretisch aanvaardt, doch voor de
practische toepassing ervan terugschrikt, doet beter niet langer te dromen over
deze utopische gemeenschap, want politiek beleid eist realisme. Doch men zoeke
dan zonder dralen naar een andere oplossing. Indien we het beschavingswerk
onder de Kongolezen voortzetten, zoals in het verleden, en we ons wel wachten
aan egoïstische bijbedoelingen de voorrang te verlenen, dan mogen we hopen
dat de Kongolezen, wanneer ze eenmaal tot hun verdiende emancipatie zullen
komen, met vertrouwen en erkentelijkheid zullen terugdenken aan de weldadige
hulp hen door België geschonken. Aldus zou een Belgisch-Kongolese associatie
tot stand komen, zoals ze werd voorgesteld door Gouverneur-Generaal Pétillon
in zijn laatste rede tot de Gouvernementsraad. Een dergelijke vrije associatie is
zeer goed denkbaar, al verschilt ze van de Gemeenschap doordat ze geen fusie
der beide groepen veronderstelt. Doch ook de associatie eist dat beide partners
op voet van gelijkheid worden behandeld. Een hartelijke samenwerking kan niet
anders dan de Kongolezen ten goede komen en de belangen van België dienent).
We kunnen die associatie voorbereiden indien we de toekomst niet bezwaren
door politieke fouten. De door ons werk verworven rechten zouden dan vanzelf
sprekend geëerbiedigd worden dank zij een nauwe samenwerking tussen de twee
landen. Een realistisch inzicht in de huidige problemen kan de bloedige conflicten bezweren, die immer in het nadeel van de vreemdeling eindigen en overal
elders in Afrika de gemeenschappen tegen elkander in het harnas jagen, omdat
ze nooit de fusie hebben kunnen verwezenlijken die ten grondslag ligt aan het
harmonisch en vreedzaam samenleven van samenwonende volkeren. Het huidig
I ) Is het nodig erop te wijzen dat het absoluut geen zin heeft over Kongo te spreken
als over de tiende provincie van België! Zouden ook wij, na het mislukte Franse experiment, Kongolese volksvertegenwoordigers sturen naar ons Belgisch parlement?
Misschien wel in verhouding met hun getalsterkte? Doch hoe zouden de Kongolezen
iets kunnen winnen door zich in te laten met de Belgische binnenlandse politiek? Nu
reeds verlangen ze slechts één ding: zelf te beslissen over hun eigen zaken in Kongo.
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beleid, dat tweedracht zaait in Kongo door het binnenloodsen van de Belgische
onenigheden op het terrein van de school- en de partij-politiek, berokkent oneindig veel kwaad aan de Kongolese gemeenschap zelf en aan haar gevoelens jegens
België. Sommige Kongolezen maken er weliswaar dankbaar gebruik van om hun
persoonlijke belangen te dienen. Doch zij zullen de eersten zijn om ons later,
eens te meer uit persoonlijk belang, gehaat te maken bij de massa en elke vredige associatie te beletten.
* * *

Met de hierboven geschetste gegevens voor ogen en de ervaring van de andere
koloniën indachtig, kunnen we dus besluiten. Wij hebben het recht niet ons te
paaien met woorden, al klinken ze dan nog zo aangenaam als „Belgisch-Kongolese Gemeenschap". Een dergelijke toekomstdroom is slechts gewettigd indien
we bereid zijn eveneens al zijn voorwaarden in de praktijk door te voeren. Indien
we voor de practische realisering terugschrikken, kunnen we ons tevreden stellen
met een associatie. Doch in beide gevallen moet onze Kongolese politiek scherp
omlijnd en oprecht medegedeeld worden aan onze partners. Ze moeten weten
dat we werkelijk van plan zijn hen tot de volledige emancipatie te leiden: dan
zullen ze eenmaal zelf kunnen beslissen of het in hun belang is verder samen te
werken met België.

TONEELKRONIEK

Toneel in Nederland
door JAN ROS S.J.

E wereld van het toneel is er een, zo al niet van hele en halve wonderen,
dan toch wel van merkwaardige tegenstellingen en mogelijkheden. Niet de
belangrijkste en meest onverwachte hiervan is, dat de Toneelcodrdinatie voor de
zoveelste maal is gereorganiseerd.
Van de kleinere gezelschappen moet het Nieuwe Comedia het voornaamste
worden genoemd, dat zonder subsidie zijn bestaan moet zien te verzekeren. Het
bezit drie uitstekende krachten en wil amusement brengen, maar het heeft ook
begrepen, dat het publiek door het toneel wil geboeid worden. Dit heeft het
bereikt met Vals beschuldigd van Philip King, allesbehalve een meesterwerk.
maar dat gevoelige en spannende scènes bevat en gelegenheid geeft tot goed
spel. Ook het Rotterdams Toneel heeft met goed gevolg enkele stukken gebracht,
die om dezelfde reden volle zalen trokken.
En hiermee zijn wij gekomen aan het vraagstuk dat in onze hedendaagse
toneelwereld de grootste moeilijkheid oplevert: het repertoire. De directies liggen op de loer naar buitenlandse succesen. Aan de eisen van het publiek te voldoen zal altijd een grote moeilijkheid blijven. Van een religieuze plechtigheid
heeft het toneel zich ontwikkeld tot kunst en van kunst tot amusement, terwijl
het van alle drie iets in zich behouden heeft.

D

Toch zijn er de eerste helft van dit seizoen veel blijspelen op de planken verschenen, waaronder meerdere die min of meer verdiend ook succes hebben
gehad. Niet erg gelukkig begon de Nederlandse Comedie het seizoen met De
regenmaker van N. Richard Nash. Dit naïeve stuk speelt in wat het Wilde Westen heet of eens heette en de inhoud wordt gevormd door de pogingen die vader
en zoons Curry ondernemen om hun dochter aan een man te helpen. Het eindigt
in een zondvloed en met een huwelijk van Lizzie met een schuchtere sheriff. Het
werk werd wat geforceerd gespeeld in de hoofdrollen en Lous Hensen had als
Lizzie al heel weinig van een meisje dat niet aan de man kan komen.
Met Pas op! Kijk niet om .... van Dorothy Reynolds en Julian Slade, dat de
Haagse Comedie bracht als een zomerzotheid, trok het gezelschap op vele plaatsen volle zalen en een wild geestdriftig publiek.
Puck, toneelgroep van en voor jonge mensen, heeft met een opvoering van
Dokter tegen wil en dank onder regie van Georges Vitaly laten zien, dat het
allesbehalve eenvoudig is Molière in een harlekijnspak te steken. Meer klucht
dan blijspel brengt het stuk de geschiedenis van een houthakker die door de
intrigues van zijn vrouw gedwongen wordt als dokter op te treden en in deze
hoedanigheid een meisje geneest dat doet alsof zij stom is. Dit stuk spelen in de

544

TONEEL IN NEDERLAND

opvatting van Vitaly vergt het uiterste van regisseur en spelers wil het geen
farce worden. En dit was ondanks de toewijding van de spelers in deze uitvoering het geval, zodat de aanvankelijk wel amusante vertoning in overdaad omkwam.
Te veel eer bewijst men Carlo Goldoni en men doet hem tevens onrecht door
hem met Molière te vergelijken. Deze Italiaanse veelschrijver, die de een als een
bestrijder, de ander als een vernieuwer van de kunstvorm der Commedia dell'
arte zal beschouwen, heeft veel maakwerk geleverd, dat tevens echter goed vakwerk is. Uit zijn rijke productie had het Rotterdams Toneel voor Nieuwjaarsdag
een in Nederland onbekend stuk gekozen, De ware vriend. Maar tegelijk was het
blijkbaar bang dat Goldoni het niet meer doen zou als hij niet duchtig werd
opgesierd. Onder leiding van Ton Lutz had het gezelschap daarvoor gezorgd.
Het resultaat was aardig, maar niet volkomen geslaagd. Bij een dergelijk bedenkelijk uitgangspunt ook niet zo verwonderlijk. Onder de over het algemeen
goede bezetting moet heel afzonderlijk Bob de Lange genoemd worden om wat
hij maakte van de vrek Ottavio.
Tegen tenminste mijn verwachting in heeft de Nederlandse Comedie een groot
en verdiend succes behaald met een reprise van Bernard Shaw's De Keizer van
Amerika. Niet, dunkt mij, omdat uit dit werk zou blijken, dat de schrijver in
1929 de toekomst zo goed heeft voorzien en het stuk dus bijzonder actueel zou
zijn. Maar verouderd is het zeker ook niet. Als nu, waren ook 30 jaar geleden
koningen in de minderheid, en Shaw is graag voor de minderheid. Tegen een
autocratische parlementaire democratie behaalt dan ook een democratische traditie, waarvan de koning uit dit stuk een model is, de overwinning. Heel het geval
is gericht op een grote vondst, die ongetwijfeld doet lachen maar niet belangrijk
is en alleen maar modern lijkt. Tussen de bedrijven door sluit zich ook nog
Amerika aan bij Engeland en erft aldus het Brits Imperium. Het steekspel is
echter zoals gewoonlijk bij Shaw zo intellectueel, dat men nauwelijks naar de
waarde van de ideeën vraagt, die en in zover deze aanwezig zijn. De regie van
Henk Rigters, die terecht de volle nadruk had gelegd op de tekst, had het kabinet
misschien wel wat erg dom gemaakt. Aldus was het nauwelijks meer partij voor
de koning, waarvan Han Bentz van den Berg een bijzondere creatie gemaakt
heeft. Naast hem moeten Paul Huf en Johan Fiolet worden genoemd.
Meer dan één goed idee voor het toneel is bedorven doordat het in een stuk
van verschillende bedrijven is uitgewerkt, terwijl het tot een uitstekende één-acter
aanleiding had kunnen geven. Dit heeft de Haagse Comedie beseft, toen zij bij
de opening van de Haagse Kunstmaand onder de gemeenschappelijke titel
'n Harlekinade drie één-acters heeft opgevoerd. Deze titel was ontleend aan een
persiflage in kluchtvorm van Terence Rattigan op wat er „achter de coulisen"
gebeurt met toneelspelers. Het geeft een echtpaar-toneelspelers, waarvan de man
op de generale repetitie van „Romeo en Julia" een vergeten dochter uit een
vergeten huwelijk terugvindt. Cécile of Een School voor Vaders is een kluchtig
en licht stukje van Jean Anouilh waarin vader de hoofdrol speelt. Hij heeft de
mond vol van hoge beginselen die zijn dochter zal moeten volgen, en maakt
ondertussen zelf het hof aan haar chaperonne. Wat vreemd stond hiertussen in
Escurial van Michel de Ghelderode. In beklemmende sfeer geeft het een expressionistisch getinte angstdroom en hallucinatie van een koning die met de nar in
zichzelf worstelt en tegen de liefde, want hij heeft de koningin laten vergiftigen,
omdat zij alleen de nar in hem liefhad. Op het einde wordt de nar gedood. Van

TONEEL IN NEDERLAND

545

deze koning maakte Albert van Dalsum een rol van groot formaat. Al even hoog
stond naast hem Paul Steenbergen als de nar. Ook in de andere stukken leverde
deze auteur spel van hoog gehalte, bijgestaan door Myra Ward en vele andere
leden van het gezelschap, waaronder ook verschillende van de jongste krachten.
Familieblijspelen in de goede, oude zin van het woord zijn uiterst zeldzaam en
misschien vrijwel uitgestorven. Toch zijn er dit seizoen enkele stukken gespeeld
die onder deze categorie kunnen worden ondergebracht. Succesvol zijn zij allemaal geweest. Als zij hier dan ook slechts kort worden besproken, is dit niet uit
gebrek aan waardering.
Vermaak en lering brengt 't Is nooit te laat van Felicity Douglas, door de
Haagse Comedie onder regie van Joris Diels opgevoerd. Als enig bezwaar kan
gelden, dat het stuk wat lang is. Mama is zo vanzelfsprekend het middelpunt
van het gezin, dat de andere leden, een onmogelijk stel egoisten en lastposten uit
verschillende generaties, ieder voor zichzelf zorgen zonder zich van haar iets aan
te trekken. Maar moeder is ook romanschrijfster en voor dit werk trekt zij zich
uit het familieverband terug. Prompt loopt nu alles mis tot zelfs de inspiratie
voor de schrijfster toe, die blijkt ook haar gezin niet te kunnen missen. Dit is
ongeveer alles, maar het is allemaal zeer vermakelijk en aan drukte is geen
gebrek. In de hechte eenheid en juiste sfeer van deze voorstelling waren met Ida
Wasserman in de rol van Mama ook enige jongere leden van het gezelschap
uitstekend op hun plaats.
In Boek van de maand, door Basil Thomas geschreven, en gespeeld door
Theater, is het de jongste dochter die in een rustige en heel fatsoenlijke Engelse
familie opschudding veroorzaakt. De parmantige bakvis heeft een nogal pikante
roman geschreven. Dat deze bekroond en uitgeroepen wordt tot boek van de
maand, vinden de ouders niet onaardig. Maar personen en geschiedenis zijn
duidelijk geinspireerd door wat het kind thuis heeft gezien, en hiervan worden
de grootste moeilijkheden verwacht. Hoe zullen familie, vrienden en kennissen
op dit wel vertekende maar toch duidelijk herkenbare beeld reageren ? Een reeks
schandalen schijnt te vrezen maar het valt allemaal erg mee en .... als toneel een
beetje tegen. Maar het slot brengt twee elkaar omhelzende paren. Theater heeft
van deze persiflage op de drakerige roman een vlotte en frisse voorstelling gegeven met Ineke Brinkman als de schrijfster van het bekroonde „Genotnaakte
Zomernacht".
Het eerste wat men zich misschien bij Het eeuwig misverstand van James
Matthew Barrie afvraagt, is, waarom dit in 1905 geschreven stuk nu pas Nederland heeft bereikt. Het is een verdienste van het Rotterdams Toneel dit aardige
blijspel te hebben ontdekt. Ongelukkig gekozen is de titel, terwijl Barrie juist in
het vinden van titels een meester is; soms de grootste vondst van zijn toneelstukken ! In het Engels heet het Alice Sit-By-The-Fire. Alice is de moeder; zij is
met haar man, een kolonel, een paar jaar weg van huis in India. In Engeland
leiden de kinderen hun eigen leventje onder hoede van Amy, de oudste dochter.
Door samen met een vriendin veel toneelstukken te bezoeken, is haar hoofd op
hol geraakt. Bij thuiskomst van de ouders blijken de kinderen erg in vader te
vallen terwijl moeder op de achtergrond moet blijven. Totdat Amy haar toneelervaringen gaat toepassen en een drama gaat beleven, waarin zij haar moeder
moet behoeden voor ondergang en zich zelf voor haar moet opofferen. Heeft zij
haar bekeerd tot „boetvaardige echtgenote", dan gaat de kolonel bij de kinderen
35
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de tweede plaats innemen. De opvoering bracht vooral de kluchtige elementen
uit het stuk naar voren. In het spel ontbrak de kinderfantasie waarop toch ook
het stuk steunt. De ervaren acteurs als Ann Hasekamp, Adolf Rijkens en Peter
Holland speelden zeer goed, de jongeren konden nog niet geheel mee, al deed
vooral Manfred de Graaf als Cosmo, de aankomende adelborst die trots is op
zijn volwassenheid, zeer aardige dingen.
Echte familieblijspelen zijn de zo juist besproken stukken toch niet geheel en
al, omdat de gebeurtenisen die hier in het familieleven ingrijpen, nu niet zijn
wat men erg gewoon noemt. Eerder komt daarvoor De dochter van de bronnenmaker in aanmerking van Marcel Pagnol. Een eenvoudig gegeven en doodgewone, alledaagse mensen treden hier op in een stuk dat door zijn warme menselijkheid, blijde toon en mengeling van humor, poëzie en realisme weldadig werkt,
hartelijk en bovenal natuurlijk. En dit laatste is een eigenschap die men op het
moderne toneel niet overvloedig aantreft. Karakters geeft Pagnol nauwelijks,
maar zijn figuren leven toch, hebben geen complexen en zijn niet naar een
psychiater geweest. De conflicten die ontstaan, vinden een gelukkige oplossing,
het onwettige kind en de doodgewaande maar terugkerende geliefde ontbreken
niet, de misstap wordt als een misstap gezien en beoordeeld. Theater heeft voor
een zeer geslaagde voorstelling van dit stuk gezorgd met o.a. Marijke Bakker als
de lieve dochter, Hans Tiemeijer als de brave vader, Bernard Droog als een
trouwe knecht en Diny Sprock als een welbespraakte tante.
Welbespraakt is in Zeeman, pas op van Philip King en Falkland L. Cary een
buurvrouw. Dit stuk, waarvan de Toneelvereniging een levendige en vlotte
opvoering heeft bezorgd, kan men ook een volksstuk noemen, maar het is in
kwaliteit wat minder en grover dan het voorafgaande. De bazige moeder, die
over haar sullige man regeert, is voor de matroos die met de dochter des huizes
zal trouwen, afschrikwekkend genoeg om hem op het laatste moment bijna van
het huwelijk te doen afzien. Na veel verwikkelingen gaat het huwelijk toch door
en krijgen wij nog een verloving tussen getuige en bruidsmeisje erbij. En moeder
belooft haar gedrag te zullen beteren.
Volledig een klucht en ook als zodanig bedoeld is De koppelaarster van
Thornton Wilder. Dit stuk is de bewerking van een bewerking van een bewerking. Meer dan een eeuw geleden begon het zijn leven als een Engelse klucht,
werd toen in Wenen volledig genaturaliseerd en later weer naar Yonkers overgebracht, waar Wilder er The merchant of Yonkers van maakte, dat hij daarna
omwerkte tot The matchmaker. Het wemelt van wat men traditioneel „dolkomische" situaties noemt. De Nederlandse Comedie heeft met haar opvoering van
dit stuk bewezen, dat niets zo moeilijk te spelen is als een klucht en dat dit
alleen gaat, als men het doodernstig opneemt en tegelijkertijd laat merken dat
men er dol op is. Succes was en is echter verzekerd.
Ook sensatie schenkt vermaak. Dit te bereiken is het doel van Oom Harry
door Thomas Job, het stuk dat de Toneelvereniging op haar repertoire heeft
genomen, nadat het reeds in 1951 door de Haagse Comedie gespeeld was. Een
vriendelijke slappeling is door een dwaas testament gedwongen samen te wonen
met twee zusters, die hem een huwelijk onmogelijk maken. Zeer radicaal maakt
hij aan deze toestand een einde. Hij vergiftigt zijn oudste zuster en weet de
schuld op de jongste te schuiven, die dan ook wordt opgehangen. Hiermee heeft
de sukkel een volmaakte misdaad bedreven, want de moorden zijn zo geraf f i-
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neerd geconstrueerd, dat al zijn bekentenissen door niemand geloofd worden.
Door de auteur is het verhaal gemengd met wat psychologie. In de opvoering
was de hand van Louis Saalborn als regisseur duidelijk merkbaar en hij heeft,
gezien het materiaal dat hij tot zijn beschikking had, zeer bevredigende resultaten bereikt.
Geheel en al aan de vrolijke kant is Moord en Doodslag dat door het Rotterdams Toneel gespeeld is. Hoofdschotel vormen een lijk dat geen lijk blijkt te zijn
en een politicus, op wie met een tijdbom een aanslag moet worden gepleegd, die
echter verhinderd wordt door een reiziger in stofzuigers. Onder regie van Bob
de Lange en aanvoering van Ton van Duinhoven en Ann Hasekamp hadden de
spelers veel pret en holden druk over de planken.
Geheel en al sensatie is het stuk Indringers van Joseph Hayes en het is de
verdienste van deze thriller, dat de psychologische en sociale gezichtspunten zo
goed als geheel op de achtergrond blijven. Enige ontsnapte boeven dringen binnen in het huis van een respectabele familie en de opwinding is te groter, omdat
dit plaats vindt in zulk een gewoon huishouden. De politie is druk in de weer,
maar doet niets. De afschuwelijke gangster zijn echter niet allen afschuwelijk.
Alles loopt nog vrij goed af en dit is het enige teleurstellende van een opwindende avond, waarop het Rotterdams Toneel met Bob de Lange als hoofd van
het gezin en Ton van Duinhoven als aanvoerder van de misdadigers gezellig en
genoegelijk laat griezelen.
Toneelspel is een term die men tegenwoordig veel gebruikt voor die stukken,
welke niet gemakkelijk in een bepaalde categorie zijn onder te brengen. Zo is
Mijnheer Gillie van Jamer Bridie zeker in zijn geheel geen blijspel, al ontbreken
de blijmoedige noten niet. De titelheld van dit stuk is een onpraktische idealist
en mislukt kunstenaar, die nu anderen een kans wil geven om wel te gelukken.
En Bridie wil bewijzen dat zijn mislukkingen toch ook een soort van succes zijn.
Zoals gewoonlijk bij deze vruchtbare Schotse schrijver biedt ook dit werk veel
mogelijkheden. Enkele goede scènes en aardige vondsten zijn de oorzaak, dat de
delen beter lijken dan het geheel. Wellicht ook heeft de bewerking van A. Defresne het stuk te zwaar opgezet. Bij de voorstelling door de Toneelvereniging
speelde Frits van Dijk een knappe rol als Mijnheer Gillie, maar om hem heen
had hij soms zeer zwakke figuren.
Ongeveer hetzelfde kan worden gezegd van Tobias en de Engel, eveneens van
Bridie, waarin van Dijk de oude Tobit speelde en Cor Witschge als Tobias vrij
goede dingen deed. Maar het gezelschap bezat niet de middelen om dit stuk te
brengen zoals het behoort. Het werk laat een heel andere zijde van Bridie's
talent zien, die het prachtige bijbelverhaal van Godsvertrouwen tot een halfreligieus, half-ironisch sprookje verwerkt heeft, dat dramatisch niet sterk is.
Bushalte van William Inge heeft tenminste dit voor, dat de titel aangeeft wat
men verwachten kan. Het is een verhaal over buspassagiers en dus moet het aan
de oppervlakte blijven, een soort grootste gemene deler geven, wat pitoresk,
sentimenteel en humoristisch doen, een beetje contrast tussen de figuren brengen
en dan natuurlijk zo goed als zeker een gevoel van eenzaamheid van verder
vrijwel anoniem blijvende wezens. De naam van de schrijver, die immers zelf
„gepsychoanaliseerd'. is en zijn manuscripten ter goedkeuring aan psychiaters
voorlegt, wijst er op wat wij verder verwachten mogen. Sexuele spanningen zijn
voor hem hoofdzaak en de wortel van alle kwaad. Hij blijft bij het vlees zonder
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tot de botten, laat staan tot de geest door te dringen. Dramatis personae zijn bij
deze gelegenheid in hoofdzaak een comboy, een chanteuse uit een nachtkroeg,
een verlopen professor, een kasteleinse en een serveerster. Opgevuld wordt nog
het tweede bedrijf met een soort cabaretvoorstelling en een scène uit Romeo en
Julia. Ondanks de vakkundige regie van Richard Flink en de verdienstelijke
prestaties van de spelers van de toneelgroep Theater bleef het een onnozel geval.
Al klinkt het misschien oneerbiedig en al doet Tennessee Williams in zijn Kat
op een heet zinken dak nog zo flink, toch blijft ook dit een onnozel geval.
Toneel-technisch is het gewoonweg ongegeneerd hoe hij zijn monologen en dialogen waar de eerste twee bedrijven uit bestaan, telkens laat onderbreken. Zielig
is zijn behandeling van figuren als de dominee en de dokter. Ieder geeft wat hij
heeft, dus krijgen wij geen karakters voorgezet maar complexen, uit handboeken
gehaald, die moeilijk als een geschikte inspiratiebron voor dichters kunnen worden beschouwd. Ook is een psychiatrische kliniek op het toneel niet op haar
plaats. Blijft als grootste verdienste van Williams dat hij enige scènes schrijft
waarin acteurs prachtige kansen krijgen.
In de voorstelling door Theater zijn deze ook prachtig benut, op de eerste
plaats door Kees Brusse als Brick, de man met zijn verdrongen of onbewuste
homosexuele neigingen en de afkeer van zijn vrouw, die zich daarom in haar
huwelijk gefrusteerd voelt. Een voortreffelijke rol van Anny de Lange. Richard
Flink, die het stuk ook geregisseerd heeft, speelde „Grote Pappa", de sterke man
die, plotseling voor de zekerheid geplaatst dat hij binnenkort zal moeten sterven,
ineenstort, tenminste achter de schermen. Hetty Beck wist niet helemaal raad met
haar rol, wat ook gedeeltelijk aan de auteur is te wijten. De andere personen uit
het stuk komen niet of nauwelijks aan bod.
Dat de Amerikaanse regisseur, Elia Kazan, heeft geprobeerd het derde bedrijf
te veranderen, is volkomen begrijpelijk. Dat dit niet gelukt is, eveneens. Hij
stond immers voor een onmogelijke opgave en had zich het antwoord van George
S. Kaufman moeten herinneren, dat deze gaf aan een jonge toneelschrijver, die
hem vroeg wat er toch aan het laatste bedrijf van zijn stuk mankeerde. Kaufman
antwoordde: het eerste. Zonder precies te weten waar men heen wil, is immers
het schrijven voor het toneel een hopeloze onderneming. Dit stuk een meesterwerk vinden of zelfs ook maar erg belangrijk, is zichzelf voor de gek houden.
Zeker is het ook geen tragedie. Want in plaats van een reiniging, zoals Aristoteles wil, krijgen wij vertroebeling. Of als iemand het in termen van Nietzsche
wil zeggen: Dionysius krijgt enige kans, maar aan Apollo wordt deze in het
geheel niet geboden.
Rollen waar zij houvast aan hebben geeft Jean Anouilh aan zijn spelers, omdat
hij een geboren toneelschrijver is. Het hoofdthema van al zijn werken is: neen
zeggen tot het leven. Hij ziet altijd de donkere kant. Zijn eenzijdige opvattingen
worden simplistisch gesteld en in klatergoud gevat, hetgeen op de duur niet kan
bevredigen. Met al zijn geest, observatievermogen, zin voor het komische en
grote vakkennis is voor Anouilh vernieuwing nodig, wil hij betekenis blijven
behouden. Overtuigender dan in vele van zijn latere stukken is hij in zijn van
1934 daterende La Sauvage, dat Theater onder de titel Een wilde vogel heeft
opgevoerd.
Thérèse Tarde, lid van een ordinair café-strijkje, wordt ten huwelijk gevraagd
door Florent, een beroemd pianist. Hij neemt haar mee naar zijn kasteel, waar de
familie van Thérése en met name haar vader spanningen en conflicten oproepen,
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die door het meisje niet vermeden, doch gezocht worden. Want zij komt in
opstand tegen wat men „geluk" noemt, omdat het zo goedkoop is en geen
armoede en lijden kent. Een compromis is voor haar onmogelijk, want dit zou
verraad zijn. Zij verlaat dan ook op de avond voor haar huwelijk het kasteel om
er niet meer in terug te keren.
In de voorstelling ontbrak de tinteling die ondanks al zijn somberheid het
werk van Anouilh kenmerkt. Alles was degelijk bewerkt, maar te zwaar. Zeer
geslaagd was Hans Tiemeyer als vader Tarde. De moeilijke titelrol werd door
Mia Goossen verdienstelijk gespeeld, wat in een stuk van deze schrijver niet
genoeg is. Ook de andere jonge krachten konden niet geven wat hier werd
vereist.
De Spaanse boerendrama's, begonnen met de Catalaan Angel Guimerá hebben
over enkele stukken van Benavente in de Andalusiër Federico Garcia Lorca hun
hoogtepunt bereikt. In tegenstelling met zijn voorgangers blijft deze in zijn
werken, waarvan bijna altijd de hoofdrollen door vrouwen worden vervuld, op
de eerste plaats lyrisch dichter. Dona Rosita of de Taal der bloemen door Theater
opgevoerd, is dan ook een statische tragikomedie met wat sentiment en fraaie
lyriek. Een droef liedje in drie coupletten, dat de geschiedenis vertelt van het
verwelken van een vrouwenleven: de jonge Rosita wacht 25 jaar tevergeefs op
haar eerste liefde. Op een dag ontwaakt zij uit haar droom en ontdekt, dat haar
leven verloren is. Dat is alles. Rosa mutabilis is voor de schrijver het symbool
van zijn hoofdpersoon, die leeft tussen haar familie en haar kennissen, maar --en dit is het bijzondere van het stuk, dat echter eerst in het laatste bedrijf werkelijk ontroert -- bij dit alles afwezig blijft. De titelrol werd door Lies Franken
gevoelig gespeeld. In de regie dreigden langzaam tempo en halfdonker soms in
plaats van atmosfeer te scheppen verveling te veroorzaken en verkeerd leek mij
in dit stuk de poging om de lyriek dramatisch te maken.
Geen succes is Mariana Pineda van dezelfde schrijver geworden, al had de
Nederlandse Comedie aan dit werk duidelijk veel zorg, moeite en kosten besteed
en kunstenaars als Ank van der Moer, Ko van Dijk en Johan Schmitz er voor
ingezet. Het stuk, dat van 1924 is, vertelt een historische gebeurtenis, maar is eer
een serie scènes geworden dan een toneelstuk met eigen leven. Een volks thema
is hier met iets van de klassieke tragedie vermengd en romantisch behandeld,
terwijl al te duidelijk de bedoeling van de schrijver aan het licht komt om dramatische, lyrische, muzikale en pl as tische elementen zo elkaar te doen doordringen dat de noodzakelijke eenheid ontstaat. Hierin is Lorca alleen in zijn Yerma
ongeveer volledig geslaagd. Het niet sterke stuk werd door Peter Scharoff
nadrukkelijk en realistisch geregisseerd met als resultaat, dat het optreden van
deze Nederlandse Spanjaarden, onder leiding van een Rus, niet onaardig een
„avondvullend misverstand" is genoemd.
Franz Kafka heeft gevraagd, dat na zijn dood zijn werk zou worden vernietigd. De schrijver zal voor dit verzoek zijn ernstige redenen hebben gehad. Velen
zijn echter Max Brod dankbaar dat hij de wens van zijn vriend niet verwezenlijkte. Twijfelachtig is het echter of hij Kafka een dienst heeft bewezen met
diens onvoltooide roman Het slot voor het toneel te bewerken. Een ondramatische en fragmentarische tekst leent zich slecht voor een toneelbewerking, een
tekst, die ondanks zijn heldere taal vragen stelt zonder antwoord en raadseis
opgeeft zonder oplossing.
Sinds de oorlog heeft Kafka veel opgang gemaakt. De spanningen tussen
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religieuze verlangens en absurditeit, die in zijn werk worden gevonden, zijn
modern en lenen zich voor veel interpretaties. Zo meent men in „Het slot" te
kunnen zien de ondergang van een eerlijk en goedwillend mens in een absurde
en hem vijandige wereld. K. komt als vreemdeling in het dorp en probeert tot
het slot door te dringen, maar een onbegrijpelijke hiërarchie van ambtenaren en
allerlei grillen maken voor hem de hoge autoriteiten onbereikbaar. Als afsluiting
heeft Brod hier de dood en begravenis van K. aan toe gevoegd, juist als hij vergunning krijgt om in het dorp te komen wonen. Kafka's personen leven in angst
en beklemming, maar zoeken bevrijding daaruit. Telkens geven zij het op, als
hun de kans van hun leven schijnt te worden geboden. Alleen genade voor wie
in het donker zit en bereid is met heel zijn wezen te geloven, kan helpen. In zijn
dagboek schrijft Kafka in 1917: „Ich dr ngte mich aus meinero dunklen Winkel
zwischen den Gesellen durch". „Komen mit" sagte er (de koning) nach kurzem
Blick. „Er ubersiedelt ins Schlosz" sagte er zum Meister".
Gezien de bijna onoverkomelijke moeilijkheden die een opvoering van dit stuk
met zich mee brengt, verdient het resultaat dat de Nederlandse Comedie bereikt
heeft, grote bewondering. De voorstelling was knap en had sfeer, Ko van Dijk
was groots is zijn gekweldheid, verbijstering en radeloosheid, al lijkt in de roman
K. deemoediger, eentoniger ook en zelfs nogal onpersoonlijk.
Naar een roman heeft ook Ronald Miller Bekentenis bewerkt, dat door het
Rotterdams Toneel is opgevoerd. En hij heeft het, tenminste in de tweede helft
van het stuk, goed gedaan. Hij heeft de roman gebruikt als een aanleiding om
een zelfstandig toneelstuk te schrijven, zoals ook de Griekse tragediedichters het
epos gebruikten. Maar met het slot van het stuk is het eigenaardig gesteld. Men
kan het laatste tafereel weglaten en het Rotterdams Toneel heeft dit enkele
malen gedaan. Dit tafereel bestaat uit een gesprek tussen James en Jill Manning,
nadat zij een jaar in de gevangenis heeft doorgebracht en nog een verdere
loutering ondergaan wil.
Diep gaat het stuk niet. Er zijn oprechte liefde en goede bedoelingen aanwezig
bij dit echtpaar, maar hij is een serieus zakenman, die in zijn werk opgaat en
bovendien veel afwezig is; zij voelt zich eenzaam en onvoldaan. Een aanrijding
met dodelijke afloop, waarvan de vrouw de schuld is, en haar ontrouw veroorzaken een crisis. Manning komt tot de ontdekking dat ook een rechtschapen man
niet altijd de volle waarheid vertellen wil en wordt aldus zijn principe ontrouw,
de vrouw komt na een vlucht met haar minnaar tot zichzelf, kan de verandering
in de opvattingen van haar man niet verwerken en levert zichzelf aan de politie
over.
Het gevoelsleven van de vrouw wordt in het stuk goed getekend en het bevat
een aantal boeiende en spannende speelscènes. Onder de rustige en weloverwogen regie van Bob de Lange is het werk gespeeld met een goede bezetting. Caro
van Eyck, die zich blijkbaar tot het stuk aangetrokken voelde en het ook heeft
vertaald, speelde de onevenwichtige Jill uiterlijk luchtig, maar innerlijk onvoldaan en vol zelfverwijt. Jan Teulings was als James krachtig door zijn rust,
beheerst en ingehouden, Eric van Ingen als William Bule elegant, onverschillig,
maar een „gentleman". Een zeer goede voorstelling van een onderhoudend stuk.
Door intrigue en epiloog vertoont Bekentenis enige overeenkomst met Een
Poppenhuis (Nora), een van de meest gespeelde stukken van Hendrik Ibsen.
Het werk is nu drie-kwart eeuw oud maar lijkt nog niet verouderd. Het werd
opnieuw opgevoerd door de Haagse Comedic. De positie van de vrouw is voor

TONEEL IN NEDERLAND

551

de Noorse schrijver alleen een middel geweest tot het scheppen van een crisis.
Het zou een beter stuk zijn geworden als Ibsen van Helmer een karakter en niet
een karikatuur had gemaakt.
Nora verlaat haar overkorrekte, bekrompen en egoïstische man en haar kinderen omdat zij het offer, dat zij eens voor hem bracht door het zetten van een
valse handtekening en dat zij hem altijd verzwegen heeft, in een ogenblik van
groot gevaa r voor haar zelf, niet met gelijke offerbereidheid beantwoord ziet.
Als het gevaar zonder Helmers tussenkomst voorbij blijkt en hij haar weer
triomfantelijk zijn zangvogeltje gaat noemen, keert zij zich van hem af, omdat
hun achtjarig samenleven geen echt huwelijk geweest is. Zij moet nu haar eigen
weg gaan en brengt voor een vrouw het grootste offer: zij verlaat haar kinderen
en wordt aldus naar de bedoeling van de schrijver een tragische heldin. Als
persoonlijkheid is Nora echter een mislukking omdat zij nooit de gelegenheid
had er een te worden. Zij is onder de hoede van haar vader en dan van haar man
opgegroeid zonder gelegenheid tot eigen ontwikkeling of enig inzicht in sociale
toestanden. Haar valsheid in geschrifte valt haar dan ook gemakkelijk. Nu staat
zij ineens voor de gevolgen daarvan. Zij verwacht het „wonder", dat voor haar
eigenlijk geen wonder maar iets heel gewoons zijn moest.
Ibsen verbrandt de poppenhuizen. Zijn werk bevat kritiek op maatschappelijke
en sociale toestanden, op de burgerlijke moraal van zijn tijd. Hij wil breken met
het verleden en bekritiseert zijn voorgangers, maar hun erfenis kan hij niet kwijt.
Hij heeft ook romantische stukken geschreven — zelfs Nora draagt hier de
duidelijke sporen van —, wij vinden bij hem een neiging tot symbolisme en
mogen vooral — gelukkig — de dichter niet vergeten.
Onder de uitmuntende regie van Cees Laseur, die ook uiterst sober Dr. Rank
speelde, heeft het stuk een boeiende opvoering gekregen met Heleen Pimentel
als een zuiver afgestemde Nora en een met grote intelligentie gespeelde Helmer
van Gijsbert Tersteeg.
Tegen de dodende regels van de burgerlijke conventie en voor de zelfbevrijding strijdt ook Spoken, dat tot dezelfde periode van Ibsen's werkzaamheid
behoort en ook een van zijn meest bekende stukken geworden is. Als derde
thema komt hier nog bij de erfelijkheid, waarop in Nora slechts is gewezen.
Mevrouw Alving is bezig het verleden te begraven, maar in Oswald, erfelijk
belast en daardoor waanzinnig geworden, keert het terug. Als toneel is het stuk
sterker en beklemmender geschreven en zeer vakkundig gebouwd. In de dialogen
is geen woord overbodig, maar spontaan zijn zij niet en het is moeilijk sommige
personen uit het werk psychologisch overtuigend te noemen. De gegevens voor
een melodrama zijn er trouwens ruimschoots aanwezig. De opvoering van dit
stuk door het Nationaal Toneel van België in ons land gegeven kan verdienstelijk worden genoemd, niet echter opmerkelijk goed.
De openbare aanklager van Fritz Hochwalder, waarmee ditzelfde gezelschap
eveneens ons land heeft bezocht, bevat een aantal behoorlijke speelrollen, maar
lijkt als stuk van geringe betekenis. Het speelt in 1794 te Parijs rond de figuur
van Fouquier Tinville en berust op de idee van het spreekwoord: Wie een kuil
graaft voor een ander, valt er zelf in. De verschillende personen werden door de
Vlamingen raak getypeerd en sterk spel leverde Frans van den Brande in de
titelrol.
Wat kunnen wij nog aanvangen met een verouderd melodrama als La Dame
aux Camélias van Alexandre Dumas fils ? Dat het echter een avond perfect toneel
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kan opleveren heeft Edwige Feuillère bewezen, toen zij met een door haarzelf
gevormd gezelschap een korte tournee door ons land heeft gehouden met dit
stuk. Marguérite Gautier speelde zij als een grote kunstenares met de juiste
verbinding van vakkennis, routine en bezieling.
Met haar voorstelling van In de schaduw van twijfel
el van Norman King heelt
de Haagse Comedie een niet sterk stuk door een uitstekende opvoering met
vooral in de hoofdrollen voortreffelijke vertolkingen over de bezwaren heengeholpen die men er terecht tegen in kan brengen. De schrijver begint niet
kwaad. In een kleine stad in Noord-Engeland heeft een kernfysicus een baantje
gevonden en probeert zichzelf te rehabiliteren na wegens verraad in de gevangenis te hebben gezeten. Zijn vrouw verdient mee als verpleegster. Plotseling
verschijnen er anonieme stukken in de kranten waardoor het verleden van de
geleerde bekend wordt. Hij wordt ontslagen en de huur wordt het gezin opgezegd. Het verraad wordt nu verklaard door een ogenblik van zwakte en teleurstelling, toen Arthur een belangrijke ontdekking had gedaan, die niet werd aanvaard. Hij vertrouwde zijn geheim toe aan een onbetrouwbaar collega. De
geleerde blijkt dus niet de karaktersterkte te bezitten die men van zulk een man
zou verwachten. Het stuk over een actuele stof ontwikkelt zich steeds meer als
een spionage-drama of thriller, die men niet te veel moet narekenen omdat dan
de zwakke plekken aan het licht komen. De geleerde krijgt nu de gelegenheid
zijn wetenschappelijk werk te hervatten maar dit brengt hem tevens op de rand
van nu opzettelijk verraad.
Zelden heeft misschien Paul Steenbergen een rol gehad waarin de schrijver
hem zo weinig materiaal aan de hand deed om mee te werken. Des te meer
bewondering moet men hebben voor de wijze waarop hij deze wereldvreemde en
ontredderde mens wist uit te beelden, die hunkert naar de hervatting van het
werk dat hij liefheeft. Op zeer grote hoogte ook stond Ida Wasserman naast
hem als de vrouw die met haar man een leven van teleurstelling en strijd deelt.
Door de auteur was zij wat beter bediend.
Het is geheel en al toevallig dat in dit gedeelte van mijn overzicht op de
laatste plaats gesproken wordt over Het proces om Jezus van de Italiaanse advocaat Diego Fabbri, want het is een van de belangrijkste en in een overzicht gezien
misschien zelfs wel het voornaamste stuk dat tot dusver in dit seizoen is opgevoerd. Reeds omdat Fabbri op een verrassende wijze zeer bekende gegevens weet
te behandelen, terwijl wij overstelpt worden met op een vervelende manier opgevoerde buitennissigheden. Uit dit werk blijkt dat het vanuit een grote en waarachtige overtuiging geschreven is en reeds dit doet weldadig aan in een tijd,
waarvan niet alleen de zeden maar ook de kunst ten gronde gaan door een gebrek aan normen. Alleen geloof in iets en opkomen voor iets dat moreel de
moeite waard is, maakt geestdrift mogelijk. Dat enige niet-katholieke bladen het
stuk minder hoog aanslaan omdat het het Christendom of — nog erger — het
Katholicisme zou verdedigen, is natuurlijk te danken aan het ruime standpunt
dat zij plegen in te nemen, zoals het even vanzelfsprekend een bewijs van
bekrompenheid is als de Katholieke pers soms bezwaren tegen een stuk heeft,
wanneer dit e enpleidooi houdt b.v. voor echtscheiding. Van het boeiende en
dikwijls ontroerende stuk heeft de Haagse Comedie een voortreffelijke voorstelling gegeven, die wij liever dan er lang over te praten al onze lezers van harte
aanbevelen.
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Tenslotte blijven nog enkele Nederlandse stukken ter bespreking over. Een
bruid in de morgen van de Vlaming Hugo Claus wordt hier alleen omwille van
de volledigheid genoemd. Men heeft er zich echter nogal over opgewonden. In
Parijs, waar uit de aard van de zaak dit werk tot geen enkele deining aanleiding
heeft gegeven, is het met vier opvoeringen een natuurlijke dood gestorven. Precies wat ik ervan zou verwachten. Maar zoals zich enige jaren geleden het merkwaardige feit heeft voorgedaan dat men het vraagstuk van de noodlotstragedie is
gaan bespreken naar aanleiding van .... Beschuit met muisjes van Herman
Heyermans, zo is naar aanleiding van dit stuk de vraag opgeworpen over de
verhouding tussen een kunstwerk en de moraal. Deze vraag is toch belangrijk
genoeg bij een kunstwerk, dat men ernstig nemen kan. Dan is ook de beantwoording ervan gemakkelijker.
Het stuk van Claus is echter als toneel stuntelig — men zie slechts het zeer
gearrangeerde komen en gaan van de personen —, het doet op doorzichtige wijze
een grove aanval op onze sentimenten — maar blijkbaar voor niet iedereen doorzichtig genoeg —, het is ook een beetje onnozel, en vooral: de personen — en
met name Thomas en Andréa treft dit droevig lot — gaan af en toe dichterlijk
staan doen. Niets bewijst beter dat hier niet een werkelijk dichter aan het woord
is, die een toneelstuk maakt, laat staan — wat het toneel vraagt — een dramaticus, die poëzie schrij ft. De spelers van het Rotterdams Toneel konden dan ook,
behalve Coba Kelling als de moeder, niet veel anders presteren, dan doen of zij
er niet bij hoorden of staan happen naar rollen, die er niet of nauwelijks waren.
De toneelgroep Puck heeft met Dood door schuld van Bert Kroon een eersteling opgevoerd, die goede kwaliteiten bezit. De dialoog is soms direct, er zijn
enige sterke speelscènes en de schrijver weet spanning te wekken. Daartegenover
staan slappe passages en herhalingen. Vooral echter is het niet duidelijk wat
Kroon eigenlijk gewild heeft met zijn hoofdfiguur, een goedwillende jonge man
met een nobel karakter die door overdreven schuldgevoel ( ?) tekort schiet.
Want hij is niet bereid de consequenties van de enig juiste houding te aanvaarden. Een innerlijk dramatisch conflict blijft uit en de waarschijnlijkheid niet
de mogelijkheid — wordt groot geweld aangedaan en dit is op het toneel moordend. Met soms bijna te veel enthousiasme heeft Puck het stuk gespeeld, dat de
indruk van pretentie niet helemaal kon vermijden.
Aan welke pretentie dan ook zal niemand denken bij Wie is wie van Cas Baas.
Tweelingen en een onverwacht bezoek uit Amerika voeren simpel en allergenoegelijkst tot een reeks misverstanden die allemaal zo goed aflopen dat het bijna
overdreven wordt. De jongere afdeling van Puck, als men daarvan bij dit gezelschap van jonge spelers spreken kan, heeft het stuk met veel vaart en elan
gespeeld tot plezier van zelfs de door toneel heel moeilijk te bereiken leeftijd en
tot genoegen van iedereen.
Ging Amsterdam traditiegetrouw op Nieuwjaarsavond naar Vondel's Gijsbreght van Aemstel, die daarop in de maand Januari een ook al tot traditie wordende triomfantelijke tocht door ons land begint, den Haag zag op deze avond
een groot opgezet historisch spel van Ary den Hartog, Sybrech W/illemsdochter.
Reeds jaren lang heeft de schrijver zich met deze stof bezig gehouden met als
uiteindelijk resultaat dit stuk, dat inderdaad niet beter dan als historisch spel kan
worden gekarakteriseerd, niet omdat het overal historisch getrouw is, wat niet
nodig en ook niet mogelijk was, maar omdat het in veertien taferelen vooral een
geschiedenis vertelt, de merkwaardige geschiedenis van een Amsterdamse koop-
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mansvrouw, die eerst door haar dochter Duveke en later door eigen kracht en
vernuft jaren lang een grote invloed gehad heeft op het bestuur van Denemarken, Noorwegen en Zweden. Met koning Christiaan II, op wie zij voor haar
invloed steunde en die haar kracht voor zijn bestuur nodig had, werd zij tenslotte
gedwongen in ballingschap te gaan. Hoe zij haar leven beëindigd heeft, is niet
met zekerheid bekend. Den Hertog laat haar sterven op het schavot als een
gebroken vrouw, die gelukkig is, dat zij tenminste niet levend verbrand zal
worden.
Vakkundig, levendig en boeiend geschreven, is het stuk door de Haagse
Comedie in een in alle opzichten buitengewoon verzorgde voorstelling met een
sterke bezetting gegeven, waarin Elisabeth Andersen als Sybrech ons op verrassende wijze een onvermoede kant van haar groot talent heeft leren kennen. Het
grote succes dat de opvoering verwierf, was welverdiend.
Het gaat tenslotte bij het toneel om de kunst die op de planken het publiek
wordt geboden. Door de zes bij de Toneelcoördinatie aangesloten gezelschappen
zijn in de boven besproken periode van September 1955 tot en met Januari 1956
drie en dertig stukken gegeven. De vijf grote onder deze groepen hebben wat
het aantal betreft wel ieder ongeveer evenveel bijgedragen. Een wel andere maar
waarschijnlijk nog moeilijker kunst komt in het geding voor alles wat zich bij
een toneelgezelschap achter de schermen in de ruimste zin afspeelt.
Naar het mij voorkomt heeft om wat er tot dusver in dit seizoen is gepresteerd, op de eerste plaats de Haagse Comedie recht op onze waardering. Zij was
gelukkig in de keuze van haar stukken en is een blijkbaar homogeen gezelschap.
In ieder geval is het sterk in ensemblespel en weet alle rollen goed te bezetten.
Het op zichzelf waardeerbare maar soms gevaarlijke streven om ook jonge
krachten een kans en een goede kans te geven, heeft dan ook hier tot de beste
resultaten geleid. Minder gelukkig was in haar repertoire de Nederlandse
Comedie, al heeft zij met enkele blijspelen succes gehad en veel zorg besteed aan
enige andere werken. Het Rotterdams Toneel schijnt, zoals reeds in het begin is
opgemerkt, met verschillende van zijn stukken erin geslaagd te zijn de belangstelling voor het toneel in de Maasstad te doen toenemen. Een, gezien de hieraan
verbonden moeilijkheden, zeker te waarderen resultaat.
Theater en de Toneelvereniging zijn door de constellatie van het toneel in ons
land meer op wat men de „provincie" noemt aangewezen. Met enige stukken
heeft het eerstgenoemde gezelschap daarvoor een geslaagde keuze gedaan; enkele
andere, die behoren tot wat men om een of andere geheimzinnige reden „groot"
toneel noemt, waren in dit opzicht minder gelukkig. De Toneelvereniging dringt,
geloof ik, door tot zelfs verborgen hoeken van ons land en doet daarmee een
zeer verdienstelijk en zwaar werk. Sommige opvoeringen komen dicht bij de
mislukkingen, andere stukken zijn, ook rekening gehouden met de krachten die
de groep ter beschikking staan, successen geworden. Met enthousiasme en niet
zonder eigen plezier gaat tenslotte Puck door met het brengen van toneel aan de
jongere en rijpere jeugd, dikwijls zo, dat ook ouderen er genoegen aan kunnen
beleven.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Engelse literatuur
door HUGO VAN DE PERRE

O

NDER de Britse romanproductie van het jaar 1955 treffen we, naast allerlei
kaf, ook heel wat koren, in bepaalde gevallen zelfs bij één en dezelfde
schrijver. Dit zeggend schiet me o.m. de naam van Graham Greene te binnen.
Zijn novelle Loser takes All — hij noemt het een „entertainment" — behoort tot
de eerste categorie, zijn jongste roman The Quiet American (beide uitg. Heinemann) tot de tweede. Ik meen niet, zoals het katholieke weekblad The Tablet
het beklemtoonde, dat deze nieuwe roman Greene's meesterwerk is, ofschoon ik
hem tot zijn technisch gaafste reken. Toch is hij een der weinige romans van
Greene, vooral der latere, die ik in één adem heb gelezen, zonder moeite, zonder
me geweld aan te doen, j a zelfs met een waarachtig genoegen. Het zwaar-op-dehandse, het sexueel-geobsedeerde der vorige hinderde me. Er was iets in het
katholicisme van de auteur dat me wrevelig stemde, al geef ik grif toe dat anderen in The Power and the Glory of The Heart of the Matter de waarachtige,
zielsechte Greene zoeken .... en vinden. Misschien met recht en reden. De dreigende onweerswolk maakt deel uit van de atmosfeer, zelfs op de zonnige oevers
der Middellandse zee. Dit belet echter niet dat de onweerswolk daar in wezen
een fenomeen van voorbijgaande aard is.
Hiermee beweer ik niet dat Greene ook maar een greintje van zijn katholicisme heeft opgegeven. Doch het ziet er naar uit alsof de puriteinse, ietwat logge
obsessie met zonde en schuldbewustzijn waar zijn katholicisme als het ware in
verpakt was, is weggevallen. Of dit voor de romancier als zodanig een verrijking
betekent, is een andere kwestie en herleidt zich misschien wel tot een kwestie van
individuele voorkeur en smaak.
Wat er ook van zij, Graham Greene heeft zijn lichtere, ogenschijnlijk speelsere
noot van vroegere dagen teruggevonden. Zijn hogergenoemde novelle Loser
takes All was er een soort voorbode van. Daarom kan dit werk hoe ongelijk ook
niet brutaalweg uit zijn oeuvre worden gebannen. Trouwens, Greene zelf heeft
de continuiteit tussen beide beklemtoond. Voor beide werken heeft hij enkele
versregels ontleend aan Baudelaire's beroemd gedicht L'Invitation au voyage. De
versregels zijn verschillend weliswaar, maar samengesnoerd door deze éne die in
beide voorkomt: „Dont l'humeur est vagabonde" .... Duidelijker kon het, mijn
inziens, niet.
Loser takes All laat ik hier verder onvermeld en onbesproken, in tegenstelling
tot The Quiet American. De roman speelt zich af in Indochina, nauwelijks een
paar jaar geleden. De strijd tussen Vietnam con Fransen en Vietmin is nog volop
aan de gang. Saigon, de hoofdstad, is een verzamelplaats van mensen van allerlei
slag. Twee hunner, een Brit en een Amerikaan, zijn de hoofdfiguren van de
roman. De derde in de driehoeksverhouding is Phuong, een jonge, beeldschone
Annamiete, Oosters sensueel en lijdzaam, die er finaal genoegen mee neemt de
gebeurtenissen te aanvaarden, als en zoals ze zich presenteren.
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Bijna twee jaar lang is zij de minnares en titre van de Brit. Als de Amerikaan
in Saigon arriveert, gaat zij in zijn armen over, vanzelfsprekend, zonder uitleg te
vragen of te geven. Na enkele maanden wordt de Amerikaan vermoord; dan
keert zij naar de Brit terug, zonder meer, hopend zonder hoop dat hij haar zal
trouwen wanneer zijn anglikaanse echtgenote in Engeland hem vroeg of laat de
echtscheiding geeft.
Over de symbolische betekenis van haar verschijning in het boek ga ik niet
uitweiden. Zij is voor allerlei slag interpretaties vatbaar zonder dat een hunner
in laatste instantie de Amerikanen tot eer strekt.
Dat dit u niet verwondere. In wezen is het ganse boek van een anti-Amerikaanse stemming doordrongen, die erg op vooringenomenheid lijkt. De Amerikaan in het verhaal, de ietwat in- en opdringerige Alden Pyle, is een jong diplomaat, verbonden aan de Amerikaanse Economische Zending. Ziehier hoe het
katholieke weekblad The Universe hem schetste: „Hij is de verpersoonlijking der
natuurlijke onschuld — in de verkeerde betekenis. Onder cellofane verpakking,
een product van frigo, Harvard en hygiëne". Een toonbeeld van goede intenties
en enthousiast idealisme, probeerde hij, links en rechts Amerikaanse hulp uitdelend, een Third Force in het leven te roepen, nationaal-democratisch, anti-kolonialist en anti-communist. Zijn werktuigen zijn een vrij dubieus Indochinees
generaal, een tamelijk krijgslustige religieuse sekte en plastiek oorlogstuig, door
hemzelf als speelgoed geïmporteerd. In feite komt zijn hele inmenging alleen en
uitsluitend de communisten ten goede.
„Nooit heb ik een man gekend die betere motieven had voor al het kwaad dat
hij heeft gesticht", getuigt na zijn dood Thomas Fowler, de aanmerkelijk oudere,
sceptische, ja cynische Britse journalist, een briljant verslaggever en verwoed
opiumroker. Deze laatste wil geen positie kiezen in het conflict, tot hij tenslotte
de moordaanslag op zijn vriend Pyle welbewust in de hand werkt ofschoon deze
hem kort voordien het leven heeft gered tijdens een inspectie van de vuurlijn.
Maar na de laatste bomaanslag op de grote markt van Saigon, uitgevoerd met
Pyle's plastiek oorlogsgoedje, die het leven heeft gekost aan talloze onschuldigen,
wordt het Fowler te machtig. Hij probeert Pyle vergeefs te bepraten. „Maar wat
zin heeft het ? Hij zal voor immer en altijd een onschuldige zijn. Je kan de
onschuldige niet laken. Hij is schuldeloos. Al wat je kan doen is hem controleren
of uitschakelen. De onschuld is een vorm van krankzinnigheid".
Ongewild wordt Fowler er dus toe gedwongen kleur te bekennen. Hij doet
het misschien op de verkeerde wijze. Maar hij doet het en het is naar mijn
mening air dat de moraal van het boek ligt. Waar wit en zwart tegen elkaar in
het strijdperk staan kunt U niet neutraal toekijken, noch uwe verantwoordelijkheid ontwijken door in uw naïveteit van buitenuit te proberen een grijze wig
tussen beide te drijven. Die zedenles wordt overigens in de laatste scène van de
roman beklemtoond als Fowler zijn zo lang en zo jaloers bewaard niet geëngageerd zijn ten opzichte van Phuong verzaakt en formeel belooft zijn minnares —
zij is het nu bijna drie jaar lang geweest — te trouwen na de echtscheiding te
hebben verkregen; een sociaal eerherstel waar Pyle met zoveel enthousiasme voor
gepleit had.
The Quiet American, de eerste van Greene's ernstige romans die eindigt op
een optimistische noot, is in ik-vorm geschreven. Fowler voert het woord. Maar
hij doet het in stukken en brokken, met omwegen en interpolaties, zonder acht
te slaan op de chronologische volgorde der feiten. Het is pas bij de laatste blad
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zijden dat de hoofdstukken als een legpuzzle in elkaar beginnen te passen en dat
de draad van de geschiedenis u kristalhelder voor de geest komt te staan.
Als zodanig is de roman met een zeldzame intensiteit geladen, en met de
spanning het allerbeste detectiefverhaal eigen. Er wordt méér in gesuggereerd
dan beschreven, in korte, veelzeggende zinsneden. Slechts bij twee gelegenheden
laat Greene zijn descriptief talent de vrije teugel: vooreerst wanneer Fowler een
piloot tijdens zijn zending --- ver maar laag -- boven het vijandelijk gebied vergezelt; en verder, wanneer hij met Pyle in zijn wagen op weg naar Saigon door
de duisternis wordt overvallen, in een Vietnam-uitkijktoren een deel van de
nacht doorbrengt, er uit verjaagd wordt door aanvallende Vietmin-benden en
tenslotte door Pyle wordt gered wie het volkomen onbegrijpelijk en typisch
Europees voorkomt dat „we soms liefde gevoelen voor onze vijanden, en haat
jegens onze vrienden". Nog veel minder zou Pyle het grafschrift hebben begrepen dat Fowler voor hem opstelde: „God hoede ons steeds voor de onschuldigen
en de goeden" !
* * *

Graham Greene heeft ons een roman gegeven waarin zijn talrijke gaven als
verteller en als waarnemer tot hun volle recht komen, een roman ook die tot de
merkwaardigste van het jaar behoort. Zijn geloofsgenoot, Evelyn Waugh heeft
ons echter eens te meer ontgoocheld. O f f icers and Gentlemen sluit zijn diptiek
Men at Arms af (uitg. Chapman & Hall), ofschoon elk deel volledig is in
zichzelf.
Een vlugge vergelijking van The Quiet American en O f f icers and Gentleman
laat duidelijk het onderscheid tussen het katholicisme van beide auteurs uitkomen. In zijn voortreffelijke studie Graham Greene (in de serie „Writers and
Their Work", Longmans, Green voor de British Council), beschrijft Francis
Wyndham hem als volgt: „De ontwikkeling van Greene als romanschrijver wijst
bovenal op een poging om deze twee kwaliteiten — het religieus besef en het
begrip van het belang der menselijke daad -- opnieuw in de Engelse roman te
introduceren; zo wordt aan zijn roman de bijkomende dimensie gegeven die de
karakters plaatst tegen de achtergrond van een wereld waarin zij door Gods oog
worden gezien". Van het katholicisme van Evelyn Waugh kunnen we daarentegen met Walter Allen (zie zijn leerrijk essay The Novel To-day, zelfde uitgever) vaststellen dat het „een diep romantisch iets is, de kern van een heimweevol
verzuchten naar een ideaal verleden dat het heden weegt en te licht bevindt".
Dit heimweevol verzuchten heeft eertijds geboorte gegeven aan satiren die tot de
beste uit onze tijd behoort. Meer en meer is Waugh evenwel tot een incidenteel
satirist verworden, terwijl de heimweevolle droom zich steeds sterker doet gelden. Crouchback, de held van Waugh, is weliswaar een katholiek naar de naam
doch dit draagt weinig of niets bij tot het verhaal dat zich geheel afspeelt in
militaire milieus. Qua tijd verloopt het tijdens de jongste wereldoorlog en
Crouchback die van de ene ontgoocheling in de andere valt, is veeleer de gepijnigde waarnemer dan het slachtoffer van de beschreven actie. In bepaalde schetsen legt Waugh nog getuigenis af van zijn schitterend vakmanschap. In hun
geheel beoordeeld zijn Men at Arms en O f f icers and Gentlemen niet veel meer
dan de ontnuchterende uitdrukking van een kwellende ontgoocheling waar de
auteur onder gebukt gaat.
* * *

Twee andere vrij recente werken die met elkaar tenminste één band gemeen
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hebben, zijn autobiografieën van de hand van twee Engelse dichters die een
uiterst eervolle plaats innemen in het dichterlijk pantheon van vandaag. Het zijn:
Over the Bridge, door Richard Church (Heinemann) en The Whispering Gallery, door John Lehmann (Longmans, Green). Hun herkomst niet te na gesproken, zijn deze mooie werken, met The Flowers of the Forest, door David Garnett
(Chatto and Windus), de fraaiste autobiografieën die in 1955 het licht hebben
gezien, nochtans zo verschillend als zij het maar kunnen zijn. Dit komt in hoofdzaak door het feit dat Richard Church een tamelijk romantisch, niet geengageerd
dichter is, en het nooit is geweest, terwijl John Lehmann actief heeft deelgenomen aan de ideeën-strijd, om niet te zeggen aan het politieke leven, der dertiger
jaren. In die hoedanigheid was hij laten we het een vennoot noemen van Auden,
Spender, Isherwood en anderen. Dit verleent aan zijn Whispering Gall er y een
sociale en documentaire betekenis die Over the Bridge totaal vreemd is. Wat
méér is, John Lehmann heeft een bijzonder markant aandeel gehad in het literaire leven van zijn tijd, nu eens als uitgever en dan weer als hoofdredacteur van
baanbrekende tijdschriften als New Writing en The London Magazine. Daarenboven behoort hij met zijn twee rijkbegaafde zusters, de actrice Beatrix Lehmann
en de romanschrijfster Rosamond Lehmann, tot een driemanschap dat in de
hedendaagse Engelse letteren op het gebied van artistieke prestaties uitsluitend
wordt voorbijgestreefd door dat der Sitwells: Edith Sitwell, de dichteres die zich
onlangs tot het katholicisme heeft bekeerd, Osbert Sitwell en Sacheverell Sitwell,
de benjamin. Samen hebben de Sitwells en de Lehmanns een bijna wonderbaarlijk deel van het Britse artistieke leven geschraagd sinds het eind van de eerste
wereldoorlog, op het gebied der letteren en der muziek, van het ballet en van het
toneel, om van Sacheverell Sitwell's talloze studies over architectuur en kunsten
en ambachten niet eens te gewagen. Maar John Lehmann is de enige hunner die
het heeft aangedurfd zich met het tijdsgebeuren te meten. Over de redenen die
hem en zijn poëtische metgezellen er toe genoopt hebben zich van het zuiver
politieke tijdgebeuren als het ware te désengageren, leert The Whispering Gallery ons nochtans niets. We moeten daarvoor wachten op het tweede deel. Dat
zal te gelegener tijd gepubliceerd worden en bij dit eerste aansluiten onder de
gezamenlijke titel In My Own Time.
En om nog even terug te komen op Over the Bridge: Richard Church schetst
er in het allerfraaiste dichterlijk proza zijn eigen levensloop, zijn groei en ontwikkeling als dichter, en zijn klein burgerlijk milieu tegen het eind van heft
Victoriaanse tijdperk, op veel oprechtere en intiemere wijze dan Wells en Bennett
het hem hebben voorgedaan.
* * *

Tot de dichters die in de afgelopen maanden, belangrijk en dus duurzaam
werk hebben voortgebracht, moet in allereerste plaats W. H. Auden worden vermeld, al was het maar omdat er zo juist van hem spraak is geweest. Auden is in
1939, evenals Christopher Isherwood, naar de Verenigde Staten uitgeweken.
Beiden zijn sindsdien Amerikaanse staatsburgers geworden, doch keren regelmatig naar hun geboorteland terug. Als deze kroniek in druk verschijnt zal
Auden overigens hoogstwaarschijnlijk zijn aangesteld als „Professor of Poetry"
aan de Universiteit van Oxford, in opvolging van Cecil Day Lewis, zijn vriend
en vroegere strijdgenoot. Auden's nieuwe bundel is getiteld The Shield of
Archilles (Faber and Faber). Deze ietwat bedrieglijke titel ten spijt, hebben de
achtentwintig gedichten waaruit de bundel bestaat, niets militants en ten aller-
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hoogste een allusie op het tijdgebeuren in het gedicht Epitaph for the Unknown

Soldier dat uit deze twee versregels bestaat:
„To save your world you asked man to die:
Would this man, could he see you now, ask why?"

The Shield of Achilles bevat lang niet het beste dichtwerk van Auden. Toch
is het werk belangrijk o.m. voor het derde en laatste deel deel, „Horae Canonicae", bestaande uit zeven gedichten beschreven als „devotional sequence". Het
wijst op een evolutie in de spirituele wereld van de auteur, waarvan de gevolgen
niet te overzien zijn.
Dezelfde uitgever heeft nog drie andere dichtbundels gebracht die om welbepaalde redenen onze aandacht vergen. In Moon's Farm komt de ogenschijnlijk
onvermoeibare (Sir) Herbert Read aan het woord in een serie elegische gedichten, fris, gaaf en romantisch. Daaronder is Moon's Farm, een dialoog in drie
stemmen die zijn titel aan de bundel heeft gegeven, tevens het gaafste en het
meest originele.
In Friday's Child en in The Death of Satan komen enerzijds een jong dichter en een lyrisch dramaturg aan het woord die geen van beiden hun uiteindelijke weg hebben gevonden, maar die kennelijk uiterst begaafd zijn. Wilfred
Watson, de auteur van de eerste, spiegelt zich nog al te zeer in het werk van zijn
onmiddellijke voorgangers, o.m. George Barker. Zijnerzijds beschikt Ronald
Duncan over een fijnbesnaard dichterlijk instrument maar hij schijnt er niet
helemaal in te slagen de inhoud van zijn toneeloeuvre in verzen te vertolken. En
boven The Death of Satan prefereer ik zijn onmiddellijke voorganger Don Juan
(Faber and Faber).
Dat het de schrijver nochtans ernst is, mag blijken uit het volgend excerpt uit
The Death of Satan waarmee ik deze kroniek besluit.
Satan heeft het woord en, tegen het einde van het stuk, verzucht hij:
„To save your world you asked this man to die:
Would this man, could he see you now, ask why?"
„ .... Can't the fools realize
That they could not doubt if they could not reason,
And that to believe in their reason
Is the same thing as to believe in God,
For without Him, Man would have no reason:
Mind is a miracle, matter is a fact? ...."

KUNSTKRONIEK

Kan oude muziek
ons nog haar inhoud openbaren?
door PROF. DR. FLORIS VAN DER MUEREN

V

OORAL sedert de 19e eeuw hebben wij geleerd, met de kunst onzer eigentijdse kultuur, ook die van elk verleden en van elke vreemde beschaving in
ons esthetisch en historisch aandachtsveld te betrekken en in onze waardering op
te nemen. In zover wij daarin de esthetische uitdrukkingskracht zoeken, beoordelen wij al die vormen van uit éénzelfde sensitief standpunt. Vanzelfsprekend
zijn wij, als mens, gevoelig voor de gedachteninhoud van een kunstwerk, en de
esthetische uitdrukking zal ons des te levendiger aangrijpen naar mate die inhoud
verhevener van gehalte is. Toch is de expressieve kracht van de vormharmonie
doorslaggevend geworden in ons esthetisch oordeel.
Het ontluiken van een historische zin heeft methoden opgeroepen om, in de
poging tot zinbegrijpen, ons te vrijwaren van een misleidend subjectivisme.
Nochtans kan deze methodologische uitrusting nooit voorkomen, dat wij de
esthetische waarde in ons opnemen met een ontvankelijkheid van gevoel, die,
bijzonder sedert de Romantiek, doordrenkt is van een individueel, periodisch en
tevens nationaal subjectivisme.
De historische zienswijze heeft ons leren beseffen, dat oude kunst -- ook
wanneer zij heden niet meer zou behagen -- niet enkel sociaal, doch ook esthetisch haar betekenis kan hebben gehad in de tijd van haar ontstaan. Zo is het,
enerzijds, mogelijk dat de muziek van Perotinus (12-13e eeuw) ons niet meet
aangrijpt met de overredende kracht waarmee J. S. Bach, Beethoven, Ravel ets
andere moderne componisten ons aanspreken: de moderne mens oordeelt immers
volgens sensitieve normen waaraan kunst uit vervlogen eeuwen niet meer voldoet.
Doch anderzijds zullen wij onmiddellijk toegeven, dat de eretitel hem door zijn
tijd verleend („Perotinus magnus"), van zijn groot aanzien getuigt bij zijn tijdgenoten. Dergelijke waardeoordelen krijgen de betekenis van methodologische
waarschuwingen, die ons bij voorbaat in de waarde dezer kunst doen geloven, al
zouden we daar door persoonlijk contact niet meer onmiddellijk van overtuigd
worden.
Voor zover wij kunst en kunstenaars uit het verleden waarderen op gezag van
soortgelijke uitspraken uit hun tijd — zoals dit trouwens ook kan gebeuren onder
invloed van hedendaagse (religieuze, nationale) ideologieën -- kan de vraag
rijzen, hoe het zou gesteld zijn met onze mening over Perotinus, de Machant
(14e eeuw), Dufay (15e eeuw), Willaert en Deprès (15e-16e eeuw) en zovele
anderen, tot in de ons meer vertrouwde Bach-tijd, indien bepaalde getuigenissen
uit die respectieve perioden waren achterwege gebleven en onze aandacht dus
niet zou geleid zijn geworden door historisch gezag. Hoe komt het inderdaad dat,
ofschoon er zovele oude muziek opnieuw werd gepubliceerd in modern noten-
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schrift hun aandeel in de repertoria van uitvoerende kringen toch vrij gering
blijft vergeleken bij wat uit oude plastische kunsten, uit oude literatuur en
bouwkunst in vertrouwd gebruik bleef ? Het behoort mede tot de taak der
musicologie, elke historische muziek, niet alleen te doen kennen, doch tevens te
leren begrijpen.
Ongetwijfeld heeft het historisch onderzoek technische vraagstukken opgelost
met een wetenschappelijke nauwkeurigheid, die ons in staat stelt de bouw van
het oude klankbeeld met zekerheid te kennen en in zijn geledingen te begrijpen.
Toch blijft het waar dat het sensitief contact met die techniek, een gevoel van
afstand of verbijzondering wekt, dat ons doet twijfelen hetzij aan de waarde van
het werk zelf, hetzij aan de betrouwbaarheid of toereikendheid van ons historisch
begripsvermogen.
Deze sensitieve afstand bemerken we telkens en in de mate dat wij vreemde
beschavingen (b.v. Oosten, primitieven) en oudere kulturen (b.v. Middeleeuwen) benaderen en ons buiten de moderne traditie begeven.
De musicologie is een zeer ruim gebied met verscheidene onderzoekingsvelden:
niet alleen dat van de muziek en van alles wat er onmiddellijk verband mee
houdt (musici, instellingen, muziekleven, instrumenten, technieken, enz.) doch
insgelijks dat van de zelfstandige wetenschappen die daarbuiten liggen (b.v.
geluidsleer), in zover zij ertoe bijdragen om het historische klankbeeld direct of
indirect tot stand te brengen of het historisch perspectief te belichten. Musicologie — of muziekwetenschap — heeft dus niet op elk harer gebieden rechtstreeks
„geschiedenis" tot doel, al stellen alle verbandhoudende studievelden zich uiteindelijk wel in haar dienst.
Het is voorzeker één der meest delicate doelstellingen der musicologie het
klankbeeld te zien als spiegelbeeld van de tijdsgeest, als tijdsstijl. Nadruk leggen
op de studie van de periodische stijl, kan allicht worden aangezien als een speculatieve houding die zich met vrij vage esthetische beschouwingen vergenoegt. Dit
is echter een vergissing.
Wanneer de muziekwetenschap het karakter van oude muziek wil bestuderen,
gaat het geenszins om subjectieve en vage esthetische waarde-oordelen, doch om
een wezenlijk „historisch" onderzoek. Wordt er niet gezocht naar het karakter
van een werk, in zover dit door de taalgebruiken van de tijd wordt bepaald ?
Gaat daarachter niet de esthetische inhoud van het werk schuil, in zover de aard
dezer taalgebruiken het zeer verbijzonderd sensitivisme weerspiegelt dat eigen is
aan een periode ? Moeten wij in deze periodische techniek niet steeds een esthetische uitdrukking leren herkennen die telkens even volwaardig is als die van
welke periode ook ? Dit alles moet ons aansporen de muziekgeschiedenis niet op
te vatten als een „ontwikkelingsgang" doch als een onophoudelijke „omvorming".
De voorzichtige historicus kan opmerken dat, wanneer men wil „begrijpen",
het gevaar steeds dreigt, af te glijden naar het gebied van subjectieve veronderstellingen en minder acht te geven op alles wat de zekerheid en de nauwkeurigheid van onze kennis waarborgt. Doch wat betekent voor een kunsthistoricus de
kennis van het materiële kunstfeit, indien hij niet mag pogen, boven de vertrouwdheid met de vormstructuur, tevens de uitdrukkingsaard van de technische
„stijl" te begrijpen ? Voorzeker wordt men er gemakkelijk toe verleid, kunst te
interpreteren op een wijze die onze smaak behagen kan. Doch men vergeet te
zoeken naar de „oorspronkelijke opvatting".
36
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Met het oog op het praktisch gebruik kan men terecht de „aanpassing" verdedigen. Men bedenke echter dat, als historisch document, elk kunstwerk hierbij
een aanzienlijk procent van zijn betekenis zal inboeten. Een middeleeuws liturgisch spel, een opera uit de baroktijd, een muziekdrama van Wagner kunnen
nooit de gegevens worden waarmee de musicoloog, als historicus, werkt wanneer
hun interpretatie geschiedt op het plan van de muzikale opvattingen, van het
plastisch gevoel, van de regie en de suggestieve toneelmogelijkheden van de
huidige tijd. Evenmin kan een oud drama voor een literatuurhistoricus bruikbaar
zijn wanneer het geïnterpreteerd wordt volgens normen van dictie en toneelplastiek die alleen tot doel hebben die kunst aannemelijk te maken voor de
psychologische en plastische eisen van onze tijd en haar aldus een kans te geven
tot hernieuwd gebruik.
De musicoloog is er zich van bewust dat hij „historicus" is, d.i. iemand die bij
het onderzoek naar de oorspronkelijke zin van het muzikale feit, zich verantwoordelijk voelt voor de objectiviteit en echtheid van zijn verklaringen en bijgevolg subjectivisme of willekeur tracht uit te sluiten. Wat uit schriftelijke bronnen
wordt geweten, staat vast. Wat moet „geïnterpreteerd" worden, kan probleem
blijven. Doch het moet geïnterpreteerd worden, want zonder „klank" is geen
klankbeeld werkelijkheid.
Zuiver gehoorcontact laat in Dufay (15e eeuw), Palestrina (16e eeuw), J. S.
Bach (17e-18e eeuw), Mozart (18e eeuw) enz. -- en a fortiori de ouderen --de verbijzondering van hun respectieve tijdstaal vernemen. Doch alleen de systematische ontleding van dit gehoorbeeld kan de technische oorzaken achterhalen
die de verbijzonderde „tijds"-klank veroorzaken.
Vreemd is ons telkens de harmonie met haar verbijzonderde logica; opvallend
worden de ritmische verhoudingen tussen de stemmen en het verbijzonderd ritmische karakter van de zinsbouw; ongewoon komen ons cie melodische gestalten
voor en de polyfone of homofone actie waarin zij zijn gevat. Wij worden verrast
door de verbijzonderde wijze waarop zinnen cadenseren, teksten worden gezegd
en weergegeven. Telkens stoten we op een nieuwe samenhang van de compositie
en een nieuwe vocale of instrumentale „orchestratie".
In onze interpretatie mogen wij geen fantaisistische effecten najagen; slechts
effecten, die overeenkomen met het expressief vermogen der gebruikte technieken zijn verantwoord. Wij moeten ons dus nauwkeurig vergewissen van de
natuur der technieken zo we hen geen geweld willen aandoen.
Met het zinsbegrijpen der muziektaal zijn zovele delicate vraagstukken verbonden dat men zich terecht mag afvragen of de betekenis van historische muziek
wel ooit met zekerheid kan worden onderkend. Zij beweegt zich tegen een
periodische achtergrond die aan de technische taal telkens een nieuwe, verbijzonderde zin geeft. Die periodische achtergrond is telkens de weerglans van de
eigentijdse geestelijke smaakrichting en werkte op de kunstenaars als een instinctieve dwang die aan de traditionele technische bestanddelen telkens een nieuwe
werking verleende, getuigend van de nieuwe smaak. Van de historicus wordt
verwacht dat hij bij een gebeurlijke interpretatie of bespreking, in klank of
woord, het „affect" doet herleven dat aan die tijdssmaak beantwoordt.
Als historicus is de musicoloog er wel toe verplicht, verder te zoeken dan wat
de zuiver-verstandelijke ontleding hem over vormbouw der verscheidene genres
leerde. Hij moet zich er van bewust zijn, dat uit elke bijzondere beeldende taal
een sensitieve kracht spreekt die een bijzondere affectieve essentie inhoudt. Het
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doen herleven dezer essentie is enkel mogelijk door een „interpretatie" die de
gebruikte technische compositiemiddelen doet spreken volgens hun natuur.
Alleen een dergelijke interpretatie kan doen bevroeden welke esthetisch-affectieve
bedoeling het tijdskarakter in het oude kunstwerk neerlegde.
In de muziekwetenschap loopt tenslotte wel alles uit op geschiedenis, d.i., op
een vertellen van met zekerheid wedersamengestelde feiten uit verleden en
heden. Ook dan blijft het muziekbeeld zelf van betekenis verstoken indien er
geen interpretatie of verklaring van wordt gegeven. Willen wij de betekenis
ervan kennen (d.i., willen wij het bijzondere karakter der sensitieve middelen
doen herleven waardoor het beeld vorm kreeg), dan moeten wij het doen klinken
zoals het geklonken heeft en het bespreken in een taal die alleen de tijd in
kwestie suggereren kan.
Het is wel waar dat het moderne oog ook het oude schilderij en het oude
gebouw moet doen herleven. Ook het oog „interpreteert" ! Doch de subjectieve
gesteltenis en de daardoor geprikkelde verbeelding krijgen meer kans in de
muziek, omdat daarin steeds een „zwart op wit geschreven teken", door onszelf tot
werkelijkheid moet worden gemaakt. Het is onze interpretatie die het geschreven
teken een voor onze zintuigen waarneembare gestalte geeft. In de schilderkunst
worden ten minste getekende en gekleurde vlakken zo voorgesteld dat er, voor
de zuiver zintuigelijke waarneming, van ons gevoel en van onze verbeelding geen
reconstructie van kleur of gedaante wordt gevergd. Al wordt in de plastische
kunsten van ons een poging verwacht om de juiste uitdrukking te begrijpen, toch
klinkt het nagelaten teken daarin reeds door zichzelf.
In de muziek zijn volume en kleur uitsluitend afhankelijk van de klankaard,
klankkracht, beweging en beklemtoning die wij verwekken — wij, die producten
zijn van een zeer subjectieve tijd, die opgroeiden in een cultuur van virtuositeit,
krachtige sonoriteit, gespannen melodiek en subjectieve interpretatie, die leven
in een periode waarvan de sterke gevoeligheid de subtielste consequenties der
analytische mogelijkheden van elke techniek deed najagen.
Over het algemeen mag wel gezegd worden dat op ieder kunstgebied, het inons-opnemen van het oude kunstwerk, gemakkelijk de kenmerken krijgt van het
subjectivisme, dat door een individualistische opvoeding in de moderne mens
tot een nooit gekende ontplooiing kwam.
Veronderstellen we nu dat de kleur en de vormen van plastische en architecturale kunstwerken niet zouden zijn aangetast door de tijd, de restauraties en
allerhande bewaringszorgen, dan mogen we beweren dat de huidige mens die
oude kunstwerken nog rechtstreeks in hun totaliteit kan zien. Wanneer we
echter veronderstellen dat een oude muzikale tekst feilloos werd overgeschreven,
dan horen wij die oude muziek noodgedwongen door „interpretatie", door het
medium van een „modern" mens. Dit noopt ons ertoe uiterst voorzichtig te zijn
met onze opvattingen aangaande ritmische en melodische klemtonen, aangaande
niet-geschreven siernoten, aangaande klanksterkte, gevoel en beweging, aangaande alle elementen der klankgeving, in zover wij in dit alles een trouwe weergave
van tijdstaal en tijdsgevoel beogen.
Omtrent deze bijzonderheden kan de „beoefening" der historische kunst ons
veel leren. Kunst verklaart wellicht het best zichzelf. Al deze bijzonderheden
hebben voor de muziek nog méér betekenis dan voor de schilderkunst de haast
niet waarneembare stofferige tint heeft, die misschien door de eeuwen in haar
oorspronkelijke frisheid werd aangetast, zodat de oorspronkelijke werkelijkheid
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van het schilderwerk in zijn subtielste kleurbedoelingen verdween !
Toeschouwer en hoorder „beleven" geen van beide de esthetische inzichten
en emotieve krachten van de oudere culturen. Toch kan de toeschouwer, o.m. in
plastiek en bouwkunst, in zekere opzichten het originele ,,beeld" rechtstreeks
benaderen; de hoorder daarentegen hoort zijn klankbeeld nooit rechtstreeks;
erger nog: bij gebrek aan enig oorspronkelijk voorbeeld, kan hij in de grond
nooit weten of hij door zijn interpretatie het „originele" te horen krijgt, ja zelfs
of hij het originele ooit horen zal. Vandaar dat de afstand tussen ons en de
historische muziek steeds groter blijven kan, dan tussen ons en oude plastiek,
bouwkunst of literatuur.
Om die afstand te overbruggen, is het voorzeker heilzaam dat de muziekwetenschap in haar studieveld een zo ruim mogelijke vergelijking zou betrekken
met de periodische stijlen zoals zij zich in de zusterkunsten openbaren. Aldus zal
de muziekhistoricus er zich van vergewissen dat, indien het muziekbeeld ons
méér dan de beelden der zusterkunsten mocht bevreemden, dit toch niet te wijten
is aan een gebeurlijke achterstand van de muzikale „ontwikkeling", doch uitsluitend aan de verbijzonderde aard van deze kunst. De vergelijking zal het immers
duidelijk maken, dat de stijl der muziek in elke periode zijn evenbeeld terugvindt
in de stijl der andere kunsten. Dit stelt ons in staat concrete suggesties te zoeken
aangaande de uitdrukkingsaard in de gebieden der zusterkunsten.
Wij zijn er ons van bewust dat bij dit onderzoek een terrein wordt betreden
waarop de subjectiviteit en de willekeur der verbeelding welig kunnen tieren.
Met een kleine inspanning kan ook hier de objectiviteit gewaarborgd worden.
Een dergelijke inschakeling bevestigt tevens de echtheid en het in-zich-volkomen-zijn van een periodisch technisch beeld en zijn vermoedelijke gevoelsinzichten: aangezien de taal van de musicus en die van de schilder periodisch verwant zijn, zal ook de gevoelsuitdrukking die we periodisch in andere kunsten
ontdekken aan deze der muziek verwant zijn. De onderlinge vergelijking wordt
nog meer lichtgevend naarmate wij in de voorstellingen der zusterkunsten concrete aanwijzingen krijgen over de gevoelsbeleving en daardoor tevens enige
verklaring aangaande het verbijzonderd karakter der technische taal die in alle
kunsten aan deze gevoelsbeleving beantwoordt. In het bijzonder kunnen technisch parallelisme en beeldillustratie (uit beeldende kunst en literatuur) veel nut
opleveren voor de ontginning van de geest in de muziek omdat zij, voor gevoel
en stemming, concrete grenzen kunnen suggereren bij de interpretatie door klank
en woord.
Veel van wat ons bevreemdend lijkt in muziek uit vroegere tij den, zal ons niet
meer verwonderen, zodra wij kunnen vaststellen dat dit evenzeer het geval is bij
de zusterkunsten. Het zal des te minder opzien baren wanneer een parallelvergelijking de geest van dat „anders-zijn" concreter laat benaderen en er ons van
overtuigt, dat die stylistische wisselingen in de geschiedenis de bijzondere aandacht moeten krijgen bij elke interpretatiepoging. Wanneer wij aldus uit de
studie der andere kunsten, enerzijds een bevestiging krijgen van de echtheid van
de stijl der muziek en anderzijds een hulp om de aard te vatten die ook aan de
muziektechnische formulering eigen is, kan in ons hierdoor een geschikte interpretatieve „houding" worden gesuggereerd, die misschien de kans heeft enigermate te beantwoorden aan wat de bewuste tijdstechnieken „geven kunnen" en
aan de „esthetische tijdssmaak".
Voor het vormen van ons oordeel is het noodzakelijk concrete muziekteksten
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in modern schrift te verkrijgen en vertrouwd te geraken met de opbouw van de
vorm, het ritme en de samenklank, met de functie waarin het werk werd gebruikt, met de wijze van musiceren in bepaalde perioden, enz. Toch zal, ondanks
alles, het hoogste doel blijven: ons te vergewissen van de verbijzonderde gevoelsaard der „muzikale taal", ten einde ons esthetisch bewustzijn er toe te krijgen, in
die oude kunst de „schone" zin te vatten.
Welke is in een bepaalde tijd, in de verscheidene passages de constante aard
en de zin van de harmonie, van de ritmische bewegingen, van het aanwenden der
stemliggingen, van instrumenten, instrumentenkoppeling en -actie, van aandeel
en rol van polifone en homofone zetting en, gebeurlijk, van het contrast tussen
beide ? Welke klankkracht mag en kan worden vereist ? Welke is de vermoedelijke beweging waardoor ik al de door de techniek gesuggereerde bedoelingen aan
het licht kan brengen ? In welke mate en hoe moeten gevoelsschakeringen worden aangebracht, ten einde in verhouding te blijven tot het karakter van de
bouw van samenklank, ritme en zinsperiodisering ?
Deze en andere vraagstukken moeten de aandacht trekken; zo niet, dan kunnen
wij onmogelijk de inzichten der gebruikte muziektaal achterhalen of delen in de
smaak waaraan deze muziek heeft willen tegemoet komen door een gebruik van
bepaalde technische middelen die samen dat zeer geheimzinnig verschijnsel verwekken: de periodische stijl. Binnen de grenzen ener culturele omschrijving kan
geen tijdgenoot aan deze stijl ontsnappen. Want hij wordt instinctmatig gedreven
door de menselijke drang der mededeelzaamheid, indien hij wil begrepen worden. De kunst is inderdaad een geheimzinnig verschijnsel waarvan de taal iets
inhoudt dat elke verstandelijke ontleding te boven gaat. Dit geheim zal voorzeker groot zijn in de muziek, -- deze kunst van geritmeerde klankbouw, ontdaan van elke vertelinhoud en los van iedere materieel-nuttige bestemming.
Zullen wij ooit precies vatten wat medemensen ons in die taal willen meedelen ? Zullen wij ooit die taal begrijpen zoals zij gesproken werd door kunstenaars uit lang vergane kultui•en ?
Het is mogelijk dat wij daarin nooit slagen ! Doch het is nog veel erger dat,
indien wij door veel contact met die kunst toevallig haar oorspronkelijke zin
zouden beleven, ons vermoedelijk de nodige normen zouden ontbreken cm ons
daarvan bewust te zijn ! Dit kan wel het tragisch lot van alle kunsten wezen.
Méér dan andere kunsten is de muziek eraan blootgesteld, omdat haar affectieve
inhoud uitsluitend besloten ligt in een klankbouw die wij zelf tot werkelijkheid
moeten brengen en waarvan uiteraard het beeld probleemvoller blijft dan dat der
zusterkunsten.
Indien wij niet alle onderzoekingsmiddelen in dienst stellen van het „begrijpen" of indien wij verklaren dat al deze problematiek slechts fantasie, ijdel
woordenspel of zinsbegoocheling is, zouden wij dan niet bij voorbaat elke mogelijkheid ener zin-verklarende en zin-dragende muziekgeschiedenis veroordelen,
in zover zij tot doel heeft: onze esthetische belangstelling op te wekken, voor de
door haar ontgonnen „kunst", die esthetisch getuigen wil van culturen en cul
tuurgebonden kunstenaars ?

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Adam Mickiewicz
Prins der Poolse Dichters
door PROF. DR. OTTO FORST DE BATTAGLIA
wiens nobele dichterfiguur voor alle Polen, zonder onderM ICKIEWICZ,
scheid van levensbeschouwing, het voorwerp is van een aanhankelijke
verering en een innige bewondering, heeft ook buiten de grenzen van zijn land
recht op belangstelling. Ongetwijfeld verliezen zijn schoonste gedichten in
vertaling veel van hun oorspronkelijke charme, en zijn merkwaardigste werken
zijn moeilijk toegankelijk voor vreemden, omdat zij een zekere bekendheid
veronderstellen met de Poolse toestanden. Doch zelfs in de noodzakelijkerwijze
onvolkomen vertalingen voelt de aandachtige lezer de wind van echte grootheid
waaien. Hij ervaart de diepe, wezensechte inspiratie van de dichter, voor wie de
kunst een goddelijke roeping was. Mickiewicz was er zich immers van bewust
een leider en profeet van zijn volk te zijn. Het algemeen-menselijk gehalte van
zijn werk heeft, hoezeer het ook in tijd en ruimte begrensd kon lijken, glansrijk
de proef doorstaan, niet alleen van een eeuw populariteit in eigen land, maar
ook van een stijgende bekendheid over de hele wereld. Mickiewicz heeft zijn
rechtmatige plaats veroverd in de wereldliteratuur en is, meer dan ooit, de
dichter van Palen.
Wat Mickiewicz vurig verlangd heeft, is werkelijkheid geworden: zijn balladen en andere lyrische meesterwerken, evenals het epos „Pan Tadeusz", zijn tot
in de verst afgelegen boerenhut doorgedrongen. Zijn populariteit kan vergeleken
worden met die van Schiller in het Duitse taalgebied, van Dante in Italië, of
van La Fontaine en Victor Hugo in Frankrijk. Nergens stuit zij op de onverschilligheid van een bevolkingsgroep zoals dat wel het geval is voor een Goethe
of een Shakespeare, of voor de grote Franse dramatici van de Grand Siècle, die
per slot van rekening voor de culturele benedenlaag van hun volk zelden meer
zijn dan een vage schoolherinnering, zonder weerklank in hart en gemoed. In
gesprekken met Poolse boeren of met weinig ontwikkelde emigranten kan men
ervaren hoe zij allen zichzelf terugvinden in de helden uit „Pan Tadeusz", hoe
zijn balladen in hun ziel naklinken en in de dagelijkse grijsheid bewaard worden
als een schat uit hogere sferen.
Wie echter in staat is om de geraffineerde woordkunst te smaken van zijn
speelse lyriek, staat voor een magisch wonderlandschap, waarin het glinstert en
fonkelt en ruist, als in een druipsteengrot die plots door een helder licht bestraald wordt. Deze verzen wekken een bewogenheid op, die ons niet meer met
rust laat, die onze ijdelheid tart en de geheimste roerselen van onze ziel uitspreekt. Ze rukken ons mee als in de wervelwind van een orkaan, nu eens naar
de sterren, dan weer in duizelingwekkende afgronden, omhoog-omlaag, zonder
ophouden; ze maken ons gelukkig omdat we ontstijgen aan een vulgaire en lege
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rust. Dat is de jeugdig-vurige romantiek van moed en overmoed, van zinnelijkheid en bovenzinnelijkheid, die ook Goethe en de dichters van de „Sturm und
Drang" overmeesterd had. Op haar dolle vaart mondt ze echter spoedig uit in de
Byroniaanse „Weltschmertz": weldra beseft ze de fatale begrensdheid waarin
juist wie zich vrij waant gekluisterd zit. Tevens wordt ze ontgoocheld over het
onrecht van de versmade liefdesmart en bedroefd over het noodlot dat het
vaderland en zijn beste zonen beschoren is onder het juk van een vreemde
dwingelandij.
* * *

In 1798 nabij Nowogrodek geboren, komt Mickiewicz, na zijn jeugd als in
een landelijke idylle te hebben doorgebracht, in de heetgebakerde studentengemeenschap terecht van de hogeschool te Wilna. Hier wordt hij de „jonge god",
de zoon van Prometheus: in een drieste stormloop wil hij de oude goden onttronen en de nieuwe Satans verpletteren die over Polen hun bewind uitoefenen.
Naar Rusland verbannen, komt hij spoedig tot het besef, dat de strijd voor vrijheid en recht heel wat meer vergt, dan wat de onbekommerde onstuimigheid
van idealistische epheben vermoeden kon. Aan de engheid van de Litause provinciestad ontrukt, leert hij in het Rusland van de Tsaren drie dingen kennen:
de high life, waartoe zijn dichterlijke begaafdheid hem toegang verschaft, de
machteloosheid van de idealistische aristocratic, die haar hervormingsplannen
ziet stranden op de keiharde tyrannie van een bureaucratische soldatenstaat, en
eindelijk, als resultaat van deze dubbele ervaring, het inzicht — sterk contrasterend met zijn vroegere driestheid — dat de gewapende opstand van de onmachtige slaaf tegen de overmachtige heer, werkelijk verraad kan zijn. Maar tevens
ondervindt hij daar, dat de dichter in de satire over een wapen beschikt, dat, op
lange termijn, in staat is de macht van de verdrukker te ondermijnen. Ze strait
en striemt wie ze treft, en steekt anderzijds de onderdrukten een riem onder het
hart; ze geeft hen nieuwe hoop op de toekomst en geloof in de heiligheid van
hun zaak.
In het gedicht „Konrad Wallenstein" verhaalt Mickiewicz hoe een geboren
Litauer hardnekkig de eer van grootmeester der Duitse Kruisheren nastreeft, om
als hoofd van deze ridderorde, die zijn volk verdrukt, haar in het verderf te
storten. Onder deze doorzichtige verkleding, onthulde de dichter zijn eigen
innerlijke tweespalt en zielestrijd. Was hij niet, als banneling, ambtenaar geworden in de kanselarij van de Russische vorst Golicyn, zodat hij een zeer behaaglijk
bestaan leidde in de vriendschappelijke omgang met de elite van Moskou en
Petersburg. Hij werd daar aangetrokken door de bekoorlijke en fijnzinnige
dames, door de ontwikkelde en charmante heren, die in prachtige salons bij een
glas champagne liberale principes beleden en tekeer gingen tegen het reactionnaire tsarenhof. In Poeshkin, de rijzende zon aan het firmament van de Russische literatuur, vond hij een vriend van zijn niveau. Rond hen beiden kringden
de kleinere sterren en planeten, wier koers bepaald werd door de stralende vaste
sterren die zij waren. Maar de Poolse patriot verlangde nog wat anders: de
Venusberg, Klingor's Tovertuin, het Capua van de bel-esprit, of hoe men ook
deze luxueuze paleizen noemen mocht, konden hem niet meer bekoren zod ra hij
in het bezit was van de zo vurig begeerde reispas. Over Duitsland, waar hij
Goethe bezocht, Zwitserland en Italië, waar hij een weinig gelukkige liefdesaffaire beleefde, bereikte hij Parijs, dat hem voortaan, met enkele korte onderbrekingen, een tewde vaderland zou zijn.
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Bij de mislukking van zijn langgekoesterde droom -- de dochter van een
magnaat te kunnen huwen — voegde zich nog een tweede reden tot wanhoop: de
opeenvolgende nederlagen van de voor hun onafhankelijkheid strijdende Polen
in hun uitzichtloze strijd tegen het rijk van Nikolaas I. Mickiewicz, over wiens
laten we zeggen „voorzichtige" houding gedurende deze periode van de Poolse
heldenstrijd ons geen goocheltrucjes van interpretatie heen kunnen helpen,
begaf zich in zulk gezapig tempo naar het strijdtoneel, dat alles reeds voorbij
was toen hij in het Pruisische Posen arriveerde. Zijn wapen was nu eenmaal niet
het zwaard, maar de pen. Hij doopte ze diep in gal en bloed, en zo ontstond het
derde deel van het „Dodenfeest" („Dziady"). Hierin goot de dichter het venijn
van zijn spot uit over de gehate beulsknechten van de Tsaar, en over de pluimstrijkerij van de Poolse aristocratie. Maar hij prees anderzijds de standvastige,
trouwe strijders en martelaren, die niet bogen voor de terreur, en die verlies van
vermogen, ja verwondingen en dood trotseerden voor hun vaderland. De eigenlijke held van dit mystieke drama, is de eenvoudige monnik Piotr, die de wrede
machthebbers onbevangen de waarheid in het gezicht slingert, en de gave van
de profetie ontvangen heeft. Hij lijkt ons meer de centrale figuur te zijn, dan de
Byroniaanse Konrad-Gustav, het spiegelbeeld van Mickiewicz, waarin de open,
onomwonden gevoelens van de kloosterbroeder gesublimeerd en in een romantisch-egoistisch waas gehuld zijn.
* * *

Met het zgn. Dresdense „Dziady", vangt de tweede, mystische periode in de
pelgrimstocht van Mickiewicz aan, die de rest van zijn ballingschap omvat. Van
de aristocratische romantiek evolueert hij naar de democratische. Niet zozeer het
leed van de buitengewone mens, die als plaatsvervanger van miljoenen lijdt,
maar wel het droevige lot van de armen en beledigden, van de onderdrukte
volksmassa in Polen en elders is voortaan het onderwerp van zijn opstandige
verzen. De literaire activiteit van Mickiewicz tussen 1832 en het midden van de
eeuw, wanneer zijn creativiteit zal verzwakken, kan gekenmerkt worden door
drie adjectieven: christelijk, sociaal, en revolutionnair. Zij tracht deze drie begrippen derwijze in éénklank te brengen, dat men ze als onderling onscheidbaar beschouwt. Deze overeenstemming wil de dichter als typisch reveleren,
zowel voor de Slaven in het algemeen, als voor de Polen in het bijzonder. In die
geest zijn vooreerst de „Boeken van Polen's volk en pelgrimage'' geschreven:
een afzwering van de burgerlijk-kapitalistische wereld, die volgens hem uit lage
zelfzucht de Poolse zaak in de steek had gelaten. De onweerstaanbare evolutie
zal over deze schijndemonstratie — evenals over het monarchistisch absolutisme
-- zegevieren, en, in het teken van het Kruis, een ideaal verwezenlijken van
vrijheid en broederlijkheid. Polen heeft in deze ontwikkeling, die niet zonder
strijd kan geschieden, een leidende rol te spelen, en het zijn de „pelgrims", de
naar het Westen gevluchte emigranten, die de voorhoede moeten vormen.
Zijn opvattingen uit deze tweede periode, die nu vaste vorm hadden aangenomen, verdedigde Mickiewicz ook als professor, gedurende meer dan een jaar te
Lausanne, en daarna, van 1840 tot 1844, aan het „Collège de France" te Parijs.
Daarvan getuigen de in druk verschenen Franse voordrachten over de Slaven en
hun literatuurgeschiedenis. Zuiver politiek waren de tijdschriftartikels in ,.De
Poolse Pelgrim" en later in de „Tribune des Peuples", twee organen van de
linksgerichte Poolse emigranten. Rond dezelfde tijd situeert zich ook de zes jaar
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lange band met Towianski, de messianistische profeet, die ook Slowacki en de
meeste andere koryfeën van de Poolse kolonie te Parijs in zijn „kring" lokte.
Deze Litause edelman, van wie het nog steeds niet duidelijk is of hij een gek
dan wel een bedrieger was, een tsaristisch agent of een zonderlinge dweper,
draagt er grotendeels de schuld van dat Mickiewicz als dichter sindsdien nog
nauwelijks aan het woord kwam.
Towianski bond de dichter aan zich, door de bijna hypnotische invloed welke
hij uitoefende op diens hoogbegaafde en zielsgoede vrouw. Celina Szymanowska,
dochter van een beroemde pianist die door Goethe hoog werd gewaardeerd,
was in 1834 gehuwd met Adam Mickiewicz. Ze was een begrijpende en waardige levensgezellin, die echter aan chronische zinsverbijstering leed. De dichter
ging zeer gedrukt onder het feit dat zijn geliefde vrouw, de moeder van zijn
kinderen en de zorgzame bewaarengel van het bescheiden gezin, steeds vaker en
tenslotte blijvend een prooi werd van geestesverwarring. Een schijnbare genezing
door Towianski maakte deze, in de ogen van Mickiewicz, een echte wonderman.
Op de vooravond van de revolutie van 1848 evenwel, brak de dichter, helemaal ontnuchterd, met deze charlatan, die daarover niet weinig verontwaardigd
was. In de revolutie die nu uitbrak, en waarin zijn droom van een gemeenschappelijke opstand der volkeren tegen de onheilige alliantie van koningen,
slechte priesters en uitbuiters scheen vervuld te worden, heeft Mickiewicz een
ruim aandeel gehad. Hij organiseerde te Rome een Pools legioen, dat samen
met de Italiaanse tegenstanders van de Habsburgers en met de Hongaren,
Oostenrijk, de steunpilaar van de reactie, zou bestrijden. En wel onder de christelijke banier. Mickiewicz verscheen tweemaal op audiëntie bij de Paus. Met een
heftigheid die zeer weinig in overeenstemming was met het ceremonieel, bezwoer hij Pius IX, die toen nog de gevierde beschermer was van de eenheidsbeweging in Italië, de vaandels van het Poolse legioen te zegenen: ,,God is in
de werkkielen van de Parijse arbeiders", riep de dichter in vervoering uit. Maar
de sterkste bataljons overwonnen.
Mickiewicz keerde naar Parijs terug, en werd er onder het tweede keizerrijk,
niet het minst wegens zijn verering voor Napoleon I, tot bibliothecaris van het
Arsenaal benoemd. Hij had nu een kommerloze en vruchtbare levensavond kunnen genieten in zijn ambt en waardigheid. Maar toen de Krimoorlog uitbrak,
wilde hij deze, naar het hem toescheen, enige kans niet missen, om aan de zijde
van de tegen Rusland oprukkende westelijke legers, de onafhankelijkheid te
bevechten voor de Polen. Wederom trachtte hij, ditmaal in samenwerking met
de leider van de conservatieve Poolse emigranten, vorst Czartoryski, een Pools
legioen te organiseren, dat van uit Turkije in de strijd zou ingrijpen. Maar de
voortijdig verouderde dichter, die nog maar pas het afsterven van zijn vrouw
had betreurd, stond zelf voor de dood. Hij stierf te Constantinopel, na slechts
één dag ziek te zijn geweest, de 26ste november 1855, aan cholera.
* * *

Blikken wij terug op zijn oeuvre, waarvan we de belangrijkste werken reeds
vermeld en, op één na, bondig uiteengezet hebben, dan kunnen we de rijkdom
ervan ook hieraan meten, dat het de meest tegenstrijdige verklaringen toelaat.
Ongeacht de dominerende aristocratisch-individualistische kleur van de eerste,
en de democratisch-sociale inslag van de tweede periode, kunnen we overal
uitingen en motieven vinden, die een dergelijke schematische beoordeling logen
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straffen. Men kan, aan de hand van citaten, Adam Mickiewicz evenzeer een
traditionalist als een revolutionnair, een gelovige katholiek als een dweperig
ketter, een zinnelijke epicurist als een verstorven asceet noemen.
Een paar grondtrekken zijn echter onuitwisbaar: hij was een Pool die hartstochtelijk aan zijn volk verknocht was, een belijder van een idealistisch-spiritualistische wereldbeschouwing, een degelijk-onderlegd humanist, een warmvoelend mensenvriend. Hij was vooral een groot dichter bij Gods genade, die
enkel zijn innerlijke aandrift volgde. Zijn met de jaren duidelijker wordende
neiging tot de revolutie, wortelde bij hem, als bij zovele andere volksgenoten
uit hetzelfde milieu, in het ressentiment tegen de vreemde onderdrukking van
zijn vaderland. Mocht men daaraan nog twijfelen, dan kunnen we verwijzen
naar dat meesterwerk, waarin de Poolse literatuur als zodanig culmineert: zijn
„Pan Tadeusz". Een „adellijke geschiedenis", heeft de auteur dit werk als ondertitel gegeven. En hij is hier inderdaad een „laudator temporis acti", de lofredenaar van een standenmaatschappij met agrarisch-feodale structuur, om het in
marxistische termen uit te drukken; een maatschappij waarin aan de landadel en
de clerus de leiding, en aan het gewone volk de rol van goedbehandelde onderdanen toekomt. Deze heerlijke vertelling uit de dagen van de opstand der Pools
voelende Litauers tegen de Tsaar, deze hymne aan Napoleon en het hem trouwe
Poolse legioen, dat lied van geluk en tegenspoed in de stille afgelegenheid van
het Poolse landgoed, is niet door een rebel uit persoonlijke aanleg, een Tyrtaeus
van de klassenstrijd geschreven. Evenals de hem overigens weinig sympathieke
aristocraat, Zygmunt Krasinski, had Mickiewicz als leidmotief voor ogen:
„Dat ene slechts, dat ene:
dat zich met Polens adel 't volk verene".
Aan de gezindheid van dit testament, dat in het bewustzijn van de Poolse
natie nog zeer levend is, kan zelfs de ingewikkelde exegese van de huidige marxisten, die Mickiewicz graag als een „grand ancêtre" voorstellen, niets veranderen. Daar hij echter, zoals blijkt uit andere werken die in dezelfde periode
(1832-1834) geschreven zijn, ook andere opvattingen huldigde, die beter stroken met de overtuiging van de linkse bewonderaars, kan men gerust zeggen dat
hij aan de hele natie toebehoort: de Polen in hun land, en die in ballingschap.
En tenslotte behoort hij de hele wereld toe, die uit de veelvuldige rijkdom van
de Poolse kultuur wil putten, en aan de wereldliteratuur, die openstaat voor alle
volkomen woordkunst.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL
E Franse verkiezingen van 2 januari zijn de premier Edg. Faure uit de hand
gevallen. Bedoeld om een steviger en degelijker parlement te krijgen hebben zij
een Assemblée opgeleverd, waarin samenwerking van partijen tot steun aan deze
regering verre te zoeken is. De gesplitste radicale partijen, die van Faure en de
Mendèscisten, zijn beide gehavend uit de strijd gekomen en haar onderlinge vijandschap is van dien aard, dat de wens van Faure om door het vormen van een regering
van nationale eenheid, alle groepen van socialisten tot conservatieven omvattend, de
twee voornaamste urgentiepunten, grondwetsherziening en oplossing van de Algerijnse
kwestie, af te handelen, door Mendès France zonder aarzelen werd afgewezen. Hij
voelde meer voor de vorming van een „Republikeins Front" met de socialisten. Van
twee kanten was men bereid tot aansluiting. De communisten hadden, dank zij het feit,
dat de wet over de lijstverbindingen ditmaal niet tegen hen werkte, hoewel hun aantal
kiezers niet vermeerderd was, hun zetels van 100 op 150 gebracht en streefden naar
een herstel van het „Volksfront" van 1936. Hiervoor waren de socialisten niet te
vinden. Van de andere kant bestond bij de M.R.P., tot 72 zetels ingeschrompeld,
vanouds het verlangen naar samenwerking met links, omdat haar sociale hervormings.
plannen in de conservatieve hoek weinig kans maakten. De samenwerking was eertijds
door de socialisten verbroken wegens het Barangé-subsidiewetje ten voordele van het
bijzonder onderwijs. Het zag er naar uit, dat de „laïcisten" de „onaantastbare'' schoolwetten tegen het bijzonder onderwijs eerder in haar volheid wilden herstellen dan er
een jota van te laten vallen. De grootste verrassing bij deze verkiezingen was de
triomf van de boekhandelaar Poujade uit het plaatsje Saint-Céré., Oorspronkelijk
begonnen met een beweging tegen het dikwijls onrechtvaardige belastingsysteem,
vormde hij een partij van de „Union de Défense des Artisans et des Commercants''
(Udac) . Deze ontevredenen hadden zoveel succes, dat zij met 53 man de politieke
arena binnentraden. Hun eerste taak zou zijn, zich de gisting in de dagen der Grote
Revolutie herinnerend, een Staten-Generaal bijeen te roepen om langs die weg tot
ingrijpende hervormingen te komen. Met gesloten deuren hield Poujade te Parijs een
congres met 540 vertrouwensmannen. Na afloop werd aan de buitenwereld bekend
gemaakt , dat de Poujadisten geen neo-fascisten of anti-semieten waren en daarom
bereid met alle partijen samen te werken om de problemen van het land op te lossen.
Zo werd de negatieve beweging een positieve politieke partij, die de rol van de
vroegere „Montagnards" trachtte na te bootsen, al was het maar in de symbolische
keuze der zitplaatsen. Deze toeleg mislukte.
De nieuwe Assemblée kwam 24 januari bijeen om haar voorzitter te kiezen. De
communisten tellen 150 man; de socialisten 94, de radicalen van Mendès-France 57;
de groep-Mitterant 18; de M.R.P. 83; de groep-Faure 14; onafhankelijken en boeren
95; de vroegere Gaullisten 21 en de Poujadisten 52. Het getal van deze laatste groep
is nog niet definitief, omdat haar wegens bij de verkiezingen gepleegde ongerechtigheden een achttal zetels betwist worden. Na drie stemmingen verkreeg de socialist Le
Troquer met behulp van de communisten, toen reeds een deel der afgevaardigden de
zaal verlaten had, voldoende meerderheid om als Kamervoorzitter uit de bus te komen.
Zonder een volksfront te willen vormen, is de socialist Guy Mollet door president
Coty belast met de taak zijn investituur bij de Assemblée aan te vragen om daarna
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zijn gevormd ministerie voor te stellen. Om de M.R.P., voorstanders van de Europese
integratie, gunstig te stemmen kreeg de socialist Pineau en niet M.FF. de leiding van
de buitenlandse politiek. Mendès-France werd vice-premier, het aantal ministers tot
13 gereduceerd en het getal der staatssecretarissen op 21 gesteld. De oude generaal
Catroux (79) zal zich belasten met de Algerijnse zaken, de gouverneur-generaal
Soustrelle vervangen en zijn ministerzetel in de stad Algiers vestigen.
Op een bijeenkomst te Bradford hield de Britse premier Eden een politieke redevoering om zich te verdedigen tegen aanvallen op zijn beleid, ook van conservatieve
zijde, in binnenland en buitenland. Hij verweerde zich tegen de „vitzieke" pers en
toonde aan, dat de welvaart van het land bedreigd werd door inflatie. Zij werd door
de regering bestreden door bezuiniging op de uitgaven, grote vermindering van het
aantal regeringsambtenaren en door bevordering van de productie. Met betrekking tot
de buitenlandse situatie was er meer reden tot bezorgdheid dan enige tijd geleden en
het bezit van een H-bom zou geen overtollige weelde zijn.
Op Malakka is een poging om de communistische guerilla-strijders tot onderwerping
te brengen, na een gesprek met hun leider Tsjing Pen mislukt. Het amnestie-aanbod
had weinig resultaat geboekt. Tsjing Pen weigerde zich onmiddellijk over te geven en
de strijd in de ontoegankelijke wouden zal doorgaan.
In de talrijke gesprekken tussen de gouverneur van Cyprus, Harding, en aartsbisschop Makarios viel weinig voortgang te bespeuren. De toestand op het eiland is
verslechterd doordat Grieken en Turken onderling slaags zijn geraakt. Toch bestaat er
een kans op een vergelijk. Want aartsbisschop Makarios heeft een grote groep van de
Griekse gemeenschap opgeroepen om te beraadslagen over Britse voorstellen, waarmee
hij het „in grote lijnen" eens is. Zij bevatten Britse erkenning van het recht der
Cyprioten op zelfbestuur, instelling van zelfbestuur op nader vast te stellen tijd, onder
waarborg der Britse belangen in dit strategisch gebied. Een tegenslag van groter
betekenis was, dat de vorst van Jordanië aan de druk van volksbewegingen, georganiseerd door Saoudi-Arabië en niet zonder instigatie van Moskou, moest toegeven en
afzien van het Bagdad-pact. De nieuwe premier, Samir Rifai, verklaarde, dat zijn
politiek niet voorziet in aansluitingen van het land bij nieuwe allianties. „Wij zullen
broederlijke betrekkingen blijven versterken met alle Arabische staten". Van dezelfde
mening was ook Libanon, dat zich bij verdrag bij het Egyptisch-Syrische kamp voegde.
Zelfs Soedan. ternauwernood op eigen benen staande, gaf de wens te kennen tot
aansluiting. Wanneer dit bondgenootschap krachtdadig wordt gemaakt door een toevloed van wapenen kan het niet anders of de spanning in het midden-oosten wordt
sterk opgevoerd. Inderdaad is de Egyptische militaire macht sterk toegenomen, doordat
de Britse regering verzuimd heeft toe te zien op de verkoop van afgedankte tanks, die
als oud ijzer opgekocht bij honderdtallen aan Egypte en Syrië geleverd werden. In
weerwil van een verdedigings-witboek legde de nieuwe leider van de Labourfractie
Gaitskell de regering het vuur aan de schenen. De illegale wapentransporten hadden
aan haar politiek prestige meer schade berokkend dan aan het militaire evenwicht
tussen Egypte en Israël. Jordanië in het Bagdadpact te drijven was een grove politieke
vergissing. De halfslachtigheid der regering om de verplichtingen door het verdrag van
1950 op zich genomen, „de grenzen van Israël en Egypte te garanderen" na te komen,
had de oorlog naderbij gebracht.
Intussen is men van alle kanten, behalve van Sovjet-zijde, in de weer de lont in het
midden-oosten uit te trappen. De V.R. heeft ten gerieve van Syrië in scherpe bewoordingen het incident bij het meer van Tiberias veroordeeld. Dulles liep met plannen
rond om het drie-mogendheden-garantieverdrag van 1950 te verscherpen en de secre
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taris-generaal van de V.N. Dag Hammerskjoe besprak in Amman, Jerusalem, Beiroet,
Damascus en Cairo, waar Nasser een nieuwe grondwet aan zijn Egyptenaren ter
overweging had aangeboden, plannen om tot verzoening te komen. De grondslag van
zijn voorstellen was een memorandum van de voorzitter der bestandscommissie, generaal Burns, waarin wederkerige vrijlating van gevangenen werd aanbevolen, het
gebruik van water uit het meer van Galilea voor irrigatie der landerijen aan Syrië
werd toegestaan en Israëlische vissers geboden zich niet verder dan 200 meter in de
Syrische territoriale wateren te bevinden om geen gevaar te lopen door Syrische
kanonnen van land uit beschoten te worden. Tijdens zijn bezoek aan Washington
besprak Eden met Eisenhower deze en andere mogelijkheden. In zijn „State of the
Union" had de president reeds verklaard, dat de States alles zouden doen om een
rechtvaardige oplossing te bevorderen van het tragisch geschil tussen de Arabische
staten en Israël. „Wij willen al deze landen tot vriend houden". Een der middelen om
de penetratie der Sovjet in Azië af te snoeren was een „Marshall-plan" tot economische hulp op lange termijn aan landen, die het speciale doelwit van het internationale
communisme zijn. In dezelfde boodschap beloofde de president op het gebied van de
atoomenergie de nodige Amerikaanse hulp te verlenen aan het zg. „Euratoom-plan",
de jongste poging om de integratie van Europa te bevorderen.
Intussen zat Moskou ook niet stil. Volgens het oude recept van Lenin is Europa te
onderwerpen langs de omweg over Azië en Afrika. De Afrikaanse staten worden
langs ondergrondse wegen door communistische infiltraties ondermijnd. Zelfs in Liberia
ontbrak bij de inauguratie van president Tubman geen Russische delegatie, waarvan
niemand minder dan de voorzitter van de Sovjet-volkenraad, Volkof, het hoofd was.
Tegenover Europa put Moskou zich tegelijk uit in vriendelijkheden. Kroestsjef verzekerde aan een Amerikaanse jurist hoe hoog hij de Europese leiders schatte en verheugde zich al in het vooruitzicht van een bezoek aan Londen. Maarschalk Boulganin
liet door zijn ambassadeur in de V.S. aan de president een brief overhandigen, waarin
hij een vriendschapsverdrag voor 20 jaren aanbood tussen de States en de Sovjet
Unie. Nog voordat Eden voet aan wal had gezet beantwoordde Ike deze propagandamanoeuvre met een in vriende lijke, maar duidelijke termen gesteld antwoord. Een
nieuw verdrag had geen zin, omdat beide mogendheden het Handvest van de V.N.
getekend hadden. Zelfs het Handvest kan de huidige spanning niet voorkomen. Hoe
kunnen we dan hopen dat de huidige situatie kan verbeterd worden door de woorden
van het Charter nog eens in bilaterale vorm te herhalen? Het is een illusie, dat een
aantal formules op papier een resultaat zouden opleveren, dat in werkelijkheid alleen
maar door een verandering in mentaliteit kan worden verkregen. Het zijn alleen daden
en niet- woorden, die tellen. Constructieve suggesties zullen echter altijd een open oor
bij de president vinden.
Omtrent een candidaatstelling voor een tweede ambtsperiode heeft Ike zich onduidelijk uitgelaten, waardoor hij beide partijen in spanning houdt, en zelfs de wereld.
Want de binnenlandse verkiezingsstrijd in Amerika werpt zijn schaduw op de internationale verhoudingen. De „beste minister van buitenlandse zaken, die hij ooit gekend
heeft'', zoals de president meedeelde, Forster Dulles heeft een storm van verontwaardiging verwekt over een uitlating in „Life". Hij had driemaal de vrede gered door
tegenover Rood-China in 1953-1954 met oorlog te dreigen, toen het verdacht werd in
te willen grijpen in Korea, in Indochina en Formosa. De indruk op de wereld van dit
roekeloos risico-nemen was zo verbijsterend, dat Dulles zich genoodzaakt zag te
verklaren, dat „Lif e" zijn intervieuw verkeerd had weergegeven en dat de bladen het
artikel uit zijn verband hadden gerukt door dubbelzinnige aanhalingen, zoals b.v. zijn
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uitspraak: „De kunst om tot de rand van de oorlog te gaan zonder in een oorlog
verwikkeld te worden, is de noodzakelijke kunst".
NEDERLAND
De hervatting der onderhandelingen te Genève tussen de Nederlandse en Indonesische delegaties liet zich hoopvol aanzien. Het liep echter anders. Want het bleek, dat
Indonesië Nederland wilde afschepen met „goed vertrouwen" in de toekomst, terwijl
van deze zijde meer waarde werd gehecht aan vast omschreven verdragen. Een poging
om west-Nieuw-Guinea als „betwist gebied" te erkennen zou wellicht Djakarta in de
financiële besprekingen soepeler hebben gestemd; de Nederlandse regering is echter
op dit punt onwrikbaar. Het overleg werd 7 januari geschorst, de delegaties namen
contact op met hun regeringen en Anak Agung begaf zich naar Londen om er met
Eden zuid-oost-Aziatische toestanden te bespreken. In strijd met geruchten, dat Indonesië voornemens was zich aan te sluiten bij het Britse Gemenebest, of bij de sterlinglanden was Anoe tevreden over zijn bezoek. De minister van Economische zaken, Mr.
Kasimo, lid van de kleine katholieke Indonesische partij, was naar Djakarta gevlogen
om er rapport over het verloop der Geneefse conferentie uit te brengen. Niet zozeer
de inhoud van het rapport, dat toch wel gunstige uitzichten bood, als wel het principiële verzet der Nandatul Ulama en een andere regeringspartij (P.S.I.I.) noopte het
kabinet-Harahap af te zien van verdere onderhandelingen met Nederland en een einde
aan de conferentie te maken.
In Nederland is men van mening, dat door de politieke verschuivingen in Indonesië
de basis van de conferentie is beïnvloed. De protocollen, voorzover zij 7 januari een
overeenstemming bevatten, zo maar volgens het plan van Harahap te ondertekenen,
kon van de Nederlandse regering, zelfs niet om het kabinet-Harahap te redden, verlangd worden. Over verschillende punten was nog geen overeenstemming bereikt.
Over het lot der arrestanten was nog geen bevredigende oplossing in zicht en de
weigering van een visum aan Mr. van Empel, die te Bangkok op toelating wachtte om
de verdediging van mevrouw Bouman over te nemen werd door de rechter Maengkom
gemotiveerd met de mening, dat het proces-Jungschleger nog hoogstens deze maand
zou duren, zodat het tijdstip om de verdediging in andere handen over te geven slecht
gekozen zou zijn. De concessie om van Empel in Indonesië toe te laten zonder te
mogen pleiten was een pasquille!
Hangende deze kwesties, was de Nederlandse regering niet van zins zonder meer
een punt achter de onvoltooide conferentie te zetten, zoals Harahap had gewild.
Zonder hoofdelijke stemming aanvaardde de Eerste Kamer de adoptiewet, waardoor
aan de uitzonderingspositie van Nederland ten opzichte der andere Europese staten
een einde is gemaakt. Alleen Portugal is nog zonder wettelijke regeling van deze
kwestie.
In januari vierde de K.V.P. als opvolgster van de R.K. Staatspartij haar tienjarig
bestaan. Er was alleszins reden dit feit feestelijk te herdenken. Minister Beel hield een
diepgaand betoog over de noodzakelijkheid en het recht van bestaan der K.V.P., wier
prijsgeven een onverantwoordelijke beslissing zou zijn. De doorbraak is voor katholieken een onding, te meer omdat in de practische politiek samenwerking met constructieve partijen altijd mogelijk en gewenst is. Met groot vertrouwen gaat de K.V.P. dit
jaar de verkiezingsstrijd in. „Dit is niet alleen de constatering der eigen partijstukken",
merkte de voorzitter Mr. van Doorn op, maar ook „de geheime notulen van de vergaderingen der andere partijen zouden deze bewering kunnen staven".
1-2-'56
K. J. D.
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Sinds ons jongste overzicht zijn eigenlijk slechts een paar nieuwe punten op het
tapijt gekomen.
Inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering begon de voorspelde socialistische volteface met een communiqué van het A.B.V.V. dat nieuwe besprekingen in de aard van
die van 31 maart 1955 vroeg, mits er de geneesheren bij betrokken werden. Een artikel
van de socialistische partijvoorzitter, Buset, betekende een onverhulde opening naar de
kant der partners van het akkoord tussen de niet-socialistische mutualiteiten en het
coordinatiecomité der geneesheren. De besprekingen tussen het bevoegd ministerieel
comité en de artsen werden hervat en zouden op het einde van januari niet ongunstig
evoluëren.
Inzake arbeidsduur werden de 45 uren --- zoals in het protocol van oktober voorzien
in de stikstofnijverheid doorgevoerd; in de mijnsector en in de staalnijverheid zijn
de laatste moeilijkheden voor een compromis nog te effenen.
De huisvestingswet en de uitvoeringsbesluiten van de wet-Collard lieten nog steeds
op zich wachten. Daarentegen werden de wet op het sportinstituut in de Senaat en de
wet op het pensioen voor de zelfstandigen in de Kamer goedgekeurd. Het is echter een
vraag, of deze wet-Bossaert zo genoemd naar de minister van middenstand die haar
totstandkoming niet meer heeft mogen beleven daar bij op 1 februari overleed —
ongewijzigd door de Senaat zal geraken. Die wet is immers zeer betwist; doorgaans
wordt ze in Brussel en Wallonië eer gunstig, in Vlaanderen eer ongunstig onthaald:
een bewijs te meer voor de verdeeldheid van de middenstand die het probleem van
deze klassen zo ernstig en netelig maakt. Het succes van Poujade in Frankrijk is niet
zonder echo verlopen, en het is jammer dat de machtige Fédération Nationale des
Classes Moyennes na het ontslag van haar voorzitter geheel dreigt uiteen te vallen
wat de chaos zou verhogen.
De uitnodiging tot de grondwetsherziening, juister gezegd de voortzetting ervan,
werd in Kamer en Senaat door de minister van Binnenlandse Zaken tot de oppositie
gericht. Zoals te verwachten was, verklaarde deze, op de uitnodiging niet te kunnen
ingaan, tenzij de regering haar politiek inzake onderwijs zou laten varen. Dat daarvan
geen sprake kan zijn, werd treffend bewezen door het optreden van de voorzitters der
meerderheidspartijen op het congres van de Liga voor het officieel onderwijs, waar
vooral Buset in hevige termen de gemeenschappelijke trouw aan het anticlericalisme
beleed.
Uit Kongo kwam een nieuwe bevestiging van die waarheid. Dhr. Buisseret had een
onderzoekscommissie van drie man, geleid door inspecteur Coulon, afgevaardigd naar
de kolonie om er het missie-onderwijs te inspecteren. Het verslag van die commissie,
die haar opdracht haastig en dan ook oppervlakkig had verricht, bevatte nochtans een
reeks kwaadwillige, ja onaanvaardbare aantijgingen. De zaak raakte vooral aan het
licht door het protest van E. P. Van Wing, geruggesteund door de christelijke opinie.
De onderwijspraktijken van minister Buisseret in Kongo werden ten overvloede aan de
kaak gesteld in de petitie die de Hoge Raad van Oeroendi verplicht was aan het
Parlement te richten: de hoogstnodige uitbouw van het lager onderwijs was totaal
verwaarloosd geworden, terwijl met hoge kosten overbodige inrichtingen van lekeonderwijs in het leven waren geroepen. Het staat vast dat de vestiging van een
machtig anticlericalisme in Kongo het hoofddoel van de regering is.
Een eigenlijk nieuw punt werd gevormd door het eens te meer gerezen prijzenprobleem. Dit kwam spoedig en onverwacht: de tabaksfabrikanten hadden een verho-

576

POLITIEK OVERZICHT

ging van de prijzen voor hun produkten aangekondigd, wegens de gestegen kosten van
de nodige materialen. De week vóór het inwerkingtreden der verhoging deden ze een
laatste aankondiging die onmiddellijk de syndicaten in het geweer riep. Minister Rey
riposteerde, een dag te laat, met een besluit tot prijsblokkering. De fabrikanten namen
de handschoen op en vaardigden de lock-out uit. Onderhandelingen, later bevestigd in
de prijzencommissie, leidden tot de oplossing: behoud van de prijzen op hun vroeger
peil, doordat de regering van een gedeelte van de taks afziet. Met veel klem werd van
socialistische zijde een prijsbeheersingspolitiek geëist, en de minister stemde toe die te
zullen voeren; ook zou voortaan iedere prijsverhoging hem officieel tien dagen op
voorhand moeten medegedeeld worden. Zoals C.V.P.-interpellant Van Hamme opmerkte zal dit aanleiding zijn tot speculaties. Intussen slaagde de regering erin het
indexcijfer nog beneden de fatidieke 102,7 te houden, waarop een verhoging der
ambtenarenwedden zou volgen (kost: meer dan 2 miljard) . De christelijke centrale van
de openbare diensten kwam die weddeverhoging nu alvast reeds opeisen.
De jongste staatslening bracht 5.436 miljoen op, blijkbaar mede omdat de boycot
door de aanhangers van Vrijheid en Democratie althans niet consequent werd toegepast. In militante christelijke kringen werd ook met weinig geestdrift de 25e verjaring
der Grandes Conférences Catholiques onthaald, waarop dhr. Spaak andermaal de
christelijke beschaving bezong .... School en Gezin is langzaam op gang gekomen: de
resultaten in het diocees Brugge zouden toch niet bijzonder schitterend zijn. Men
vraagt zich af, of organisatorisch geen eenheidsactie over geheel het land en propagandistisch geen kleuriger campagne gewenst waren geweest.
Terwijl de kernreactor te Mol practisch voltooid is, wordt van officiële zijde sneer
en meer aandacht aan de vraagstukken der kernenergie gewijd. De consultatieve
commissie werd officieel opgericht. De voorzitters der drie traditionele partijen kwamen van het comité Monnet te Parijs terug, na er het principe van de Europese Commissie (Euratom) in het raam van de economische integratie te hebben goedgekeurd,
en er een EGKS-achtige structuur voor te hebben aanbevolen. Bepaalde kringen in
België zijn nochtans weinig geestdriftig over dit in gemeenschap brengen omdat België
inderdaad de hoofdleveranciers van de grondstof is en meer voordeel zou hebben bij
eigen exploitatie. Men mag dienaangaande wellicht een discussie verwachten, zoals die
n.a.v. de EDG heeft plaatsgevonden. Ons lijkt het dat dergelijke oprispingen van
nationaal egoïsme op dit stuk bijzonder misplaatst zijn, temeer daar dc concrete
mogelijkheden van die eigen exploitatie zich nog allesbehalve klaar aftekenen. Wel is
het waar, dat de grote financiële groepen zich volop op het perspectief der atoomenergie aan 't voorbereiden zijn. Volgens sommigen zou de opdracht die oud-eerste
minister Van Zeeland bij de Banque de Bruxelles gekregen heeft, in die richting liggen.
De besprekingen van het interministerieel comité voor Benelux te Brussel op 12-1
bleken vruchtbaar met het oog op het vrije verkeer der arbeiders en vooral het voeren
van een gemeenschappelijke handelspolitiek: een program van de gemeenschappelijk af
te sluiten handelsakkoorden zal worden opgesteld.
Dhr. Spaak heeft tenslotte zijn houding inzake Spanje's opneming in de UNO tegen
de vertraagde interpellatie van dhr. Struye verdedigd, in termen die allesbehalve de
goede diplomatieke betrekkingen met het land van Franco in de hand kunnen werken.
Het is jammer dat aan het buitenlands beleid zulke fouten opgedrongen worden door
de doctrinaire stellingname van de B.S.P.....
L. Deraedt

Forum
Sven Stolpe's Jeanne d'Arc
In 1949 kwam bij de bekende Bonniers
Farlag te Stockholm van de hand van
Sven Stolpe Jeanne d'Arc van de pers.
Over deze Zweedse bekeerling tot het
Katholicisme is in dit tijdschrift reeds
herhaaldelijk geschreven. Ook werden
enkele van zijn romans vernederlandst. In
Litterair Paspoort van Juni 1954 schreef
Amy van Marken over hem: „Hij was
aanvankelijk een vurig aanhanger geweest
van het toenmaals en vogue zijnde vitalisme, maar in tegenstelling tot de meesten
onder zijn collega's verbond hij hieraan
een sterk christelijk getinte wilsdicipline.
Tot veler verrassing behoorde hij tot degenen, die werden gegrepen door de Oxfordbeweging, maar in de jaren 1940 vond
hij ten slotte zijn bestemming in het Katholicisme, waarvan hij thans op bijna
vijftigjarige leeftijd een der voornaamste
en actiefste voormannen is in Zweden.
Als buitengewoon intelligent en zeer
productief essayist en litteratuurrecensent
vervult hij een belangrijke rol in het culturele leven van Zweden. Hij is bovendien een der beste kenners van de moderne Franse letterkunde en wel in het bijzonder van de uitgesproken katholieke
schrijvers, die hij in Zweden heeft geïntroduceerd. Stolpe is er nooit voor teruggedeinsd links en rechts slagen uit te delen.
Maar hij heeft zelf ook flinke klappen te
incasseren gekregen".
Hoe hij zelf zijn overgang tot het Katholicisme beschrijft staat te lezen in het
November-nummer van Streven, Van
Jeanne d'Arc 1 ) bezorgde onlangs Het
Spectrum een Nederlandse vertaling.
Stolpe heeft veel werk gemaakt van de
voorbereiding tot dit boek. Men kan zich
de sfeer indenken waarin het plan tot het
schrijven van zulk een werk ontstond. Bij
de voornaamste Franse Katholieke schrijvers, die hem in de gevoels- en gedachtenwereld van het Katholicisme binnenvoerden, vond hij grote bewondering voor
Jeanne d'Arc: Léon Bloy, Péguy, Claudel

en Bernanos hebben allen over haar geschreven. Een uit het sterk ontkerstende
Noorden naar Rome teruggekeerde stoot
hier op een der wonderlijkste verschijningen uit de geschiedenis: een geïnspireerd
jong meisje leidt legers tot de overwinning en draagt haar onschuld en maagdelijkheid tot op de brandstapel. Heiligheid
en menselijke grootheid verbinden zich
hier in een verblindende paradox. Er
heeft zich rond Jeanne d'Arc een web van
legenden en weinig of half geloofwaardige
verhalen gesponnen, zodat het moeilijk is
de werkelijke, historische Jeanne te benaderen. Dit heeft zich Sven Stolpe ten
doel gesteld.
Door de studies van Anatole France,
Joseph Calmette en vooral van Jacques
Cordier, allen niet-gelovige schrijvers, is
er veel legendarisch in de Jeanne d'Arcopvatting opgeruimd, maar wordt tevens
haar hemelse zending ontkend. Het boek
van Jacques Cordier vooral, Jeanne d'Arc,
sa personnalité, son role, heeft bij zijn verschijnen veel stof opgejaagd. Met onbarmhartig critische zin ging hij de algemeen
aanvaarde Jeanne d'Arc-voorstelling te
lijf en verklaarde Jeanne's zending als een
gevolg van hallucinaties. Psychologie en
psychopathologie werden te hulp geroepen om een bevredigende verklaring te
vinden van Jeanne's ongewone verschijning. Hiertegen stelt Sven Stolpe zich in
verweer: veel van Cordiers feiten- en
legendencritiek aanvaardt hij, maar hij
verdedigt met hartstocht Jeanne's goddelijke zending. „Mijn boek, zegt hij in een
Nawoord, kan als een poging gelden om,
met behulp van het door Cordier en andere onderzoekers verzamelde materiaal,
een nieuw beeld van Jeanne d'Arc als
mystica te geven". De oudere werken
steunen te zeer op niet geheel betrouwbaar materiaal en geven vaak een te banale en sentimentele voorstelling van de
Heilige. Stolpe was niet in de gelegenheid
de oorspronkelijke bronnen in de archie-

1) Sven Stolpe, Jeanne d'Arc. Vertaald. -- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1955, 315 pp.
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ven te raadplegen, doch de gepubliceerde
documenten
en zo goed als alle zijn
gepubliceerd
heeft hij alle benut.
Wat is nu het resultaat van zijn arbeid?
Een alleszins aanvaardbare, een levende
en boeiende beeltenis van de Heilige. Het
is geen „vie romancée", geen verbeeld en
kunstig gecomponeerd leven, doch een
historisch verantwoorde biografie. In vele
gevallen stemt hij in met Oordier, zo bijvoorbeeld in het constateren der algemene
verwachting in Jeanne's tijd, dat Frankrijk
zou gered worden door een maagd, in het
vaststellen dat Jeanne nooit de eigenlijke
aanvoerster van het leger geweest is en in
talrijke geringere détails. Wat Stolpe op
de voorgrond stelt is het bovennatuurlijke
aspect harer roeping. harer mystieke zending. Zij, de schuldeloze, moest lijden,
moest evenals Christus de marteldood
ondergaan ter wille der schuldigen om als

zoenoffer de redding af te smeken van
haar land. Jeanne bereikt haar hoogste en
subliemste moment, als zij in overgave en
gehoorzaamheid aan Gods wil de brandstapel bestijgt. „Sage noch poëzie hebben
ooit een trotsere en reinere gestalte gekend dan de achttienjarige Jeanne d'Arc,
zoals zij over Frankrijks vlakte galoppeert,
waar de kathedralen van verre in de zilveren nevel van de horizon schitteren,
waar de heide geel ziet van de brem en
de bossen vrolijk kleuren door de witte
bloesem der acacia's, terwijl de zon haar
stralen koninklijk over haar hoofd uitgiet.
En toch is de andere kant van haar
prestatie de grootste:.... Wanneer zij in
het uur van haar nood geen enkele maal
in verzoeking komt God aan te klagen of
aan zijn liefde te twijfelen".
J. van Heugten S.J.

Broms Meesterwerk
,,Een geleerde zwijgt tegen een geleerde
niet van 't geen hij schrijft of gaat schrijven" lezen we bij Broere in zijn beste
werk, De terugkeer van Hugo de Groot
tot het katholieke geloof (p. 215; Br. 495) .
Zo heeft ook professor Brom niet gezwegen over zijn plan om te schrijven over
Broere, maar het heeft, zoals hij ons in
het Voorwoord vertelt, 38 jaar geduurd,
voor het plan verwezenlijkt werd. In die
38 jaar heeft het leven van de professor
echter niets gemeen gehad met de verlamde man, wiens genezing in het evangelie
wordt verhaald, en wie het niet mocht
weten uit de vele prachtige publicaties,
welke Brom op zijn naam heeft staan, zou
dat alleen reeds uit dit boek met ontzag
moeten en kunnen besluiten. Ik geloof niet
dat er in ons land in deze eeuw één historisch werk is verschenen, dat zo zwaar
belegen is van eruditie en zo fonkelend
van intelligentie, als Gerard Broms: Cornelis Broere en de Katholieke Emancipatie 1 ) . In de hoop dat deze clericale lofspraak de drankbestrijder niet moge kwetsen, terwijl een hulde aan de professor is
bedoeld, willen wij trachten enigermate
ons oordeel te motiveren. Enigermate,

1)

want dit boek is zo overweldigend rijk
van inhoud, zo briljant van stijl, zo flitsend en ondeugend, en zozeer een ontroerend getuigenis voor de Moederkerk van
een niet bepaald bijziende Katholiek, dat
het ten enen male onmogelijk schijnt eer
volledig beeld te geven van wat hier gepresteerd is. Dit is een boek dat men moet
lezen en herlezen, dat grondige studie en
bezinning vraagt en dat nu eenmaal niet
na een enkele, zij het aandachtige, lezing
kan worden samengevat.
De architectuur van het werk verraadt
de ervaren meester. Twintig hoofdstukken, wier titels behoudens één uitzondering
uit een enkel woord bestaan, zijn in meestal vijf of zeven rubrieken onderverdeeld.
Achtereenvolgens maken we kennis met
de Jongen, Seminarist, Theologant, Leraar,
Dichter, Denker, Toekijker, Woordvoerder, Redacteur, Geloofsverdediger, Bezieler, Revolutiebestrijder, Hoogleraar, Vre
debode, Weer Geloofsverdediger, Polemist, Kunstenaar, Mens, Priester, Meester.
Ofschoon Brom in het Voorwoord zegt
dat Thijm hem toch eigenlijk nader staat
en hem van zijn jeugd af aan zijn hart
heeft gelegen (p. 10), mag Broere zich

Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1955, 622 pp.
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niet beklagen over gebrek aan belangstelling en liefde. Brom is zijn held nagegaan
tot aan tafel toe en meent dat als Broere
lezingen had gehouden, hij zich zeker op
een oestertje had laten vragen, waarin het
enig honorarium van „verhandelaars" in
die dagen bestond (494). Het was niet
nodig, zo wordt er nog even bij verteld
dat, gelijk bij S. Thomas, een medebroeder hem eten gaf als een voedster, naar
de term van de kroniek, daar Broere zelf
wel zorgde het beste eten te vinden! Uit
het voorbeeld blijkt meteen dat de liefde
hier geen gebreken bedekt, niet alleen bij
Broere, maar vooral niet bij heren geestelijken. of dat nu pastoor de Rijp is (die
de onnozelheid zo ver dreef Broere's filosofie te laten drukken met een beroep op
de pauselijke encycliek over het Thomisme; 583) dan wel de door Brom hoogvereerde en in al zijn grootheid als regent
geschilderde Mgr. van Bommel, van wie
ons wordt meegedeeld dat hij „van het
ene diner naar het andere ,-- niet minder
dan zeven en veertig in het geheel zijn
vaderland doorgesleept wordt, zodat het
een raadsel is, hoe hij pas vier jaar later
zal bezwijken" (328) .
Ronduit schrijft Brom zijn kritiek op
zijn held in diens verschillende aspecten
neer. Hij was een kinderlijk mens, een begaafd schilder, een onvoldoend gevormd,
zwevend denker, een bombastisch dichter,
meer dichter dan wijsgeer (zoals zijn collega, de in Rome gedoctoreerde JansenKea al zo scherp constateerde (332) ) ,
een onhandig en onbegrepen docent, die
echter toch vele leerlingen ( zoals Willem
Cramer, prof. van Vuuren, Borret, van
Nispen enz.) met enthousiasme voor zijn
persoon en voor de Kerk heeft bezield.
Zo zijn er nog vele andere oordelen te
citeren dan dat van Schaepman, die beweerde dat „Broere's geest tot de sterren
steeg en starrenlicht over zijn bladzijden
goot" (578).
Ondanks al die kritiek wordt Broere er
niet kleiner op. Zijn ongeluk was dat hij
moest filosoferen in een diepe vervalperiode van het christelijk wijsgerig denken en zich moest scholen aan meesters.
wier systemen door Rome veroordeeld
werden, zoals de Lamennais en Ubaghs,
vervolgens dat zijn optreden viel in de
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laatste decennia der Romantiek, die als
een vuurtje rond 1860 plotseling werd geblust. Nagenoeg elk zijner wijsgerige uitspraken is, in de vrij zeldzame gevallen
dat zij duidelijk is, geen wijsbegeerte, maar
theologie, en in de overige gevallen van
een geniaal-aandoende diepzinnigheid, die
wegens de onklaarheid bedrieglijk is. En
toch steekt hij hoog boven zijn omgeving
uit. Men kan de Dithyrambe op het H.
Sacrament onderzoeken naar reminiscenties aan Bilderdijk of Schiller of Thomas.
maar -- ik beken het eerlijk: voor mij blijft
ze de indruk nalaten van een grootse conceptie met prachtige verwoordingen (zoals: „Blanke bloem van korenaren, druppelende duivenwijn" enz.) . Zo is het ook
met vele zijner bespiegelingen. Er roert
onder de vele onklaarheden een poëtische
drift en een zuivere geloofsbezieling, die
nu nog aanspreken. Dit is b.v. heel sterk
het geval waar Broere de geschiedenis der
Kerk theologisch tracht te interpreteren
(p. 345 e.v.) ; zo waar hij o.a. zegt: „Als
het Christus' Kerk betreft, zweeft er een
hoogere orde boven de gebeurtenissen"
(352) of als we bij hem lezen: „Ontwikkeling is bepaalder en veelzijdiger uitdrukking van de waarheid. In de godsdienst is het goddelijke aan het menselijke
gehuwd. Dat oneindige is onbewegelijk;
slechts het eindige, waarin het zich uitdrukt, gaat vooruit tot het volmaakt is .. .
De Kerk ontwikkelt zich in haar bestier,
in hare leerstukken, in haren eeredienst, in
hare zedeleer. Grootscher ontwikkeling
dan de Katholieke Kerk heeft opgeleverd,
bestaat er niet ...." (355). Dit laatste is,
zoals Brom opmerkt, verwant met grote
geesten uit de romantiek en wordt door
Broere twee jaar vóór het klassieke Development of christian doctrine van Newman uiteengezet.
Twee gedachten beheersen Broere's kijk
op de mensen en de wereld: dat alles een
afstraling is van de H. Drievuldigheid,
zodat hij overal een driedeling in de eenheid meent terug te vinden, én: dat het
Protestantisme de wortel is van alle revolutie. Wat het laatste betreft, men dient
te bedenken wat Broere, zijn voorgeslacht
en zijn tijdgenoten, aan den lijve hebben
ondervonden en heel bijzonder wat de
Aprilbeweging hem aandeed, die voor
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Brom aanleiding is om een psychologische
ontleding van dit verschijnsel te wagen,
die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. „Papenhaat is een geheimzinnige
hartstocht, die onmogelijk uit de Hervorming alleen verklaard kan worden" (368).
„De papenhaat is te instinctief en te convulsief om zich het grievende van zijn termen bewust te maken" (369) . „De vrijheid van de Hervorming wordt verheerlijkt, om de vrijheid van de Moederkerk
te verkorten". „Hoe feestelijk Sinterklaas
als „goed heilig man" ieder jaar ook met
kromstaf en al wordt ingehaald, Protestanten voelen zich bij de verschijning van
een echte bisschop doodsbenauwd en blazen de mijter tot een reusachtige domper
op, waarmee hun eigen licht dreigt uit te
gaan" (371) . Hier herkent men de oude
leeuwenklauw, maar de jongeren onder
ons zullen zich wel afvragen of dan b.v.
het comité, dat de Rotterdamse bisschop
zal verwelkomen namens de stad, met
zulke bloeddorstige geluiden onzerzijds geintimideerd moet worden.
Bij alle lof en bewondering vragen wij
ons ook af: of het boek niet gewonnen
zou hebben door grotere soberheid, zodat
ook Broere zelf niet verdronk in duizenden pittoreske bijzonderheden uit het leven
van talloze tijdgenoten. Als er een jaartal
uit zijn leven wordt vermeld, krijgen we
prompt te horen wat b.v. Newman of
Gbrres of een onzer toen zo middelmatige

literaire grootheden dachten of deden. Of
er nu sprake is van de locomotief (137), de
volkssouvereiniteit ( 312) , romans (143 )
of Murillo (484) , telkens worden we met
de akribie van een Duits lexicon onthaald
op een massa bijzonderheden, op zich zelf
allemaal even interessant, maar toch het
uitzicht op de hoofdpersoon belemmerend.
Neem b.v. het tiende onderdeel van
hoofdstuk XVIII, dat „Genie" getiteld is.
Aan de uitwerking van dit begrip komen
te pas Young,Ryklof van Goens, Betje
Wolff, Feith, Hemsterhuis, Kant, Bilderdijk, Joseph de Maistre, Lamartine, Bonald, Victor Hugo, Chateaubriand, Hildebrand, Da Costa, Carlyle, Schopenhauer,
Gioberti, Dupanloup, Multatuli, Perk,
Huet en van der Palm (p. 523-524) . Men
is geneigd te vragen waarom Godfried
Bomans hier onvermeld is gebleven. Om
dat hij na zo'n bladzijde tante Pollewop
op belegde broodjes zou uitsturen? En
daarmee bewijzen zou dat men zijn gezond verstand niet noodzakelijk hoeft
kwijt te raken, als men zo'n tik op zijn
hoofd met een klapperlade heeft gekregen?
Er zijn nu eenmaal niet veel mensen die
de enorme vlijt, belezenheid, synthetische
kracht en het arbeidsvermogen van deze
rustende professor kunnen bijhouden. Men
moet dit boek niet in een trek willen
lezen, maar men zal er bij kleine porties
een intellectueel feest aan kunnen beleven.
Dr. J. Tesser S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
Albert FRANK-DUQUESNE, Chemin de
la Croix. Via Crucis. -- Editions
Universitaires, Parijs-Brussel, 1955,
368 pp.
Gegroeid uit een zonderlinge gebedsr
experiëntie tijdens een zeven uren lange
boetepleging te Breendonk steekt deze
Kruisweg torenhoog uit boven soortgelijke
producten. Zijn veertien staties, treffend
geschouwd en gedacht vanuit een zeer
rijke scripturistische (de onlangs gestorven auteur was de zoon van een bekeerde
jood) en theologische cultuur, zijn tot een
ware Summa geworden van de Verlossingsleer als configuratie van de Christen
met zijn lijdende Meester. De profetische
vaart en rauwheid a la Bloy waarmede
het geheel geschreven is, stoort hier niet,
zoals in de andere, exegetische en soms
betwistbare, werken van Frank-Dequesne:
zij past bij de grootheid van het onderwerp dat een bepaald soort vrome verteR. Leys
dering alleen maar ontluistert.
Saints and ourselves. Second Series. Edited by Philip Caraman, S.J. --- Hollis
and Carter, London, 1955, 149 pp.,
12 s. 6 d.
Een zeer gemengd gezelschap heiligen
wordt beschreven door een al even curieuze verzameling auteurs, die twee zaken met elkaar gemeen hebben: een benijdenswaardig schrijftalent (namen als
Wyndham Lewis, Dawson, Scott-Moncrieff zeggen reeds genoeg) en een juist
idee van de waarlijk grote mens. Met
opzet schrijven we „grote mens", want
al deze schrijvers staan in bewondering
voor de door hen gekozen heilige, omdat
zij grote mensen waren. Vandaar dat we
de titel van deze collectie ook zo raak
gekozen vinden: saints and ourselves: we
hebben met hen niet de heiligheid gemeen,
ook niet de grootheid, maar wel het mens
zijn. En dit geeft een grondslag om naar

hun grootheid toe te groeien. Bonifatius,
Margaretha van Schotland, Hugo van
Lincoln, Albertus de Grote, de Heilige
Lodewijk en Jeanne d'Arc, Alphonsus de
Ligori en Petrus Claver, zij staan in dit
boek niet als imponerende figuren ver
verheven boven het profanum vulgus dat
wij zijn, maar als medemensen ons gemoedelijk wenkend vol te houden en de
goede strijd door te zetten. Het betekent
verlies, indien we ons dergelijke bemoediging laten ontgaan door deze korte
W. Peters
studies ongelezen te laten.
Herbert ROTH, Also glaube ich. Theologie fur den Laien. — Herder-Verlag,
Freiburg i/Br., 1955, XII-342 pp.
Dit boek Zo geloof ik geschreven door
een Duitse Jezuïet, is, de ondertitel duidt
het aan, een poging om een voor leken
aangepaste theologie te bieden. Het beantwoordt aan een sinds de oorlog dringende behoefte om bij de leken een meer
verantwoord geloofsbewustzijn op te roepen tegenover de steeds groeiende eisen
die hun als christenen worden gesteld.
Het sluit trouwens aan bij de door P.
Schoonenberg S.J. voor Nederlands-sprekenden uitgegeven serie Het geloof van
mijn doopsel.
De moeilijkheid bij dit soort werken is
altijd een wetenschappelijk verantwoorde
inhoud te geven, die nochtans de vroomheid der leken zonder omwegen kan bereiken. Wij menen dat dit boek aan deze
eis ruim voldoet en aan vele moderne problemen door zijn actuele geloofsvoorstelling de richting van een zuivere oplossing
aan de hand kan doen, al is natuurlijk het
bestek van een enkel boekdeel zij het
dan ook nog zo Duits-praegnant gedrukt
en geschreven
voor het gehele dogma,
een tegemoetkoming aan het vulgariserenR. Bertrand
de genre.

PHILOSOPHIE E N PAEDAGOGIE
&ren KIERKEGAARD, Wijsgerige kruimels of een kruimeltje filosofie. Vert.
Dr. J. Sperna Weiland. — Erven J.
Bijleveld, Utrecht, 1955, 151 pp.,
f 5.90.
Deze „Meditaties over Humaniteit en
Christendom", zoals de ondertitel luidt,

zijn een Nederlandse vertaling van een
werk van K. uit 1844. Als vertegenwoordiger van de humaniteit (= filosofie)
treedt op Sokrates, maar bedoeld wordt
hier Hegel en zijn systeem. Tegenover dit
menselijk denken, dat in de kringloop
gevangen is, en dat voorbijgaat aan het
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feit, dat wij alleen onwaarheid in ons
kunnen ontdekken door de zonde, stelt
K. het christendom, dat uitgaat van de
waarde van het ogenblik en gelooft in
de waarheid die het door openbaring ontvangt. Het is jammer, dat de uitmuntende aantekeningen van de vertaler deze
gelijkstelling tussen Sokrates en Hegel
beamen en niet wijzen op de noodzaak
Sokrates heden anders te moeten interpreteren dan K. meende te moeten doen
in zijn tijd. Maar dat hangt niet slechts
van positieve gegevens af, maar ook
mede van een bepaalde kijk op de verhouding tussen filosofie en christendom.
Dit neemt intussen niet onze dankbaarheid weg voor de grote dienst die deze
vertaling bewijst aan de niet Deens verstaande wijsgerige of theologische lezer.
J. H. Nota
Charles L. C. BURNS, Maladjus'ted children. ^-- Hollis and Carter, London,
1955, 80 pp., 6 sh.
Schr. put uit een ervaring van twintig
jaren met moeilijk opvoedbare kinderen
om „de leek in het vak" enigszins wegwijs te maken op het terrein van de kinder-psychologie. Hij vermijdt hierbij wetenschappelijk jargon, maar baseert zich
bij voorkeur op concrete voorbeelden als
illustratie-materiaal voor opvoedkundige
problemen en de oplossing hiervan. De
auteur bewandelt een gulden middenweg
in zoverre hij in ieder kind toch steeds
veel meer blijft zien dan een verzameling
van neigingen, verdrongen of niet verdrongen complexen etc., maar van de andere kant scherpe kritiek heeft op diegenen wier houding tegenover moderne
psychische geneesmethoden zich uitdrukt
in een smalend „al die onzin".
W. Peters
C. PHILIPPI-SIEWERTSZ van Reesema, Kleuterwereld en Kleuterschool.
Wereldbibliotheek, Antwerpen,
1954, 343 pp., 45 foto's en tabellen,
Fr. 77,50.
Voor de Zuidnederlander is de bedoeling van dit werk r het verschijnt met de
steun van de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
,-- op het eerste gezicht niet duidelijk. Het
moet gezien worden tegen de achtergrond
van de in Nederland lang geldende discussies aangaande het Montessorianisme
en zijn toepassing. In dit werk haalt de
auteur allerhand wetenschappelijk materiaal aan tot staving van de grondbeginselen van het kleuteronderwijs, zoals het

door haar wordt gezien. Veel van dit wetenschappelijk materiaal stamt van onderzoekingen door haar zelf ontworpen en
uitgevoerd. Het boek laat enigszins aan
duidelijkheid te wensen over, maar de in
zichten die het bevat verdienen alleszins
in het bereik te worden gesteld van allen
wie de vooruitgang van het kleuteronderwijs ter harte gaat: ouders zowel als opvoeders. Schrijfster leert dat men reeds in
het kind de streving naar de cultuurwaarden aantreft, waarop onze westerse beschaving is gegrondvest: de streving naar
liefde, naar geestelijke, scheppende activiteit, en naar vruchtbare samenwerking.
Wij moeten ons meer naar het kind neerbuigen om het te leren kennen zoals het
is, willen wij het op de gepaste wijze opvoeden voor deze tijd. Die '-- nieuwe ---wetenschap van het kind vordert spoedig,
maar dient zich nog meer op de praktijk
in te stellen.
W. Smet
Jacques LECLERCQ, Lesons de droit
naturel. IV: Les droits et devoirs
individuels, 2 dln. 3de uitg.. Wesmael-Charlier, Namen, 1955, 196-392
pp., Fr. 98 en 185.
De Lesons de droit naturel van Kan.
Leclercq zijn in ons land reeds zo bekend
dat het overbodig zou wezen eens te meer
over de verdiensten van dit werk uit te
weiden. Met beide volumina van het IVe
Deel is de derde bijgewerkte uitgave volledig. Het eerste boek handelt meer in het
bizonder over de eerbied voor het leven
en over het recht van de mens op zelfbeschikking, met al de verplichtingen, die
hieruit zowel voor de individuele personen als voor de staat voortvloeien. Het
tweede boek bevat een uitgebreide verhandeling over arbeid en eigendomsrecht,
over de verhouding van kapitaal en arbeid,
alsmede over de vier grote sociale systemen, die hoofdzakelijk omtrent deze laatste kwestie hun oplossing voorstellen: het
communisme, het economisch liberalisme,
het socialisme en de christelijke leer omtrent de sociale verhoudingen.
L. Vander Kerken
Dr. J. STINISSEN, Collectieve intelligentietest (Studia Psychologica) . —
Standaard Boekhandel, Antwerpen;
Leuvense Universitaire Uitgaven,
1955, 182 pp., ing. Fr. 160.
Uit een poging om een begin te maken
met een Vlaamse ijking van de Termanen Wechslerschalen, groeide een nieuwe
test voor collectieve zowel als voor indi-
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viduele afname. Men mag gerust, zonder
in overdrijving te vallen, beweren dat
deze test de beste is die we thans voor
het Nederlandse taalgebied bezitten. Hij
kwam tot stand volgens de nieuwste principes in testconstructie. Elk item werd
zorgvuldig naar zijn discriminatieve waarde onderzocht. De betrouwbaarheid en de
validiteit van het geheel is verantwoord
volgens de strengste eisen. Wel zou men
kunnen inbrengen dat de ijking verder
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moet doorgevoerd worden, maar dit kan
zonder moeite geschieden na al het voorafgaande werk. De leeftijdsmarge door
de test bestreken is 11 tot 15 jaar, zijn
totale tijdsduur is ongeveer 1 uur, afhankelijk van het gehalte der subjecten. De
test behoort eerder tot het „power''type
dan tot het „snelheidstype". lie prijs ligt
in het bereik van gewone begrotingen:
2 Fr. per exemplaar met korting bij grote
getallen.
W. Smet

SOCIOLOGIE
Prof. Dr. W. BANNING, Moderne maatschappij-problemen.
Erven Bohn
N.V., Haarlem, 1955, 231 pp., geb.
f 7.90.
In dit boek geeft de bekende Leidse
hoogleraar „een beschrijvende analyse
van krachten en processen in de hedendaagse maatschappij voornamelijk ten
dienste van de practische arbeid". Die
practische arbeid is dan vooral de pastorale en de schr. doet zijn onderzoek dus
zeker van zijn theologische (protestantchristelijke) basis uit, maar met nog meer
stelligheid waarschuwt hij er tegen eerst
de normatieve inhoud van het christelijk
leven vast te stellen en dan eens op onderzoek uit te gaan naar de maatschappelijke werkelijkheid, waarin dan de christelijke normen zouden moeten worden verwerkt en verwerkelijkt. Hem is het in dit
boek in elk geval juist om de exacte analyse te doen van de processen en situaties
der hedendaagse samenleving en de vragen van meer theologische aard, waartoe
hij daarbij nu en dan doordringt, laat hij
blijkbaar met opzet onbeantwoord. Zo
komen het economische, het technische,
het urbaniserende, het massificerende proces. tenslotte ook de diverse integratieen desintegratie-processen ter sprake. Zo
worden problemen van de industriële arbeid, van ordening en planning, van het
gezin, van het platteland aan de orde gesteld. Ondanks de ernst der situaties,
waarvoor de schr. zich bij zijn beschrijving ziet geplaatst, kan hij de winst van
veel, dat aanvankelijk schijnt te verontrusten, zeer goed zien en verklaren; zo
weet hij menig symtoom van desintegratie
wel degelijk te verstaan als kiem van een
nieuwe vorm van integratie. Dit rijpe
werk zal een vruchtbaar uitgangspunt
kunnen zijn voor een bezinning omtrent
de plaats waar wij staan, en de mogelijkheden, die er ons als een opdracht in
gegeven zijn. De normen voor die opdracht echter r de auteur weet het ook

r zullen wij elders te zoeken hebben.
J. J. M. van der Ven
J. V. L. CASSERLEY, The bent world.
Oxford University Press, London,
1955, 238 pp., 21 sh.
De auteur geeft dit uitstekende boek de
ondertitel mee van A Christian Examination of East- West Tension. In het eerste
deel bespreekt hij theorie en praktijk van
het Marxisme, hetgeen schr. niet identificeert met communisme. In het tweede gedeelte bespreekt hij dan The West in
Practice and Theory. Successievelijk behandelt schr. dan de vergoddelijking van
de democratie, de obsessie met techniek,
economie en economische leerstelsels, om
daarna zijn aandacht te wijden aan het
verval van het gezin, en, daarmede in
verband staande, de verwereldsing van
het gehele Westen. De titel is ontleend
aan een sonnet van Gerard Manley Hopkins, dat in zijn geheel nog vóór de titelpagina staat afgedrukt. Dit gedicht geeft
aan in welk een geest van optimisme de
auteur geschreven heeft. De wereld is
geladen met Gods grootheid, maar niemand die deze nu nog onderkent, sinds
alles besmeurd is en overdekt met het zielig resultaat van een verindustrialiseerde
mens. Maar toch „there lives the dearest
freshness deep down things". De verbogen wereld zal toch weer recht getrokken
worden.
We kunnen dit boek aan al degenen
die een verantwoordelijke plaats innemen
in de kerk — dus alle priesters op zijn
minst! —, in de staat, in de opvoeding
of de politiek, niet genoeg aanbevelen.
W. Peters
Alfred WEBER, Einfiihrung in die So-

ziologie. — R. Piper-Verlag, München, 1955, 526 pp., ing. D.M. 9,80,
geb. 12,80.
Bedoeld voor een Duits publiek, is deze inleiding synthetisch en vulgariserend
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gehouden. De sociologie wordt daarbij in
typisch Duitse richting als geesteswetenschap ontwikkeld, terwijl de beschrijvende, Angelsaksische opvatting niet tot haar
recht komt. Aldus deint zij uit tot cultuurfilosofie, politieke doctrine, enz. en
verwaarloost zij de sociologie als positieve wetenschap. De bijdragen over het
buitenland zijn slecht verzorgd, de activiteit van de Unesco is nauwelijks vermeld; dat namen als Le Bras, Boulard,
Zeegers, Ballendier, von Nell-Breuning,
Fichter ontbreken is onvergeeflijk. Het
boek is ook sterk liberaal georiënteerd;
men houdt weinig rekening met de „linkerzijde", die toch vooral de moderne
sociologie beinvloedt, en men verzwijgt
totaal het katholiek sociologisch werk.
Alles samen verkiezen wij veruit de
inleiding van Gurvitch „Twentieth Century Sociology" boven dit Duitse verzamelwerk.
J. Kerkhofs
Dr. H. SOMERS, S.J., Het Probleem van
Pilatus. De verhouding Kerk en Staat.
--- Sheed El Ward, Antwerpen, 1954,
76 pp.
Sinds de Nederlandse Bisschoppen in
een gezamenlijk mandement hun visie gaven op de verhouding Kerk en Staat,
hebben de discussies dienaangaande helaas niet altijd door helderheid en evenwichtig oordeel uitgemunt. Daarom achtten wij het een weldaad, toen een rustige
uiteenzetting verscheen over de grondslagen van wat in het politiek strijdgewoel
zo licht werd misverstaan.
Het elfde deeltje van de „Logosreeks",
is zoals we van de serie gewend zijn,
goed doordacht, wars van elke simplificatie, maar toch zonder specialistische
kennis door ieder, die zich op het probleem bezinnen wil, gemakkelijk te volgen.
S. maakt in aansluiting op de thomistische traditie scherp onderscheid tussen
„these en „hypothese": ideaal en werkelijkheid. In een polemiek met het Franse
tijdschrift „l'Esprit" erkent hij „in thesi"
de verplichting van de staat „wegbereider te zijn naar God". Daartoe dient hij
enerzijds --- in de private sfeer — de gewetens vrij te laten persoonlijk naar de
roepstem Gods te luisteren, anderzijds
in de publieke sfeer r openbare uitingen
van ongeloof en dwaling tegen te gaan.
„Elke democratie moet in haar constitutie
haar vertegenwoordigers binden aan hogere normen van religie en moraliteit"
(p. 50) . Dogmatisch is de katholiek intolerant en kan hij geen principieel gelijke

rechten toekennen aan verschillende konfessionele groeperingen. „In hypotesi"
echter, in de feitelijke konstellatie van
onze geestelijk verdeelde maatschappij is
een dergelijk pluralisme wel mogelijk, ook
in katholieke landen; het is essentieel een
praktische, juridische regeling, uiteraard
evoluerend naar de omstandigheden.
Bij alle waardering voor dit boekje
moet het ons toch van het hart, dat aan
dit laatste: de konkrete situatie wel wat
weinig aandacht is geschonken. Is het
niet óók dogmatisch juist, dat in de gevallen mensheid zich de „these" nooit
zuiver zal voordoen? Moeten we niet uitgaan van de „hypothese", dat tallozen
niet overtuigd zijn van de waarheid van
het katholiek geloof? Mag, met andere
woorden, in deze konkrete wereld met
haar onvolkomen inzicht, waar de „volheid van genade" niet voor ons is weggelegd, de dogmatische intolerantie wel
ooit tot een juridische worden.
Was S. uitvoeriger ingegaan op deze
vraag, dan zouden we zijn inleiding met
meer overtuiging hebben aangeprezen
dan nu reeds het geval is. J. Weitrens
ANTONI e.a. Die freie Welt im kalten
Krieg (Volkswirtschaftliche Studien
herausgegeben von A. HUNOT,D
Band 4) . — Eugen Rentsch Verlag,
Erlenbach-Zürich en Stuttgart, 1955,
276 pp., inpen. Zw. Fr. 11,65, geb.
Zw. Fr. 15,10.
Van de veertien opstellen zijn enkele
gewijd aan de beschrijving van de concrete situaties die uit de koude oorlog
volgden. De overige bijdragen zoeken
naar de filosofische onderbouw voor de
thesis van de vrije markteconomie. Om
duidelijk te weten waarvoor wij staan,
werd aan enkele medewerkers overgelaten het fenomeen van het totalitarisme
grondig te analyseren. Zo bracht Hans
Barth een merkwaardige studie over „Die
Religion des Totalitarismus". Anderen
zochten de mogelijkheid tot een oplossing. C. Antoni blijft op zuiver-economisch plan; hij neemt stelling tegen Croce
en voor Einaudi: zonder vrije markteconomie wordt de vrijheid van de persoon
niet gewaarborgd. Omgekeerd verwacht
professor Róppke de oplossing, ook een
economische, van een bezinning op onze
roeping tot vrije persoon. Verschillende
malen (o.a. prof. Róppke) naderen ze
dicht tot de levensvisie van het christendom. Ze blijven echter hangen in het
humanisme van de neo-liberalen. E. Bieri
zal bv. teruggrijpen naar de idealen van
de Aufkl+rung.
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Zo verzetten zij zich wel tegen het
communisme in zijn drastische actuele
verschijning, maar bestendigen ze de filosofische tendenzen die aan de communistische leer ten grondslag liggen. Want
de leuzen van de Franse revolutie hebben, zoals H. Barth betoogt, God door de
idee der abstracte mensheid vervangen,
waaruit dan de onderdrukking van de
persoon ten bate der mensheid voortkwam. Een merkwaardig boek. De korte,
meestal zeer helder geschreven opstellen
H. Smets
dwingen tot nadenken.
Prof. Mr. W. A. BONGER, Inleiding tot
de Criminologie. Herzien door Prof.
Dr. Th. Kempe. •-- De Erven F.
Bohn N.V., Haarlem, 1954, 3de druk,
223 pp., f 3.90.
Betekende de tweede druk een ingrijpende herziening, in de derde druk is de
tekst vrijwel ongewijzigd gebleven. Wel
werd de literatuur (iets zeer waardevols
van dit boekje) bijgewerkt en zijn aan
het einde de vertalingen opgenomen van
teksten en citaten in vreemde talen.
De aankondiging van een herdruk leent
zich niet tot het bespreken van minder
juiste of foutieve opvattingen volgens
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Katholiek standpunt over moraal, verhouding moraal-recht, moraal-godsdienst,
determinisme enz. (p. 4, 30, 73, 172-176
b.v.) .
Dat een derde druk reeds binnen vier
jaar na de tweede nodig was, is niet
verwonderlijk: het boekje is helder, vlot
en onderhoudend geschreven, zodat de
lezing veel voldoening zal schenken aan
allen die zich t.a.v. dit onderwerp willen
oriënteren.
P. Dresen
Fernand van GOETHEM, Nieuwe vormen van internationale gemeenschapsorganisatie (K.V.H.U., verb.
439). — N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1955, 103 pp., F 25.
Het internationale leven wordt steeds
gecompliceerder en tevens steeds belangrijker voor de individuele mens. Om de
nieuwe gigantische organisaties met hun
raadselachtige verkorte benamingen zonder vrees en met enige sympathie te kunnen benaderen is inzicht nodig in hun
waarde en hun structuur. Voor velen zal
deze inleiding van de bekende leuvense
hoogleraar daartoe een nuttige gids zijn.
J. Kerkhofs

LITTERATUU R EN ROMANS
Karl VOSSLER, Lope de Vega und sein
levendige wederoproeping ervan verdieZeitalter, 2° uitg.; Poesie der Ein- nen in ons Nederlands taalgebied een veel
samkeit in Spanien, 2° uitg. --- G. H. grotere bekendheid.
Beck'sche Verlagsbuchhandlung,
In zijn boek over de geniale Lope beMünchen, z.j., 376-396 pp., 5 pl., geb.
handelt Vossler eerst diens boeiend en
D.M. 15 en 17,50.
bewogen leven, en wijdt vervolgens zijn
aandacht aan de studie van Lope's speciVossler was niet alleen een groot romafieke karakter tegenover dat van zijn omnist en professor, hij bezat ook de gave,
geving, aan de eigenaard van zijn ongesamen met de meest nauwgezette Duitse
wetenschap, aan de literatuurhistorie hoorde virtuositeit, aan zijn verhouding
tegenover Gongora en het gongorisme. In
leven, diepte en menselijkheid te geven.
de studie van zijn werk komen eerst zijn
Het volstaat deze twee waardevolle werpoëzie en proza, waarin speciaal de „Doken over Spaanse letterkunde te vergelijken met de werken van Spaanse en rotea", vervolgens zijn dramatisch werk,
gesitueerd in een meesterlijk bondige
vreemde literatuurhistorici, om zijn uitschets van het Spaans theater. Tenslotte
zonderlijk talent op prijs te stellen. Terwijl
een overzicht van Lope's arbeidswijze en
in de Spaanse literatuur ons veel van de
diepere motivering en structuur verborgen bronnen met een synthetische karakteriseblijft zonder dat wij het vermoeden, bie- ring van zijn dichterschap.
Terecht gingen de romantici, toen de
den buitenlandse studies ons ofwel een
eenzaamheidsbeleving tot een mode werd,
uiterlijk, vaak formeel commentaar, ofwel
inspiratie en motieven zoeken op het Ibedelen zij ons op een schools-hinderende
rische schiereiland. Het eenzaamheidsmowijze mee, hoe de zaak eigenlijk dient betief maakte echter in de Spaanse lettergrepen te worden. Met zijn doordringende
kunde een merkwaardige evolutie door,
en humane psychologie, zijn fijn oordeel
waaraan Vossler zijn even fijnzinnige als
en artistieke vormgeving, weet Vossler
gedocumenteerde studie wijdt. Al verons de letterkundige evolutie van binnen
klaarde Menendez y Pelayo de „soledad"
uit te doen zien, met het juiste belichtingsgraag eigen bezit van de Castiljaanse
perspectief. Niet alleen de grote figuren
poëzie, toch heeft deze het eenzaamheidsuit de Spaanse poëzie, maar ook Vosslers
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thema met al zijn weemoed-schakeringen
eerst overgenomen nadat het een paar
eeuwen gebloeid had in de Galicisch-portugese lyriek, waar sindsdien de „saudade'' een nationaal kenmerk is gebleven. In
Spanje evolueert het weldra, ofwel in humanistische evenwichtscontemplatie en
zeer vervulde eenzaamheid, ofwel in religieus quietisme en andere uitersten. Vandaar dat de eenzame in de klassieke literatuur een geïroniseerde, met spot behandelde, maar toch nooit helemaal veroordeelde zonderling wordt: de Spanjaarden
hebben een scherp realistisch oog voor de
roeping maar ook voor de gevaren der
eenzaamheid. Tenslotte ontaardt het thema, enerzijds tot een arcadisch maniërisme, anderzijds tot een toevlucht voor ontgoocheling en mismoedigheid. Bepaalde
schetsen, zoals b.v. die gewijd aan Fr. de
Aldana, zal de lezer niet licht vergeten.
J. Dax
Pascal PIA, Apollinaire par lui-même
(Coll. Ecrivains de toujours, 20) . —
Ed. du Seuil, Parijs, 1955, 192 pp.,
geïll.
André ROUVEYRE, Amour ét poésie
d'Apollinaire (Pierres Vives) . —
Edit. du Seuil, Parijs, 1955, 256 pp..
geïll.
Het is een feit dat Apollinaire thans
meer en meer gelezen wordt; daarom zijn
deze twee werken bijzonder welkom. Het
boekje van Pia schetst het leven van de
dichter tijdens ontstaan en ontwikkeling
van de vele gevoelsavonturen die zijn
werk inspireerden, en geeft een kostbare
bibliographie voor verdere studie. De belangrijkste verdienste echter van Pia is het
overvloedig iconographisch materiaal dat
hier voor de eerste keer wordt samengebracht.
Om een dieper inzicht in de poëzie van
Apollinaire te verwerven is diens intieme
vriend Rouveyre de aangewezen gids.
Niemand heeft beter dan hij de geest, de
organische eenheid en de delicate toonaard van deze dichtkunst begrepen en,
vooral, weten uit te drukken. Men moet
zich echter de nodige tijd gunnen om vertrouwd te geraken met de zeer persoonlijke stijl van deze commentaar op enkele
van de meest typische Apollinariaanse
gedichten Le pont Mirabeau b.v. —
waarin de schrijver meer dan eens een
loopje neemt met de traditionele Franse
syntaxis. De commentaar wordt voorafgegaan door een originele „film" van het
duo Apollinaire-Rouveyre, vergezeld van
meestal onuitgegeven couplets mélanges.
J. Dax

E. HOLTHUSEN en Fr. KEMP, Ergriffenes Dasein. Deutsche Lyrik 19001950. Langewiesche-Brandt, Ebenhausen bei München, 1954, 392 pp.,
gekrt. D.M. 6,80, linnen band D.M.
9,80.
Met smaak en kennis van zaken werd
in deze bloemlezing een rijke en representatieve keur van gedichten gebundeld uit
de Duitse lyriek van de laatste halve
eeuw. Dit veroorlooft ons een overzicht
van en inzicht in een gebied van levenskrachtige en waardevolle poëzie. Terloops zij opgemerkt, dat het rijk van de
nationaal-socialistische lyriek, die tussen
veel programmatische geestdrift toch ook
gave gedichten voortbracht, blijkbaar
vooralsnog taboe blijft.
Met recht wijst Holthusen in zijn commentaar op de afwezigheid van „openbaringen" in de poëzie van zijn tijdgenoten.
De grote hernieuwing en de grote revolutie in de dichtkunst bracht de eerste generatie van deze eeuw, en het zou tegen alle
normale wetten indruisen, dat de tweede
generatie ons nogmaals een even diepgaande omwenteling zou hebben gebracht;
zij beperkte zich tot het verrijken en verder ontwikkelen van de verworvenheden
harer voorgangers. Het valt op, dat de
vernieuwing in de poëzie niet van de naturalisten kwam, doch van degenen die de
traditie wisten te integreren; wij vinden
ze in de eerste afdeling: Hofmannsthal,
George, Borchardt, Schroder, Weinheber,
enz. Volgen de grote onafhankelijken,
wegbereiders voor het expressionisme en
voor alle poëzie die het expressionisme
zal overleven: onder hen Otto zur Linde,
Rilke en zijn katholieke tegenpool Konrad
Weiss; dan de expressionisten. met o.a.
Trakl, Heym, Lasker-Schiiler, Werfel, en
samen met hen de meesters van de hedendaagse lyriek Brecht en Benn. Als natuurlijke reactie op het heftige en elementaire ontstaat een lyriek van gewilde bescheidenheid en ironie: hier is Morgenstern de grootste, begeleid door Wedekind, Klabund, Kástner, Zuckmayer. De
laatste generatie tenslotte, van wie vooral
Oskar Loerke, Holthusen, Celan en Piontek dienen vermeld, zoekt, mét de verworvenheden van het expressionisme, een
nieuwe natuurpoëzie. Natuurlijke reactie,
zegt Holthusen, zoals men in de XVIIIe
eeuw het hofleven vluchtte voor de pastorale. Het wil ons echter voorkomen, dat
deze vlucht thans allesbehalve spontaan
gebeurt: het ogen-sluiten voor het onpoëtische leven en het zoeken van poëzie in
de natuur lijkt nogal gewild in de zin van
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„ik speel niet meer mee .... omdat ik niet
kan”.
Daar de Duitse poëzie van de laatste
halve eeuw in de Nederlanden te weinig
bekend is, biedt deze bloemlezing wellicht
een nog groter interesse voor de buiten
landse dan voor de Duitse lezers.
A. Deblaere
Horst RUDIGER, Griechische Lyriker. —
Artemis-Verlag, Zürich, 1955, 350
pp., geb. Zw. Fr. 14,90.
H. Rudiger bracht een rijke keuze gedichten uit het werk der voornaamste
Griekse lyrici, degelijk ingeleid, in een
keurig uitgegeven boek samen: Griekse
tekst en Duitse omzetting in juxtadruk.
De vertaling berust op een ritmische omzetting van het oorspronkelijk vers, waarbij de auteur in de Duitse tekst meermalen
een nieuwe poëtische spanning weet te
bereiken.
De inleiding, met zorg en zin voor synthese geschreven. bevat enkele merkwaardige formuleringen, b.v. over de verhouding van Griekse en moderne natuurbeleving in de poëzie, over de zg. Sapphische
erotiek, of over de eigen aard der koorlyriek, die bij het lezen der gedichten verJ. Du Bois
helderend werken.
Wichelroede en Werk. Bloemlezing uit
vijftig jaar Letterkunde. J. M.
Meulenhoff, Amsterdam, 1955, 124
pp., f 2.90.
Naar aanleiding van het vijftig-jarig
bestaan der Vereniging van Letterkundigen heeft het Bestuur dezer vereniging
besloten een bloemlezing uit te geven die
„het schrijverschap" tot onderwerp heeft.
Cornelis Veth, Anthonie Donker en Max
Nord hebben een aantal kortere stukken
in proza en dichtvorm bijeengebracht, die
alle het schrijversvak behandelen. Het
boekje is uiteraard meer een curieuze gelegenheidsuitgave dan een aesthetische
J. v. Heugten
anthologie.
Francois MAURIAC, Galigai. Vertaald.
Het Parelsnoer, Foreholte, Voorhout, 't Groeit, Antwerpen, 1955, 153
pp., f 5.75.
Galigai is een der laatste en een der
beste romans van Mauriac. De oude
meester is hier in de volle kracht van zijn
talent en zijn ervaring. Een troostvol en
optimistisch verhaal is het niet, deze geschiedenis van een onsympathieke, wilskrachtige vrouw, die de genegenheid van
een jongere man tracht te veroveren, wat
haar ten slotte mislukt. Alles speelt zich
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af in een oud, verschimmeld stadje, waar
alle leven uit geweken is. Het is alles wel
heel erg Mauriac. In een Na-woord verklaart de auteur zijn onvermogen om een
voor gelovige lezers bevredigend einde
voor het verhaal te vinden.
J. v. Heugten
Meesters der Ierse vertelkunst. Vertaald
en bijeengebracht door W. H. Stenfert Kroese. — J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1955, 210 pp., f 7.50.
In de serie Meesters der Vertelkunst uit
verschillende landen bezorgde W. H.
Stenfert Kroese de Ierse vertelkunst. Men
vindt hier een zeventiental Ierse novellen
en short stories bijeen, die met zorg gekozen en vertaald zijn. De keuze werd, behalve door de litteraire standing, bepaald
door het typisch „Ierse" van het verhaal.
Inderdaad zijn deze verhalen merkwaardig Iers van zin en structuur. De vertaler
heeft een goede keuze gedaan, ook door
de Ierse humor rijkelijk in zijn verzameling op te nemen. Boeken met korte verhalen plegen niet goed te gaan in Neder
land. Hopelijk maakt deze kostelijke verzameling daar een uitzondering op. Zij
hebben alle een zo eigen karakter en
sfeer, deze verhalen, zij wortelen in een
zo andere gevoels- en gedachtenwereld
dan die wij gewend zijn, dat ze iedereen
J. v. Heugten
bekoren zullen.
Riiidiger SYBERBERG, Stenen voor
Brood. r Uitgeversmij Pax, Den
Haag, 1955, 262 pp., f 8.90.
Deze priesterroman is van vinding en
opzet origineel genoeg. Een jong priester
komt als pastoor in een verarmd dorp.
Hij ziet al gauw in dat hij geestelijk niets
bereiken kan, als de materiële nood niet
gelenigd wordt. Hij vindt echter geen
steun bij de wereldlijke noch bij de geestelijke overheid. Zo komt hij ertoe zich
een grote som gelds toe te eigenen als hij
daartoe bij een bezoek aan zijn bisschop
toevallig in de gelegenheid is. Gevolg:
degradatie. Hij wordt uit zijn priesterstand gestoten en wordt arbeider. Het
boek is zonder enige kunst geschreven,
zonder enige menskundigheid ook, en
was beter onvertaald gebleven. Het vloeit
over van onwaarschijnlijkheden. Een vervelend en waardeloos product.
J. v. Heugten
Graham GREENE, The quiet American.
--- Heinemann, London, 1955, 247
pp., 13 s. 6 d.
Greene kondigt van te voren gewoon-
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lijk aan wat men van het boek te verwachten heeft, op deze wijze mede bepalend de gesteldheid waarin het gelezen
dient te worden. Zijn jongste boek is
noch een entertainment, noch een novel
r- een benaming gereserveerd voor zijn
serieuze werken ---, noch een frivolity,
zoals zijn voorlaatste verhaal (Loser
takes all) betiteld werd. Hier wordt ons
een story gegeven; en alsof dit nog niet
voldoende was, voegt hij er aan toe dat
het kan dienen om een warme avond aangenaam door te brengen. Hij voegt er
ook een waarschuwing bij, te weten dat
het zeker niet history is. Een dergelijke
waarschuwing beduidt natuurlijk dat
Greene zich bewust is van het gevaar dat
dit verhaal als een stuk geschiedenis zal
worden gelezen. En inderdaad, het verhaal is van zo actuele inhoud r de strijd
in Vietnam —, en het is zo meeslepend
verteld dat men geneigd is te menen met
eerste klas oorlogsreportage te doen te
hebben. We hebben recensies gelezen in
dag- en weekblad die getuigen dat dit
gevaar niet vermeden is, en critici hebben
in sommige gevallen het boek enkel beoordeeld als een stuk superb geschreven
geschiedenis. Het wordt dan heel moeilijk
om de buitenmate cynische oorlogscorrespondent, die de ik is van dit verhaal,
te onderscheiden van de schrijver Graham Greene, en hiermede begint dan weer
de bespreking van de auteur en diens ontwikkeling als romanschrijver de bespreking en beoordeling van dit verhaal te
verdringen.
Greene's aanduiding ter harte nemend
dat dit een story is en geen history, dat
het een story is en dus ook geen novel,
beschouwen wij dit boek als een uitstekend gecomponeerd en geschreven verhaal over de oorlog tussen Vietmin en
Vietnam, als u wilt, tussen Fransen en
Communisten. De rustige Amerikaan van
het verhaal tracht in een zeer naïef idealisme een hoogst onwerkelijke oplossing
te verwezenlijken door middel van steun
aan een derde macht: geen wonder dat
deze jonge man uit de weg wordt geruimd, dit met medeweten van de journalist. Voor wie zich voor het gehele werk
van Greene interesseert is dit boek verplichte lezing. Wie ware schrijfkunst weet
te waarderen, zal ook niet teleurgesteld
worden. Maar wie afgaat op Greene's
eigen woorden en denkt te doen te hebben met een story voor een warme avond,
lichte pleizierige lectuur dus, komt zeker
bedrogen uit. Daar is het boek te somber,
W. Peters
en vooral te bitter voor.

Heinrich BOLL, Das Brot der fruhen
Jahre. Erz. hlung. Kiepenheuer &
Witsch, K^^ln-Berlin, 1955, 140 pp.,
D.M. 9,50.
Deze nieuwe roman ligt geheel in de
lijn van B311's vroegere werken, waarin
hij een grondige analyse levert van de
sociale toestanden in het na-oorlogse
Duitsland (cfr. Streven, juli 1955, pp.
322-329). In Und sagte kein einziges
Wort onderzocht hij de problemen van
een gehypothekeerd huwelijk, in Haus
ohne Hater die van de oorlogsweduwen
en -wezen, nu gaat zijn belangstelling uit
naar een tussenleeftijd, n.l. die der verloofden. Zo wordt het panorama stilaan
volledig.
Walter, die zich hier in één lange „monologue intérieur" uitspreekt, is een soort
van nihilist, die, opgegroeid in de jaren
na de ineenstorting, aan den lijve ervaren
heeft wat honger en uitbuiting betekenen.
Het „brood" der jonge jaren is het leidmotief, en tevens het symbool dat aan de
oorsprong van zijn nuchter-pragmatisch
en cynisch levensinzicht herinnert. Hij staat
op het punt een „mariage-de-raison" aan
te gaan met de dochter van zijn patroon,
die al even geblaseerd is als hij. De ontmoeting met Hedwig, een jeugdvriendinnetje, brengt echter een ommekeer teweeg.
Heel zijn wrange levensopvatting wordt
omvergeworpen, hij breekt met zijn eerste
verloofde en gaat nu met Hedwig een
nieuwe toekomst tegemoet. Duidelijk is
zijn kijk hierop nog wel niet, en de chaotische gedachtenwenteling der laatste
bladzijden toont genoeg aan dat hij de
schok nog niet te boven is. Toch is te
voorzien dat hij opnieuw contact zal
vinden met een schoner, hechter en positiever existentie.
Als document is deze roman even aangrijpend als B511's vroegere werken. Als
kunstwerk evenaart het zijn beste scheppingen, een zelfde religieus existentialisme werpt wat licht op een desolate werkelijkheid. Zijn minutieus realisme behoudt zijn reliëf dank zij veel menselijke
humor en blijft zich voeden aan een obsederend zintuiglijk registratievermogen. Na
zijn ruimer opgevatte roman Haus ohne
Hater betekent deze „Erzahlung" een
terugkeer naar geest en vorm van zijn
vroegere novellen. Voelt hij deze aan als
zijn beste artistieke formule? Alleszins is
dit nieuw werk een bewijs te meer van
B511"s uitzonderlijke begaafdheid.
F. Van Vlierden
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KUNST EN CULTUURLEVEN
Jean CHARBONNEAUX, Griekenland.
Pl. in rotogravure door R. Viollet.
Uitg. Den Haan, Utrecht, z.j., 31 pp.,
182 pl., 31 X 23 cm., geb. f 22,50.
Bij het opstellen van dit platenalbum
heeft R. Viollet de bedoeling gehad een
essay te schrijven over de Griekse architectuur, waarbij de juiste keuze en ordening van het fotomateriaal de rol van het
zich logisch ontwikkelend betoog overneemt. Volgens hem zijn de tempels en
andere gebouwen, zich verheffend in een
bar rotsland dat helemaal openligt voor
de verzengende brand van de zon, evenzovele getuigen van een menselijke aanwezigheid. De Grieken hebben immers de
zuil aangewend als een wezenlijk element
van hun architectonisch denken om, in
tegenstelling met de Egyptische zuilenrijen, aan de gebouwen een openheid te
geven die het zonlicht opvangt en voor
het menselijk oog genietbaar maakt. De
Grieken wisten hun behoefte aan ruimtelijke verhouding zo ongehinderd vorm te
geven dat de hele omringende natuur er
harmonisch in betrokken werd en een specifiek menselijke dimensie kreeg. De reeks
foto's over het gebouwencomplex op de
Atheense acropolis, op de hoogvlakte van
Drlphoi of het beeld van de Poseidoontempel op kaap Sunion, weten dit fijn te
suggereren. Iedere klassicus en kunstliefhebber zal zich graag bij het genieten van
de mooie opnamen door dit betoog laten
J. Du Bois
overtuigen.
Paul BAUDOUIN, L'aventure humaine.
La Colombe, Parijs; Presses de
Belgique, Brussel, 1955, 130 pp., Fr.

61.
Het menselijk avontuur van Paul Baudouin, in een schitterende stijl geschreven,
is geen louter persoonlijke zielegang. Na
dertigjarenlange reflexie en geestelijke
ervaring, wordt het vroeger en huidig
tijdsgebeuren als een ontzagwekkend geestelijk avontuur geduid en leidt ons naar
een toekomst, waarin de grondinspiratie
van het christendom haar volle ontplooiing vinden zal. Als katalysator voor zijn
denken gebruikte S., naar zijn eigen bekentenis, niet zo zeer het gebed als wel de
esthetische contemplatie. Hieruit volgt dat
zijn wijze van voorstellen verwijlt in de
even suggestieve als ietwat onbestemde
sfeer die eigen is aan de platoniserende
denktrant. Voor de moderne geest biedt
een dergelijke denktrant het onbetwistbare
voordeel dat hij sterk inspirerend en gees

telijk bevrijdend werkt, aangezien het bestemde en welbepaalde in de hedendaagse
psychologie helaas maar al te vaak met
het ontgeestelijkt rationalisme samenvalt.
Wij beluisteren een aangrijpende oproep
tot geestelijke vruchtbaarheid in de mensheid. Psychische energie in de wereld produceren is van oudsher de zending van de
mens. Nu de moderne fysika de zoge
naamde materie als louter energie heeft
leren erkennen, is die zending voor de
moderne menselijke geest een bestaanskwestie geworden.
A. Poncelet
E. MASURE, L'humanisme chrétien
(Coll. Le Rameau).
La Colombe,
Parijs; Presses de . Belgique, Brussel,
1955, 320 pp., Fr. 139.
Het is voor een studie over de humanistische problematiek een uitstekende
aanbeveling, wanneer de voortreffelijke
schrijftrant zelf een concreet bewijs is
voor de synthese die wordt uiteengezet.
In een eerste doctrinair en theoretisch opgevatte afdeling, onderzoekt S. het schijnbaar conflict tussen de humanistische zelfverwezenlijking en het bovennatuurlijkchristelijke perspectief in de mensheid. Na
zonder valse lyriek doch niet zonder overtuiging de zuiver-ware luister van de
menselijke natuur te hebben bezongen,
analyseert hij de inbreuk van de erfzonde
op de interferentie van natuurlijke, buitennatuurlijke en bovennatuurlijke orde. Van
daaruit wordt de mogelijke onafhankelijkheid van de menselijke natuur, nl. los van
de Genade, onderzocht, om dan geleidelijk
tot de ware synthese te komen, waarbij de
mens onder de hoede van de Geest en zijn
genade eindelijk ten volle zijn „fragile et
splendide nature humaine" (p. 227) zal
kunnen waarderen en beminnen. Dit christelijk humanisme wordt een evenwichtstoestand genoemd (p. 222) die, zo niet elke
morgen, dan toch bij elke nieuwe genera
tie moet worden hersteld. Een merkwaardige poging om voor heden dit herstelproces te verwezenlijken wordt gevormd
door de tweede afdeling van het boek, die
de grote algemene humanistische houdingen -- het begrip, het symbool, de kunst,
het spel, het bidden r in een reeks even
diepzinnige als briljante conferenties behandelt. Chanoine Klasure is nog altijd
modern, al is zijn met gloedvolle intelligentie geschreven betoog soms vatbaar
voor grotere vakkundige precisie; aan het
grote intellectueel publiek zal zijn inspirerend woord ongetwijfeld veel licht bren-
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gen in het mysterie van menselijke volkomenheid en Christelijke voleinding.
A. Poncelet
Ulrich GERTZ, Plastik der Gegenwart.
2. Aufl. (Die Kunst unserer Zeit Bd
8) . Rembrandt-Verlag, Berlijn, z.j.,
260 pp., 21 X 26,5 cm., 230 Abb.
De tweede verbeterde uitgave van Ulrich Gertz' overzicht van de moderne
beeldhouwkunst bewijst dat dit boek, niettegenstaande zijn tekorten en leemten --waarvan de auteur zich in zijn woord
vooraf blijkbaar rekenschap geeft — toch
aan een behoefte beantwoordt. Zeker bezit het boek van E. Trier over de moderne beeldhouwkunst (cfr. Streven, nov.
1955) als geheel een hogere kwaliteit.
Maar het werk van Gertz wint het door
een rijkere keuze der afbeeldingen. Al legt
Gertz de nadruk op het Duitse werk, toch
besteedt hij ruime aandacht aan wat buiten de Duitse grenzen werd gepresteerd.
De namen die in de eerste uitgave jammerlijk ontbraken — o.a. Minne, Rosso
r werden ook nu niet aangevuld.
G. Bekaert
Heinrich KOHLHAUSSEN, Geschichte
des Deutschen Kunsthandwerks. —
F. Bruckmann, München, 592 pp., 16
kleurafb., 543 afb., geb. D.M. 50.
Het kunsthandwerk '— d.w.z. de toegepaste kunsten of de kleinkunsten — is in
zekere zin een fictieve categorie, aangezien ze wordt bepaald door haar utilitaire
bestemming. Maar is een muurschildering
minder utilitair dan een wandtapijt of een
gebrandschilderd raam? Is het beeldje
minder nodig dan de koffer waarop hei
staat? Is een retabel minder gebruiksvoorwerp dan een wierookvak of een monstrans? De grens is moeilijk te trekken. En
in feite zien wij dat er nooit een grens getrokken werd, al ligt er natuurlijk een hele
afstand tussen een schilderij en een aarden

pot. Zeer goed komt deze continuïteit tot
uiting in het standaardwerk van H. Kohlhaussen, het vijfde deel van de Deutsche
Kunstgeschichte van Bruckmann. Dit zeer
mooie boek, een synthese van de vier
vorige delen, is gewijd aan het raakpunt
waar de verschillende kunsttakken elkaar
ontmoeten. Zo vinden wij de schilderkunst
en de grafiek terug in de tapijten, de gebrandschilderde ramen, het email, de ceramiek, de boekbanden, de weefsels; de
beeldhouwkunst in het houtsnijwerk, in de
metaalbewerking, in de ceramiek en het
glas; de bouwkunst in de constructie van
de meubelen en in belangrijke architecturale details als deuren, hekken, trapleuningen. Alles deelt tenslotte in de zelfde
vormgeving van een bepaalde gemeenschap in een bepaalde tijd.
Wij vinden het alleen jammer dat dit
rijke werk zich een beperking oplegde, die
wellicht niet te verantwoorden is. Alleen
dat waar de hand van de scheppende mens
rechtstreeks aan vormde werd opgenomen.
Maar ook in het machinale proces kan
het creatieve zijn uitdrukking vinden. Zeer
zeker langs een andere weg, maar dan
toch even diep en oorspronkelijk. Wat
niet betekent dat alle creatieviteit zich
langs deze weg uitdrukken moet of uitdrukken kan. Het is echter een verheugend verschijnsel dat de grote kunstenaars
van onze tijd het niet beneden hun waardigheid achten een deurknop of een windG. Bekaert
haan te ontwerpen.
Georgi SCHISCHKOFF, Erschopfte
Kunst oder Kunstformalismus. —
Bronnen-Verlag, Schlehdorf/Obb., 86
Pp.
Een anthropologische studie van het
creatieve in het licht van de huidige abstracte kunst wordt in dit korte essay
aangeboden. De analyses zijn interessant
maar ontoereikend om het probleem dat
wordt gesteld tot een oplossing te brenG. Bekaert
gen.

GESCHIEDENIS
K. van ISACKER, S.J., Werkelijk en
Wettelijk Land. De katholieke opinie
tegenover de rechterzijde. 1863-1884.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1955, XXXI-363 pp., ing. Fr. 150,
geb. Fr. 190.
Over de zo weinig bekende Belgische
geschiedenis van de 19e eeuw schreef Dr.
Van Isacker een magistraal boek. Niet
alleen heeft hij een groot aantal studiën.
brochures en kranten uit die tijd grondig

onderzocht, maar hij kon de hand leggen
op talrijke en soms uiterst belangrijke
handschriften en zelfs dagboeken. Naast
deze gedegen documentatie, treffen de
vaste synthetische greep op de vele verwarde gegevens en de ordening der complexe stof in tien klaar omlijnde hoofdstukken. Ook de oprechte, op de man af
openhartige voorstelling, zonder passie en
zonder reticenties, en de klassieke uitbeelding in een kloeke, zuivere taal maken
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het lezen tot een echt genot.
De auteur behandelt de periode tussen
1863, het jaar dat het eerste congres van
Mechelen een katholieke partij wil oprichten, en 1884, toen na de onzalige schoolstrijd de katholieken voor dertig jaar aan
het bewind kwamen.
Vooral twee thema's beheersen het
boek. Eerst gaat het over de tegenstelling
in de jaren 1863-1878 tussen de rechtse
parlementairen, die als liberaal-katholieken de liberale Belgische grondwet van
harte zijn toegedaan het wettelijk land
r en de meerderheid der katholieken in
het land, die als ultramontanen een integrale christelijke maatschappij willen opbouwen r-- het werkelijk land Vandaar de op het eerste gezicht eigenaardig
aandoende titel.
Wanneer echter in 1878 de liberalen de
onzalige schoolstrijd ontketenen en aldus
de liberaal katholeiken diep ontgoochelen.
en anderzijds de nieuwe paus Leo XIII
de ultramontanen aanspoort om loyaal
de Belgische grondwet na te leven, dan
vinden de parlementairen en de ultramontanen elkaar en bereiden de overwinning
van 1884 voor. De grootste verdienste
van deze studie bestaat erin te hebben
aangetoond, dat het de ultramontanen, en
niet de liberaal-katholieken waren welke
resoluut zijn gaan streven naar een christelijke sociale orde, een christelijk corporatisme. Over dit corporatisme hadden wij
trouwens graag nog iets meer gehoord.
Dit mooie, verrijkende en moedige boek
wensen wij in de handen van vele intelM. Dierickx
lectuelen.
Mr K. JANSMA, Lely bedwinger der
Zuiderzee. — H. J. Paris, Amsterdam, 1954, 2de herziene druk, 238
pp., f 4.90.
Het is alleszins de moeite waard van
deze biografie kennis te nemen. Lely,
hoewel hij driemaal deel uitmaakte van
een ministerie, jaren lang Kamerlid was,
als gouverneur van Suriname fungeerde
en een tijdlang als wethouder van den
Haag optrad, behoorde niet tot de figuren. die in staatkundige en politieke
zaken op de voorgrond traden. Voor het
grote publiek en voor de school is hij, en
dan nog vaag, blijven leven als de man,
die de Zuiderzee gedempt heeft. Zelfs
de snelle racers op de Afsluitdijk zullen
ternauwernood een verstrooide blik werpen op het standbeeld, dat sinds 23 September 1954 langs de weg prijkt. Toch
is een nadere kennismaking met de persoon van Lely voor de lezer lonend. Uit
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het boek van Jansma komt naar voren
niet alleen de hardnekkige ingenieur, die
na tientallen jaren van geduldig wachten
zijn levensgedachte: de drooglegging der
Zuiderzee kan verwezenlijken, maar ook
de gelovige mens, de zorgzame huisvader, de bescheiden werker. Een gave persoonlijkheid, die een waardige rol in het
openbare leven gespeeld heeft. Een liberaal in de goede zin van het woord. De
brieven, door de schrijver aangehaald,
zijn hiervan de bevestiging.
K. J. D.
F. Sherwood TAYLOR, An illustrated
History of Science. W. Heinemann, Londen, 1955, 178 pp., 112
afb., 19 X 25,5 cm., geb. sh. 25.
Ontstaan uit een aantal voordrachten,
is dit boek een populair wetenschappelijk
werk, in de beste zin van het woord. Het
geeft een overzicht van de ontwikkeling
der wetenschap tot op heden. De aandacht wordt vooral gevestigd op de belangrijkste experimenten die op vernuftige
en aantrekkelijke wijze worden verduidelijkt door zeer goede illustraties. Zo kan
de lezer zich een beeld vormen van he t.
historisch milieu en meteen de juiste betekenis van de proefnemingen begrijpen. In
een aanhangsel worden daarenboven de
bronnen vermeld die werden geraadpleegd
om de tekeningen een historisch karakter
te geven.
Studenten van de laatste jaren van het
middelbaar onderwijs zullen dit boek met
vrucht kunnen gebruiken. Voor afgestudeerden is het een uitstekend middel om
met de vroeger aangeleerde begrippen
opnieuw vertrouwd te raken en om nu
aan de hand van dit plaatwerk van de
vroeger opgedane kennis te genieten.
R. Deurinck
Otto ZIERER, Der Alexanderzug. Das
Weltreich Alexanders des Grossen;
Hannibal. Der Feldherr Karthagos
(Lux Historische Reihe nrs 7 en 9) .
— Sebastian Lux Murnau!Munchen,
s.d. (1955), 64 pp. elk, D.M. 0.75 per
brochure.
Na de triomftocht van Zierers Bild der
I ahrhunderte in 40 deeltjes waarvan 2
miljoen exemplaren verkocht werden,
kwam de uitgever op de gelukkige idee
biografieën of markante gebeurtenissen
uit het doorlopend verhaal te lichten en
ze in handige, goedkope brochures uit te
geven. Deze korte studiën treffen door de
boeiende verhaaltrant, het opvallende detail en de bijna visuele voorstelling van de
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behandelde personen. Zouden wij iets
dergelijks in onze taal bezitten, het ware
een ontzaglijke aanwinst voor alle leraren
en leerlingen in de geschiedenis, en ook
voor het grote historielievend publiek.
M. Dierickx
Bede JARRETT, O.P., The Life of St.
Dominic. — Blackfriars, London,
1955, 149 pp., 12 s. 6 d.
Dit leven van Sint Dominicus werd
reeds in 1924 gepubliceerd. Het is niet
bedoeld als een wetenschappelijk werk,
ofschoon de inhoud wetenschappelijk verantwoord is, en de toon ook zakelijk is

gehouden. Over het leven van Dominicus
is niet zoveel bekend, tenzij wat in direkt
verband staat met zijn stichting. Stichting
en stichter domineren dan ook het verhaal. Na een kort inleidend hoofdstuk
over de jongen, behandelt schr. de ketterij
der Albigensen, en toont aan hoe het
stichten van de orde hierdoor mede bepaald werd. Volgen hoofdstukken over
het bidden en het preken van de heilige
Dominicus, waarna een uiteenzetting van
de stichting en de uitbloei van de orde
gegeven wordt. Het geheel is een leesbare
inleiding op het leven, het werk en de
heiligheid van St. Dominicus. W. Peters

VARIA
derheden besproken zonder iets te verRachel L. CARSON, De Wereldzee. —
Born, Assen-Amsterdam, z.j., 232 pp. zwijgen of te verdoezelen. Overal werd
contact gezocht met de emigratie-ambteen 50 foto's.
naren, met de bevoegde autoriteiten, met
Dit boek, dat in september 1952 werd
aalmoezeniers en dominees die de geesteuitgegeven, in de resterende maanden van
lijke belangen behartigen. En bovenal
dit zelfde jaar nog twee herdrukken bemet de talloze emigranten zelf. U leest
leefde, in 1953 opnieuw werd uitgegeven
over hun zorgen, hun successen en misen nu in de 5de uitgebreide druk voor
lukkingen, over hun vrouwen en kinderen,
ons ligt, behoeft feitelijk geen aanbevehun werk en leven op het land en in de
ling meer.
stad. Over de huisvestingsmogelijkheden
Het is een zeer belangwekkend en
en moeilijkheden in de gevreesde kampeboeiend boek, een biografie van de zee
menten en in de grote steden; over alles
zoals er tot nu toe geen werd geschreven.
wordt uitvoerig gesproken, niets wordt
Heel de geschiedenis van de wereldzee
verzwegen. Eenieder die aan emigreren
in al haar verschillende facetten gaat
denkt, moet kennis nemen van dit boek.
voor u open in een zeldzame combinatie
Australië zelf, dat wonderlijke land, zo
van verbluffende wetenschappelijke kengroot als een werelddeel met nog minder
nis en een spannende stijl. Tot de nieuwbevolking dan ons kleine Nederland, gaat
ste resultaten van de allerlaatste jaren
wagenwijd voor hem open. Als een nieuw
toe worden besproken. De foto's zijn
W.
vaderland!
zeer goed.
C. W.
Mathieu SMEDTS, Australië nieuw vaderland r-- Foreholte, Voorhout, 195
pp., 27 foto's, f 8.90.
In september 1953 hebben de Australische en Nederlandse regeringen negen
journalisten als vertegenwoordigers van
de pers in ons land, in de gelegenheid
gesteld een uitvoerig onderzoek in te
stellen naar het wel en wee van de bijna
50.000 Nederlandse emigranten in Australië. Naast hetgeen zij reeds in de dagbladen gepubliceerd hebben, verscheen als
overkoepelend verslag het voor ons liggende boek.
Het volledige emigranten-probleem met
alle voor- en nadelen wordt hier met
grote openhartigheid tot in kleine bijzon-

Douglas HYDE, One Front across the
World. — Heinemann, London,
1955, 270 pp., 18 sh.
De ex-communist en oud-redacteur van
het Communistische dagblad The Daily
Worker maakte onlangs een reis naar het
Oosten, die zich tot in Japan uitstrekte.
Het doel dat hem voor ogen stond was
zich met eigen ogen te overtuigen hoe
het Communisme zich hier weet in te
dringen en op welke wijze dit vergemakkelijkt wordt door gedragingen van de
Westerse mens. Hyde is ter zake kundig,
is een eerste klas journalist en bezit een
zeer scherpe blik. Geen wonder dat hij
een boek schreef dat steeds boeit, en even
leerzaam als alarmerend is. W. Peters
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De dood ener mythe
door DR. J. VAN HEUGTEN S.J.

Z

ELDEN heeft een tijdschrift een zo roemvolle jeugd beleefd, maar
is ook spoedig een zo roemloze dood gestorven als „De Nieuwe
Gids". De Nieuwe Gids blijft het voorbeeld van een litteraire revolutie,
die met wapperende vaandels en luide trom binnentrok en na enige tijd
bijna zonder slag of stoot overwonnen had. Noch de Oude Gids, noch
latere periodieken, als Het Getij, Vrije Bladen, De Gemeenschap of
Forum, hebben zo grondig en succesvol opgeruimd met wat hun vals en
verouderd leek als het tijdschrift der Tachtigers. Het heeft een nieuwe,
frisse wind doen waaien door de Nederlandse letteren, een nieuwe lente
en een nieuw geluid gebracht en sinds 1885 vaart de litteratuur op een
ander compas dan daarvoor.
De grote vernieuwers Kloos, van Eeden, Verwey, van Deyssel en
Gorter blijven, ook na zoveel decennia en ondanks alle experimentalisme, de aandacht boeien. De geschiedenis van De Nieuwe Gids is er
niet een „zonder rimpel of vlek" en talrijke publicaties, in boeken, brochuren en tijdschriftartikelen hebben geleidelijk allerlei onthullingen
gedaan over de ruzies en geschillen die het voortbestaan van het tijdschrift op den duur onmogelijk maakten. Al deze publicaties worden
echter in de schaduw gesteld door het zware boek, dat G. H. 's Gravensande onlangs uitgaf en waarin hij, in vijfhonderd tweeëndertig
forse bladzijden, de geschiedenis van De Nieuwe Gids verhaalt 1 ) . De
schrijver beschouwt ook deze geschiedenis nog niet als het definitieve
werk over het tijdschrift, maar als een materiaalverzameling en een
beschrijving, die toch veel inzicht biedt.
Wie uit dit boek in al zijn menselijkheid, zijn berooide en weinig
sympathieke menselijkheid naar voren treedt, is Willem Kloos. Wie de
roman Vincent Haman van Willem Paap las, die na een veertigjarige
vergetelheid door Menno ter Braak opnieuw werd uitgegeven, maakte
reeds kennis met een geheel andere Kloos dan de stoutmoedige vernieuwer, de dichter van bloesemtere en stormend trotse verzen, zoals
hij uit zijn vroegste werken, uit talloze litteraire handleidingen en
bloemlezingen voor ons staat.
„Willem Johan Theodoor Kloos, geboren te Amsterdam" .... deze
statige aanhef, die meestal in geijkte vorm in litteratuur-boeken het
1) De Geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en Documenten bijeengebracht
door G. H. 's Gravensande. r Van Loghem Slaterus, Arnhem, 1955, 532 pp., f 17.50.
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optreden van de grote man van tachtig inleidde, klonk als een herautenroep. Jeugdige litteratuurminnaars, die een halve eeuw geleden, met de
tachtiger vernieuwing kennis maakten voelden een wonderlijke trilling
als, na een beschouwing der voorgaande periode, deze woorden de vernieuwing der litteratuur inluidden. Kloos, Willem Johan Theodoor, was
het toppunt van hoge durf en grootheid, het hoogste van wat men zich
van een dichter denken kon, fier en fel, meeslepend, overrompelend in
zijn zeer gevoelig proza, wonderteer en verrukkend in zijn poëzie. Hij
had als David, met één steen uit zijn herderstas, de Goliath der rhetorica midden in het hoofd getroffen, en, mochten medestrijders als van
Deyssel er al duizend verslagen hebben, Kloos had er tienduizend verslagen. Kloos' sonnetten waren de crême aller poëzie: zelfs de weelde
van Vondels vers, de wonderschone natuurlijkheid van Gezelle moesten
achterstaan bij Kloos. De gratierijke gedragenheid, de fijne hartstochtelijkheid, de tere woordbedwelming, de rythmische voornaamheid, de
grandezza van klank en gebaar, al dit nieuwe, ongekende hief Kloos'
sonnetten in een sfeer van onvergelijkbaarheid.
Gezelle's evenwicht en ongetroebleerde zuiverheid, Vondels dieper
wezen en klassieker evenmaat spraken minder onmiddellijk en spontaan tot gevoel en verbeelding dan de schone zielsdrift en de edele
woordsmeedkunst van Kloos. Bij Kloos waren „uchtend" en avond geen
nuchter reële daggetijden, maar verfijnd gestyleerde natuurscènes, afgestemd op select gevoelige medebelevenden, die zich konden indromen in
een anders geaarde wereld dan de werkelijke. Bij Kloos was de maan niet
een lichtgevend hemellichaam, een lamp voor mensen dier bij avond
en nacht, maar een dichterlijk mysterie, dat reageerde op mensenvisie en mensengevoel, een wonderlijke bloem, een wezen uit de droom,
opgehangen ten behoeve van dichters en visionnairs. Heel de natuur
had slechts als secundaire functie reële natuur te zijn: haar eerste functie
was mede te dienen op het rythme der schone bewogenheid, mede te
spelen in het tere spel van verbeelding en gevoel, symbool en dienares
te zijn van de koninklijke dichter. Kloos was de Prospero die met zijn
toverstaf als een albeheersende over de machten van natuur en lot
beschikte naar welgevallen. Hij had de poëzie ontdekt en voorgaande
dichtergeslachten werden om hun wanbegrip als een kudde Calibaans
afgemaakt. Er was voor gelovige Christenen slechts één schaduw, die
het stralende beeld verduisterde, Kloos' ongeloof en zijn smalen op het
Christendom. Doch daar werd met een wat onbehagelijk gevoel van
onoplosbaarheid overheen gezien in de wat simplistische overtuiging,
dat alle schoonheid en poëzie uiteindelijk uit God voortvloeit.
Aldus had zich in vele milieu's de mythe Kloos gevormd, een mythe,
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die naar tijd en plaats en omstandigheden genuanceerd, het land veroverd had. Willem Kloos is de meest „mythische" der Nederlandse
dichters gebleven, de enige wellicht, bij wie men met enig recht van een
mythe spreken kan. De werkelijke Kloos, de jarenlange bewoner der
Regentesselaan, de mens met het roemvolle verleden, die niet bij machte
bleek het niveau van dit verleden te handhaven, de licht gekrenkte en
zich vaak klein tonende litterator, deze Kloos is in de algemene belangstelling altijd vrijwel op de achtergrond gebleven en het strekt het Nederlandse publiek tot lof, dat het zich de mythische Kloos niet liet ontrukken. Hier gebeurde het zeldzame, dat men minder belangstelling had
in sensationele personalia, in levensbijzonderheden dan in het behoud
van een ongewoon dichter. Het was een der niet vake overwinningen
van het wezenlijk interesse op de nieuwsgierigheid.
Het begon reeds met de grote mede-tachtigers, van Eeden, van Deyssel, Verwey, toen zij, de een vroeger, de ander later, met Kloos in conflict raakten en zijn eigenzinnig despotisme moeilijk langer verdragen
konden. Uit hetgeen Frans Erens, Frank van der Goes en Maurits
Uyldert eerder hierover reeds publiceerden, blijkt wel dat zij niet
langer aan de leiband wilden lopen, doch dat Kloos ondanks alles een
geëerbiedigde grootheid bleef, een zekere onaantastbaarheid genoot,
dat hij, de leider en voorganger, volgens een ongeschreven wet moest
ontzien worden. Heeft wellicht de eenzaam levende Kloos op deze
vrienden van het eerste uur, buiten zijn dichterschap, een wat zielige
indruk gemaakt en hebben zij ook daarom een welwillender houding
tegenover hem aangenomen? Een beetje zielig inderdaad was de indruk,
die de onder andere naam optredende dichter uit Willem Paaps roman
op de lezer maakte, en van der Goes' mededelingen over de redactiestrijd van De Nieuwe Gids in 1893-1894 waren daar niet mee in strijd.
Ook in later tijd is de figuur van Kloos doorgaans ontzien. Zondert
men Vincent Haman, het boek dat ondanks zijn verdiensten een weinig
nobel pamflet blijft, uit, dan zijn Kloos' vele persoonlijke aantastbaarheden openlijk zelden ter sprake gekomen en in het algemeen met een
halve blik voorbijgegaan. De mythe heeft hier overal haar invloed doen
gelden. Vincent Haman, een vrij goed geschreven roman met pikante
onthullingen over hooggeëerde persoonlijkheden, heeft — wonder boven
wonder! — geen opgang gemaakt. Ook in de meerdere decennia, dat
Kloos de vrijwel geëclipseerde Nieuwe Gids bleef uitgeven en er zijn
zelfbespiegelingen in dicht en ondicht in publiceerde, heeft men hem
zijn eerbiedwaardige rust gelaten. Hoezeer Dr. de Raaf en Max Kijzer
hun best gedaan hebben om ook Kloos' latere poëzie-fleuve als minstens
gelijkwaardig aan zijn vroegere verzen ingang te doen vinden, heeft de
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litteraire gemeente deze gedichten nooit aanvaard, doch wel heeft zij
haar herinnering aan de Kloos uit de grote tijd lang onverzwakt vastgehouden. Van de dichters en schrijvers, die na tachtig zijn opgetreden,
heeft ieder wel eens de gelegenheid gevonden over Kloos te spreken en
van zijn bewondering voor de grote vernieuwer te getuigen. Deze dankbare bewondering is het, die de mythe Kloos heeft gevormd en staande
gehouden en die tegen alle mogelijke reacties, zelfs tegen een veertigjarige ondermijning door hem die het aanging, bestand bleek.
Een mythe hoeft geen volstrekte onwaarheid te zijn, doch kan betekenen: het voorbijzien van een aantal waarheden ten voordele van een
enkele, het beklemtonen dier enkele waarheid met verwaarlozing der
andere. Willem Paap zag Kloos als een belachelijke, zielige figuur, en
de dagelijkse indruk dezer werkelijkheid, misschien beïnvloed door persoonlijke gekrenktheid of achteruitzetting, deed hem de afstand tussen
deze werkelijkheid en de hooggespannen gevoelens van Kloos' gedichten zo bewust worden, dat hij de laatste als potsierlijke fantasterij
onderging. Men kan aannemen dat Paap zijn model niet al te zeer misLekend heeft, de zintuigelijke werkelijkheid ongeveer is trouw gebleven
en toch over het geheel een onwaardig pamflet leverde. Gehele generaties hebben Kloos' gedichten bewonderd, zijn verrukkingen en geslagenheden huiverend ondergaan, en dit is voor ieder verstandig mens
het zekere bewijs, dat zijn gevoelsr en verbeeldingswereld echt en poëtisch zuiver was, het enige waar het voor de dichter op aankomt. Al het
overige is — voor de poëzie — bijkomstig: hij kan een verachtelijk,
minderwaardig individu zijn, een huichelaar, een psychopaat, een zielig
mens, al wat men wil, mits zijn uitzonderlijke gave maar erkend wordt
en hooggehouden. De werkelijkheid heeft veel facetten, facetten, die
soms elkaar kruisen en zich ook weer niet op gelijke hoogte bevinden.
Nuchtere realiteitsaanbidders zullen geen oog hebben voor heel dat
flottante gebied, dat van de onmiddellijke werkelijkheid afgekeerd ligt
en het spel-in-ernst-terrein vormt voor gevoel en verbeelding; overmatig
critische geesten zijn te scherp ingesteld op rationele zekerheden en
missen het zintuig voor die „more things in heaven and earth than are
dreamt of in your philosophy".
Een zekere mythevorming is wellicht nodig voor alle bewondering.
voor alle geestdriftige overgave en toewijding op menselijk terrein. Het
bekende spreekwoord, dat niemand groot noemt „voor zijn kamerdienaar", zegt eigenlijk hetzelfde en de oude wijsheid, dat geen profeet
geëerd is in zijn eigen land, drukt eveneens deze gedachte uit. Een
groot of ongewoon mens kan onmogelijk altijd groot of ongewoon zijn
en wie in zijn voortdurende nabijheid leven, zien hem aldoor in zijn
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dagelijkse, gewone reacties en verhoudingen, wat een som van gewoonheids-indrukken uitmaakt, die de zeldzamer indruk van bijzonderheid
en grootheid gemakkelijk uitwist. Had Kloos in zijn grote tijd een
kamerdienaar gehad, hoe zou deze hem gezien hebben?
De mythe Kloos berust dus geenszins op onwaarheid; het is evenmin
een sage of legende. Toch kan men van een mythe spreken, omdat
Kloos meer dan enig ander Nederlandse dichter de fortuinlijkheid gehad heeft van zijn gunstigste zijde en in zijn beste tijd gekend te zijn en
zo lange tijd in verering te blijven. Zijn veldtocht tegen rhetorica en
conventie is op de schitterendste overwinning uitgelopen, die men zich
denken kan. Zijn ideeën over poëzie waren zo fris, zo natuurgetrouw en
bronecht en werden luid in een zo muffe tijd, dat juist de tegenstelling
zijn triomf onvergetelijk moest maken. Zijn eigen verzen waren bovendien van een zo persoonlijke en hartstochtelijke bezieling, waren een zo
ongewoon en onmiddellijk treffend geluid, zo vrouwelijk van pathos en
mannelijk van zegging, dat men begreep eindelijk met een dichter van
meer dan vaderlands formaat te doen te hebben. Dit alles heeft zich
vastgezet in wie de laatste vijftig jaar met litteratuur te maken hadden.
Daarentegen werden bij Kloos meer dan bij enig ander dichter of schrijver de vele menselijkheden óf niet gekend óf welwillend voorbij gezien.
Van Multatuli en Van Eeden zijn allerlei personalia breed uitgemeten:
anderen als van Lennep en Huet wordt hun gebrek aan ernst of hun
wrok tegen al wat Hollands is, niet vergeven: van Deyssel raakte na
een korte, heftige verering, op de achtergrond wegens zijn al te hol
woordpathos. Kloos werd veel, zeer veel vergeven, zelfs zijn jarenlange
neergang, omdat hij de Nederlandse poëzie een ogenblik zulk een glans
verleend had, dat hij van toen af tot de onsterfelijken en onaantastbaren behoorde.
Het boek van 's Gravensande heeft echter de mythe, voorzover zij
nog levend was, om hals gebracht. De roem der tachtigers was reeds
lang aan het verbleken en de bewonderende herinnering aan Kloos'
sonnetten leefde, en leeft nog, slechts in een ouder wordende generatie.
Wie tijdens of na de laatste oorlog met de poëzie kennis maakten,
waren niet meer zo toegankelijk voor Kloos' tederschone stemmingen en
dromen. Het harde en onbarmhartige boek van 's Gravensande openbaart met zo verpletterende duidelijkheid Kloos' menselijke minderwaardigheid dat het moeilijk wordt nog een dankbaar aandenken aan
hem te bewaren. Het behandelt met behulp van ontelbaar vele brieven
en documenten het negenjarig bestaan van De Nieuwe Gids van
1885 tot 1894 — en tevens het wel en wee der redacteurs en voornaamste medewerkers. Zo biedt het, ondanks het wat monotone der brief
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citaten, een heldere en boeiende voorstelling van de voornaamste tachtigers, de stoere en wat stugge Verwey, de in de grond grootmoedige
en hoogstrevende, maar innerlijk onrustige van Eeden, de innerlijk ontwrichte stemmingsmens Kloos.
Het is merkwaardig hoe ook hier weer blijkt, met welk een verering
de anderen opzagen naar het dichterschap en het litteraire instinct van
Kloos, hoewel zij hem naast zich zagen instorten en bijna dagelijks zijn
onhebbelijkheden te ondergaan hadden. Het eerst van allen trok Verwey zich terug, de jonge en geheel door Kloos gevormde Verwey, tot
wie Kloos in een eigenaardige, troebele verhouding geraakt was. Van
Eeden, met wie de vriendschap wel nooit honderd procent geweest was,
heeft het langer uitgehouden en is Kloos steeds blijven steunen. Dat de
innerlijke verwantschap niet groot was, blijkt herhaaldelijk uit beider
uitlatingen. „Kloos heeft nog niet geleerd een goed mens te zijn",
schrijft van Eeden in die tijd en elders: „het is moeilijk respect voor hem
te hebben .... Ik help hem vooral uit medelijden, omdat hij er mij om
gesmeekt heeft en ieder ander hem in de steek liet, maar van een diep
inzicht of begrip van wat hij gedaan heeft, merk ik niet veel. Hij mist
geheel de deemoedige oprechtheid van Verlaine b.v. Hij heeft nog altijd
maar één zorg, zijn eigen figuur op te houden, zijn eigen houding te
idealiseren als die van den grooten, sterken martelaar .... Uit gevallen
waarin hij zelf een kleine en abominabele rol heeft gespeeld, maakt hij
plechtige sonnetten met zich zelf als tragische figuur".
Een der allertrouwsten is de schilder Willem Witsen geweest die
Kloos met geld en onderdak voortdurend geholpen heeft en wiens
behulpzaamheid door niets geremd of gestaakt werd. „Vergeef mij,
vergeef me, schrijft Kloos hem vanuit het sanatorium, ik ben zo bitter
absoluut vernederd, omdat ik zo trots was op mijn arme ziel vol muziek
en verstand". Het is de schrijnende klacht van een gebrokene en geestelijk vernietigde.
Lodewijk van Deyssel heeft altijd op een afstand gestaan en minder
van Kloos' grillen te lijden gehad. Het redacteurschap van De Nieuwe
Gids bleef hij aldoor weigeren, ofschoon zijn bijdragen soms hele vellen
van het tijdschrift vulden. Er waren trouwens te grote verschillen om
een homogene groep te blijven vormen, verschil in opvoeding en levenswijze — van Eeden klaagt nogal eens over platheid en ruwheid in
omgang en gesprekken! --- verschil van ethische en sociale gerichtheid,
van inzicht en smaak omtrent litteraire aangelegenheden. En met het
ouder worden spitsten die verschillen zich toe. De autocratische en
onbetrouwbare houding van de redactiesecretaris Kloos maakte de
samenwerking nog moeilijker. Tot eindelijk in 1894 de instorting van
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Kloos de debacle van het tijdschrift meebracht. Einde 1894 hield De
Nieuwe Gids, het twee-maandelijks tijdschrift, op te bestaan. Wat
daarna als maandschrift weer onder dezelfde naam werd voortgezet,
was slechts een schaduw van het vroegere blad en werd vooral in stand
gehouden ten behoeve van Willem Kloos. In de tweede wereldoorlog
stierf het een nog roemlozer dood dan de oorspronkelijke Nieuwe Gids.
Met eindeloze vlijt en accuratesse heeft G. H. 's Gravesande de brieven en documenten, voorzover deze hem ter beschikking stonden, doorzocht en vergeleken. Het resultaat is dit lijvige boek, dat inderdaad,
zoals de auteur zegt, nog niet de definitieve geschiedenis van De
Nieuwe Gids zijn kan. Een later historicus met talent van compositie,
met nog vollediger overzicht en inzicht in alle bronnen, heeft deze nog
te schrijven.

Nobelprijswinnaar
Halldór Kiljan Laxness
door PROF. DR. JORIS TAELS

ELEN hebben zich afgevraagd waarom de Nobelprijs 1955 nu
juist naar een IJslands communist moest gaan. De vraag bewijst
hoe moeilijk het is geworden de literatuur buiten de politiek te houden;
ze is trouwens begrijpelijk, na bepaalde bekroningen van de laatste
jaren. Laat het dan waar zijn — wat sommigen beweren — dat de
bekroning van Halldór Laxness een „gebaar" betekent in het raam van
de internationale ontspanningspolitiek; laat ook het feit dat IJsland nog
nooit aan de beurt was gekomen, een zeker gewicht in de schaal hebben
gelegd; het enige waar het op aankomt is of de prijs te beurt viel aan
een kunstenaar van uitzonderlijk formaat, die een belangrijke bijdrage
tot de hedendaagse wereldliteratuur heeft geleverd.

V

* * *

Halldór Gudjónsson Laxness werd te Reykjavik geboren op 23 april
1902. Drie jaar later kochten zijn ouders de hoeve Laxness, te Mosfellssveit, even ten N.O. van de hoofdstad. Halldór bracht dus het
grootste deel van zijn kinder- en jeugdjaren door op het platteland, in
gestadig contact met de grootse en morbiede IJslandse natuur, die hij zo
dikwijls, en nooit zonder bewogenheid, in zijn later werk zou oproepen.
Laxness' vader, Gudjón Helgi Helgason, had zich, na een harde jeugd
als bestedeling, op eigen kracht een vrij goede ontwikkeling en een
zekere welstand verworven. Beide ouders besteedden veel zorg aan de
opvoeding van hun niet gemakkelijke zoon. Als kind voelde Halldór
zich het sterkst aangetrokken tot zijn grootmoeder, Gudny Klaengsdóttir, een ouderwetse vrouw met originele opvattingen. Zij leerde hem
de saga's en volksliederen uit de heidense tijd, zowel als de liederen en
verhalen uit de katholieke periode; zij opende zijn gemoed voor het
grote nationale verleden en bracht hem in levend contact met het onvervalste IJslandse idioom, „de taal van de 800 jaar oude cultuur uit de
dorpen van het IJslandse binnenland, ongerept en wonderlijk, en doordrongen van de ondefinieerbare smaak van haar oorsprong, als een
wilde vrucht".
Laxness had van jongsaf een tegenzin voor alles wat handenarbeid
betrof; het schrijven daarentegen zat hem in het bloed. Naar hij zelf
beweert, had hij vóór zijn dertiende jaar „hele kisten met schriften
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volgeschreven, duizenden en duizenden bladzijden — romans, novellen,
gedichten, tijdschriften en dagbladen (die ik uitgaf voor mezelf) , opstellen over godsdienst, politiek en filosofie alles tussen hemel en
aarde, en ten slotte dagboeken". Op de lagere school zowel als op het
gymnasium is er slechts één vak dat hem interesseert: de literatuur. Zijn
leeshonger bevredigt hij met dezelfde heftigheid als zijn schrijfdrift. en
wanneer hij als zeventienjarige voor het eerst naar het buitenland reist,
is hij even goed geïnitieerd in de moderne literaturen als in de saga's.
in de Indische en Duitse filosofie als in het rationalisme, de psychoanalyse en het spiritisme.
Eerst in de bohèmekringen te Kopenhagen, daarna in de heksenketel
van het naoorlogse Duitsland, leert Laxness de ontstellende decadentie
van de moderne tijd ten volle kennen. Een poging om in Amerika binnen te dringen, mislukt volkomen. Laxness had zich voorgesteld voor
de film te gaan schrijven (hij had een rudimentair filmontwerp op zak
van wat later zijn roman Salka Valka zou worden), maar de emigratiecommissie zond hem terug, daar hij, zoals hij later sarcastisch opmerkt,
„noch referenties, noch bankconto" bezat. Hij belandt weer in Denemarken, waar hij met schrijven moeizaam in zijn onderhoud tracht te
voorzien.
De eerste, literair nog onvoldragen werken, die Laxness in deze jaren
publiceert, de korte roman Barn nátturunnar ( Kinderen van de natuur,
1919) en Nokkrar sógur ( Enkele novellen, 1923) , zijn slechts van
belang inzover ze getuigen van 's schrijvers vruchtbare verbeelding en
van de invloeden die hij onderging: op stilistisch gebied overheerst
Hamsun en Obstfelders impressionisme; de levensvisie sluit nauw aan
bij die van Strindberg en Tolstoi.
* * *

Zijn kennismaking met Thomas a Kempis' Imitatio betekent een
keerpunt in zijn leven. „Dit wonderbaarste evangelie van de Middeleeuwen, dit grenzeloos heerlijke boek, geïnspireerd door de Verlosser
zelf, voerde mij tot de drempel van de Katholieke Kerk", schreef hij.
Met een introductie van Johannes J o rgensen werd hij als gast opgenomen in het Benedictijnenklooster St. Maurice de Clervaux ( Gr. Hertogdom Luxemburg ) . Met zijn gewone onstuimigheid verdiept hij zich
in het katholicisme; hij wordt er zozeer door aangegrepen, dat hij zich
bekeert. Op 6 januari 1923 wordt hij, sub conditione, gedoopt. Een tijd
lang denkt hij eraan monnik te worden; hij bezoekt Jezuïetenkloosters
in Frankrijk en Spanje, een Karthuizerklooster in Engeland, doch weldra ziet hij in dat deze roeping niet voor hem is weggelegd. Maar pries-
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ter wil hij worden. „Al de belachelijke ijdelheid der wereld, waaraan de
meesten geloven, heeft in mijn ogen alle waarde verloren. Alle hoogmoed is van mij geweken; mijn ziel heeft zich voor God geopend".
Twintig maanden zou Laxness' religieuze hoogspanning aanhouden —
dan volgde de reactie. Tweemaal zou hij nog in het klooster terugkomen, maar reeds was zijn rusteloze geest andere wegen aan 't verkennen 1 ) .
Vanzelfsprekend heeft Laxness' katholieke intermezzo diepe sporen
nagelaten in het sterk autobiografisch-gekleurde literaire oeuvre van die
jaren. Zijn geestelijke evolutie verloopt zo snel, dat hij er met moeite in
slaagt haar een literaire gestalte te verlenen. Nauwelijks heeft hij — nog
vóór zijn bekering — een deel van een „filosofische roman", I?auda
kverid (Het rode boekje — zo genoemd „omdat ik het schreef met mijn
hartebloed" ) voltooid, of hij begint aan een nieuwe, autobiografische
roman Undir Helgahnuk (Bij de heilige berg) , die in 1924 verschijnt,
en waarin hij zijn weg tot de Katholieke Kerk beschrijft. Dadelijk daarop schrijft hij zijn Kathólsk V idhor f ( Het katholieke standpunt, 1925) ,
een gloeiende apologie van het katholicisme, als antwoord op de scherpe
aanvallen van zijn landgenoot Thórbergur Thórdarsson in diens Brij
til Láru ( Brief aan Laura) . Intussen werkt hij aan een nieuwe roman,
die de titel Heiman eg for zou dragen. Ook deze laat hij onvoltooid
liggen 2 ), om al zijn energie te besteden aan een monumentaal-opgezette roman, waar hij zijn „ik" achter een authentieke romanfiguur
camoufleert. Deze roman, V e f arinn mikli fra Kasmir (De grote wever
van Kasjmir, 1927) , wordt terecht beschouwd als het hoogtepunt en de
synthese van Laxness' Lehr-und-Wanderjahre.
De „grote wever" is Steinn Ellidi, een jongeman die in de maalstroom
van de na-oorlog wordt meegesleurd en de stromingen van zijn tijd tot
een grote synthese tracht te „verweven". Na eindeloze dwaalwegen
vindt hij een veilige haven in de Katholieke Kerk. „Een katholieke
roman", noemde Laxness het in een brief aan Pater Svensson, „een
verhaal van offer, ascese en zielevrede, een verhaal van de heerlijkheid
der zelfverloochening". In feite brengt het slot slechts een schijnoplossing. Tot ware rust is de zoeker niet gekomen. De strijd tussen zijn
verheven idealen en zijn menselijke begeerte, gesymboliseerd in God en
de vrouw --^ de twee principes die Laxness, in navolging van Strindberg
1) Bijzonderheden over Laxness' katholieke periode en een diepgaande ontleding
van zijn jeugdwerk geeft Peter Hallberg in zijn rijk-gedocumenteerde studie: Den
store Vávaren. En studie i Laxness' ungdomsdiktning, Rabén 6 Spgren/Vi-Forlag.
Stockholm 1954.
2) De bewaarde fragmenten werden in 1952 te Reykjavik uitgegeven onder de titel:
Heiman eg for. Sjál f smynd aeskumanns (Ik trok de wereld in. Zelfportret van een
jonge man) .
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en Otto Weininger, onverzoenbaar acht - -, is niet uitgestreden. Het
bereikte evenwicht is zo labiel, dat Gods zege, ondanks Steinns intensieve krachtsinspanning, ieder ogenblik bedreigd wordt. Hoezeer het
bedreigd was, bewijst de onmiddellijk erop volgende evolutie van Laxness, die zich niet, zoals zijn romanpersonage, uit de wereld terugtrekt,
maar met God breekt.
Literair gezien was de roman een revelatie. Het was de eerste dwarsdoor moderne roman door een IJslander geschreven; de nieuwste stijlstromingen, die sedert de eerste wereldoorlog Europa beroerd hadden,
vonden er hun neerslag. In de ongebondenheid van de stijl en de ongeremde uitstorting van gevoel en onderbewustzijn was vooral de invloed
van het surrealisme duidelijk merkbaar.
Het rumoer rond V e f ari.nn mikli was nog niet bedaard, toen Laxness
opnieuw naar Amerika trok. Ditmaal zou hij er drie jaar blijven, één
jaar in Canada, de overige tijd te Hollywood. Ook ditmaal leidde zijn
bemoeiing met de film niet tot een succes. De verbittering daarover en
zijn beslissende ontmoeting met Upton Sinclair deden zijn liefde voor
de film in afkeer omslaan. „De film is een instrument van het kapitalisme om zijn onwetende slaven nog onwetender te maken", schreef Laxness, en de geest van deze uitlating is symptomatisch voor de wending
in zijn levensbeschouwing, die zich intussen voltrokken heeft. Met
dezelfde furia waarmee hij zich tevoren tot het katholicisme had bekeerd, werpt Laxness zich nu in het marxisme. „Mijn weg naar de
aardse interessen" schreef hij in zijn Alíh ydubókin ( Boek van het
volk, 1929) — „is gegaan langs de nietigheid van de hemel. Vroeger
wilde ik spelen met de sterren als met Maria's kinderen; nu heb ik er
genoeg aan de gezegende kleine sterren aan het firmament te bekijken,
wanneer ik 's nachts voor mijn venster sta. In zekere zin is het zo gegaan, dat ik de mens en zijn strijd meer bemin dan God en zijn hemel".
Deze nieuwe wending is in alle opzichten volledig en definitief. Het
koortsachtig zoeken en streven naar niet-aardse idealen heeft plaats
gemaakt voor een concrete waarneming van de aardse werkelijkheid,
meer bepaald van de mens en het leven in zijn eigen land, dat hij op
menigvuldige tochten door het IJslandse binnenland van zeer nabij
heeft leren kennen. Parallel hiermee hebben de verfijnde introspectieve
analyses van het eigen ik de plaats moeten ruimen voor een epischobjectieve uitbeelding van de materiële realiteit. Voor de mens Laxness
hij is dan 25 jaar betekent het tevens het einde van zijn stormachtige jeugdperiode. In 1930 treedt hij in het huwelijk en vestigt zich
te Reykjavik.
* * *
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Tussen 1930 en 1940 ontstonden de drie lijvige romancyclussen, die
samen één monumentaal drieluik vormen van het hedendaagse IJslandse volksleven, vertegenwoordigd in zijn drie meest specifieke gestalten:
de visser, de schapenboer en de volksdichter.
Het gegeven als zodanig was niet nieuw en reeds door vooraanstaande romanciers beproefd. Maar het epos van het nieuwe IJsland, dat
sinds de eeuwwisseling ingrijpender omwentelingen had doorgemaakt
dan gedurende de voorafgaande duizend jaren, en dat, na eeuwen van
hongersnood en natuurrampen, van onderdrukking en uitzuiging door
vreemden, in 1918 ten slotte zijn zelfstandigheid had weten af te dwingen
dat epos moest nog geschreven worden.
De eerste roman, Salka Valka 3 ) (1931-1932) speelt zich af in het
onooglijke vissersdorpje Oseyri, ergens in het Noorden van het land.
De hoofdpersoon, Salka Valka, is een buitenechtelijk kind, dat zonder
enige have of goed, met haar moeder in deze uithoek is aangeland.
Salka is lelijk, ruw en ongeletterd, en, vooral wegens de jongenskleren
die ze altijd draagt, het mikpunt van de dorpsjeugd. Het enig licht in
haar troosteloze leven is haar heimelijke liefde voor de dweperige Arnaldur, die haar leert lezen, maar later naar de stad gaat studeren.
Haar moeder, te zwak voor de mannen, pleegt zelfmoord, nadat de
zeeman Steintor, een schaamteloze grootspreker, haar verlaten heeft.
Jaren later is Salka tot een bescheiden welstand gekomen. De nieuwe
tijd is aangebroken. Arbeiders en vissers beginnen het juk der onderdrukking af te schudden en organiseren zich. Aan hun hoofd stelt zich
de teruggekeerde Arnaldur. Salka begrijpt niet veel van de socialistische slogans, maar kiest instinctief de zijde van de verdrukten. Zij
schenkt zich volledig aan Arnaldur, maar beleeft daarin haar bitterste
ontgoocheling: hij is nog steeds dezelfde ruggegraatloze dweper gebleven. Zij doet vrijwillig afstand van hem en blijft, eens te meer alleen en
weerloos, achter in een maatschappij van elkaar verscheurende wolven.
staett folk 4 ) (Vrije Mensen,
Het middenpaneel van het drieluik, Sjálfstaett
1934-1935) , verplaatst ons naar een onvruchtbaar dal, waar volgens de
sage een heks alle leven onmogelijk maakt. Als een tweede Isaac laat
de stoere Bjartur, nadat hij 18 jaar als knecht bij de burgemeester heeft
gewerkt, zich neer op deze plaats, die hij als een vrije, zelfstandige boer
8 ) Ned. vert. door Dr. A. Posthumus, Zuid-Hollandse Uitg. Mij, Den Haag, 1937;
Deense vert. Kopenhagen 1934; Eng. vert., Allen & Unwin, 1936 (Amer. uitgave,
Houghton Mifflin Co., 1936) ; Zweedse vert., Stockh. 1936; Duitse vert. 1951.
4 ) Ned. vert. door Dr. A. Posthumus, ibid. 1938; Deense vert., Kopenh. 1935-1936;
Duitse vert. (Der Freisasse), Wenen, 1936; Eng. vert. (Independent People), NewYork, 1946 (Book of the Month-Club, Aug. 1946); Zweedse vert. (Fria Man),
Stockh. 1949.
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wil bebouwen. Ongenadig mokeren de tegenslagen op hem neer: zijn
eerste vrouw sterft bij de geboorte van het eerste kind, zijn tweede
vrouw sterft aan tbc, de meeste kinderen sterven kort na hun geboorte.
Slechts twee zonen en een dochter, Asta Sóllilja, „de bloem van zijn
leven", blijven over. De jongste trekt naar Amerika; wanneer Asta
zwanger wordt van een gehuwde schoolmeester, jaagt Bjartur haar het
huis uit. Maar volhouden doet de koppige boer. Met de oorlog breken
betere tijden aan. Bjartur bouwt een huis: zijn droom sinds jaren. Daarmee loopt hij in de val, nl. in de klauwen van de burgemeesterszoon, die
het, op kosten van het onmondige volk, tot eerste-minister heeft gebracht. Zijn huis wordt publiek verkocht. Hem blijft niets anders over
dan op een nog afgelegener stukje grond opnieuw te beginnen. Zijn
vrijheidsdroom is vervlogen. Toch zal hij zich niet aansluiten bij de
arbeidersvereniging; zijn zoon echter wel. Zo murw is hij, dat hij zelf
zijn wegkwijnende Asta terughaalt om bij hem te blijven. De tragische
ontknoping staat in schrille tegenstelling tot het positieve slot van
Hamsuns Markens Grade, waarvan „Vrije Mensen" de opzettelijke
antipode is.
Terwijl Salka en Bjartur als heldengestalten uit de saga's hoog boven
hun omgeving uitrijzen, is er in de figuur van Olafur Karason, de
hoofdpersoon van L jas heimsins 5 ) (1937-1940) , niets dat aan een held
doet denken. Hij is slechts een nietig stukje mens, een verschoppeling,
een martelaar. Onbeschrijfelijke ellende en onrecht zijn zijn bestendig
deel. Nooit op aarde vindt hij het ware geluk, de standvastige liefde.
Maar diep in hem leeft de droom van de schoonheid, en wanneer het
leven hem lichamelijk en moreel volkomen gebroken heeft, weet hij dat
„de zon van de opstandingsdag zal schijnen over de helle wegen, waar
zij haar dichter verwacht. En de schoonheid zal alleen heersen".
Samen vormen deze romans een indrukwekkend epos met grote artistieke hoedanigheden. De hoofdpersonages zijn als uit een rots gehoor
wen, onvergetelijke individuen, die boven het individuele uitgroeien tot
algemeen-menselijke, symbolische proporties. Zij zijn omgeven door een
menigte bijpersonages, even scherp gedifferentieerd en, bij nader toezien, niet zelden bedoeld als complement of tegenpool van de hoofdpersoon. Het milieu en de natuur worden met realistische nauwkeurigheid beschreven; de natuur is echter geen louter decor of achtergrond,
maar een actief medespeler, die diep ingrijpt in de bestaansvoorwaarden
5) Ned. vert. (Het Licht der Wereld) van eerste deel door Dr. A. Posthumus, ibid.
1942; Deense vert. van volledig vierdelig werk, Kopenh. 1937-1941; Zweedse vert.,
Stockh. 1950-1951. Een volledige Duitse vert. verscheen in 1955 (le en 2e oplage)
bij Suhrkamp Verlag, Berlijn.

606

NOBELPRIJSWINNAAR HALLDOR KILJAN LAXNESS

van de mens, die zijn karakter, zijn strevingen en stemmingen grotelijks
beinvloedt, en (vooral in „Het Licht der Wereld") hem opneemt in
het al-leven van de kosmos. De stijl is breed-episch, té uitvoerig dikwijls
in dialoog en beschrijving, maar altijd soepel en gevarieerd, van vlijmende heftigheid in spot en verontwaardiging, tot gedragen lyrische
bewogenheid.
Hun diepere eenheid ontlenen deze drie romans aan de centrale idee,
die telkens dezelfde is: de „kleine" mens, die niets is en niets bezit, de
paria, die de speelbal is van de bezittende klasse. „De ontginner-boer",
luidt het in „Vrije Mensen" --• „komt door alle eeuwen heen niet uit
zijn crisis, hij blijft al lijdende bestaan, zolang de mens niet de beschermer van de mens is, maar zijn ergste vijand. Het leven van de ontgin
ner-boer, van de vrije, zelfstandige man, is van nature een vlucht voor
andere mensen, die hem willen doodknijpen". Hiermee is het centrale
conflict, dat iedere bladzijde beheerst, duidelijk aangegeven, en de
schrijver verwaarloost geen enkel middel om het te belichten. Zodra de
burgemeester, de Altingsman, de dokter, de dominee of een van de
andere notabelen optreden, is geen ironie of sarcasme bijtend, geen
caricatuur grotesk, geen overdrijving simplistisch genoeg om hen neer
te halen. Het is tendens in zijn grofste vorm. Bij ieder doorsnee-schrijver zou deze onmiddellijk fataal worden; bij Laxness niet, omdat er een
sterk tegenwicht aanwezig is. Niet om de bezittenden immers gaat het
in zijn romans: zij zijn er slechts omwille van het contrast met de nietbezittende klasse; tegen hun welstand, hun egoïsme en onverschilligheid, hun decadentie en hun onverzadigbare geldzucht steekt de ellende
van de paria's des te schrijnender af. Zij, de proleten, bezitten niets,
begrijpen niets, kunnen zich niet verdedigen: eeuwen slavernij hebben
hun weerstand en onderscheidingsvermogen ondermijnd. In plaats van
zich te weren tegen de vreemde indringers en hun inheemse handlangers, likken zij de hand die hen slaat, helpen zij gewetenloze politici in
het zadel. die zich van hen bedienen om macht te verwerven, welke ze
tegen henzelf uitspelen. Zelfs de socialistische voorvechters zijn onwetend, laten zich om de tuin leiden, of zo ze een zekere politieke macht
verwerven, worden ze profiteurs, als de anderen. Daarom spaart Laxness ook zijn ironie niet voor de vissers en boeren die met zich laten
sollen, maar die ironie wil niet kwetsen, ze is de uitdrukking van zijn
machteloze razernij, omdat zij niet willen zien en begrijpen, ze is in de
grond verkapte liefde. Want Laxness staat met heel zijn hart aan hun
kant. Wanneer hij over de armen en verdrukten spreekt, wordt zijn
stem zacht en doordrongen van deernis. De volle maat van zijn kunstenaarschap geeft deze schrijver in de sublieme passages waar hij de
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onvoorstelbare miserie van deze mensen meelevend beschrijft, de troosteloze verlatenheid van een verstoten mensenkind meevoelt, de stervenspijn van een woordkarig afscheid, de ineenstorting van een schamele kinderdroom of van een ongerepte meisjesliefde. Deze innerlijke
deelname, deze schrijnende deernis verleent aan zijn werk een diepmenselijk, tragisch karakter.
In zijn volgende romantrilogie, Islands-klukkan (IJslands klok 6 ) ,
1943-1946) verplaatst Laxness de handeling naar het einde van de 17e
en het begin van de 18e eeuw. De titel doelt op de oude klok in het
vervallen gerechtshof te Thingvellir, die in die jaren door de Deense
overheerser werd weggehaald: een doorzichtig symbool voor IJslands
totale verknechting. De hoofdpersoon is de doodarme boer jon Hreggvidsson, die wegens diefstal door de burgemeester veroordeeld wordt.
Later wordt hij, beschuldigd van moord op een beul, veroordeeld tot
halsrechting. In de nacht voor de terechtstelling helpt men hem ontvluchten. Hij komt in Holland, later te Kopenhagen, waar Arnas
Arnaeus ( niemand minder dan de beroemde handschriftenverzamelaar
Arnas Magnaeus) zijn zaak in handen neemt en zijn vrijspraak verkrijgt.
„IJslands klok" sluit in alle opzichten nauw aan bij de vorige romans.
Het tijdsmilieu en de lokale kleur verschillen, „de mens en zijn strijd"
(de klassentegenstelling blijft centraal. Naast Salka, Bjartur en Olafur
wordt jon Hreggvidsson een nieuw symbool van de onderdrukte Ijs-lander, die de strijd tegen de duistere machten nooit opgeeft. In een
ruimer perspectief gezien, verbeeldt de roman de verdrukking van de
kleine naties door de grote, hun wil tot verzet en hun uiteindelijke
overwinning.
Het enig opvallende verschil met de vorige romans ligt in de stijl.
waar de barokke overdaad en overdrijvingszucht plaats heeft gemaakt
voor sobere beheersing en conciese expressie.
* * *

Met Atómstódin 7 ) (Het Atoomstation, 1948) keert Laxness plots
weer terug naar het heden, en wel tot de brandende actualiteit van de
jaren na de tweede wereldoorlog. De hoofdpersoon is een eenvoudig
boerenmeisje uit het Noorden, die als meid dient bij een vooraanstaand
politicus te Reykjavik. De primitieve gevoelens en reacties van het
6) Duitse vertaling door Ernst Harthern bij Suhrkamp Verlag, Berlijn-Frankfurt
a.M. 1955. Een Zweedse vertaling verscheen bij Rabén & Spgren/Vi-Forlag, Stockholm 1948, 2de druk 1955.
7) Duitse vertaling door E. Harthern bij Rowohlt Verlag, Hamburg 1955, (RororoTaschenausgabe 162) . Zweedse vertaling door P. Hallberg bij Rabén € Sjogren/Vir
Fórlag, Stockholm 1952.
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onwetende, weerloze boerenmeisje komen meesterlijk tot hun recht in
de ik-vorm, waarin het verhaal is gesteld. Ze staan in het schrilste contrast met de decadente gevoels- en gedachtenwereld van de stadsontwortelden. Het zijn deze laatsten die hun land aan de Amerikanen
verkopen om er een atoomstation op te richten. Het ligt voor de hand
dat de meeste lezers in deze roman allereerst een bloedige persiflage
zien van IJslands na-oorlogse politiek. Maar naast dit sterk op de voorgrond tredende gegeven, naast de individuele lotgevallen van het meisje
en naast het klassen-thema, dringt een nieuwe, positieve idee naar
voren in het contrast tussen de rustige zekerheid van het boerenleven
en de hopeloze ontworteldheid van het stadsleven. Wanneer het meisje
aan de dominee ( die voor éénmaal geen karikatuur is — wellicht omdat
hij zo weinig christelijk is?) vraagt waaraan hij dan eigenlijk gelooft,
luidt het antwoord: „Mijn beste, wij geloven aan het land, dat God ons
gegeven heeft; aan het boerenland, dat ons volk sinds duizend jaren
een heimat verschaft; wij geloven aan de taak van het boerenland in het
leven van het Ijslandse volk; wij geloven aan de groene brink, waar het
Al-leven woont". Nooit tevoren had Laxness zijn „credo" zo ondubbelzinnig en plechtig geformuleerd, en het merkwaardigste is, dat het in
niets verschilt van het „evangelie" van dezelfde Hamsun, die hij zo
dikwijls verketterd had. En net zoals bij Hamsun is dit aardse credo
voor Laxness een surrogaat voor het christelijk credo, dat hij vroeger
beleed. Waarom hij het verwierp, spreekt hij duidelijk uit, waar hij de
Kerk een instelling noemt, die „sinds tweeduizend jaar de grootste
vijand van de menselijke natuur en een uitgesproken tegenstander van
het scheppingswerk is".
In zijn jeugd had Laxness de oud-Ijslandse saga's en Snorre's
koningsverhalen „oervervelend" genoemd. Naarmate zijn kennis van
eigen land en volk toenam, begreep hij geleidelijk beter de enorme
invloed die van deze verhalen op het IJslandse volk is uitgegaan. In
„Het atoomstation" hekelt hij nog de boeren, die meer begaan zijn met
de avonturen van Egil en Njál dan met de werkelijkheid van hun dagelijks leven, en hij stelt de heldenverering, de geest van objectiviteit en
de ethische onverschilligheid aansprakelijk voor het vele onrecht dat de
IJslanders zich lieten welgevallen. Zijn tot dusver laatste roman, Gerpla 8 ) (1952 ) is een geweldige aanval op het zogenaamde heldendom
dat in de saga's verheerlijkt wordt. Om de bedoeling kracht bij te zetten
plaatste Laxness de handeling rond het jaar 1000 en pasticheerde hik
nauwgezet de sagastijl.
8) Zweedse vert. door P. Hallberg. ibid. 1955; Deense vertaling --- „Kaempeliv i
Nord" r-- door Martin Larsen bij Gyidendal Forlag, Kopenhagen 1955.
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In de „Saga van de Eedbroeders" vond hij de beide hoofdpersonen
van zijn roman: Thorgeir, de woeste viking, voor wie moorden en branden edelste mannendeugd is, en die door het zwaard omkomt; Thormod, de skald, die door een bloedeed aan Thorgeir gebonden, zijn
familie verlaat om zijn vriend te wreken. • Hij slaagt er niet in de moordenaar te treffen en besluit hun beider vereerde koning Olav op te
zoeken om voor hem een groot lofdicht (Gerpla) op te zeggen. Op de
vooravond van de noodlottige slag bij Stiklestad heeft de ontmoeting
plaats. Nadat Thormod ruw is afgescheept, is hij toevallig getuige van
's konings angst en kleinmenselijkheid. Wanneer Olav hem dan verzoekt toch maar zijn gedicht voor te lezen, om de tijd te korten, antwoordt Thormod: „Dat gedicht kan ik mij niet meer herinneren".
Zover het bondige verhaalschema. Er achter schuilt een variatie op
het bekende klassen-thema. In feite is het een niets-ontziende „ontmaskering" van een grote helden- en heiligenfiguur. Laxness schrikt er niet
voor terug de gestalte van „Noorwegens eeuwige koning" te vervormen
tot die van een vulgair sadist ( „met doktershanden'', gespecialiseerd in
het uitsteken van ogen en het uitsnijden van tongen) , een klein, ambitieus avonturiertje, voor wie alle middelen, ook en vooral het Christendom, goed zijn om de macht te veroveren. In zijn gevolg zijn alle „groten- die in het boek optreden, alle koningen en heersers, de Paus, de
bisschoppen en priesters, verdorven en alleen belust op macht en geld.
Daartegenover staat de anonieme massa, de boeren en handwerkers,
het eeuwig uitgezogen en vertrapte volk, waarvan de kruiperige skaldenliederen en historieboeken nooit de lof hebben gezongen.
In tegenstelling met Frans Bengtssons Rode Orm, waarmee het
thematisch nauw verwant is, heeft Gerpla een tragische ondergrond.
Ondanks het cynisme en de brutale tendens, die niet voor de grofste
wansmakelijkheid terugdeinst, bevat het boek grandioze momenten,
vooral wanneer de schrijver een ogenblik zijn tendens vergeet en zelf
geboeid wordt door het menselijke in zijn personages.
* * *

Wij hebben in dit overzicht van Laxness' romanwerk de nadruk gelegd op de evolutielijn en het eenheidskarakter. Thans kunnen wij bondig besluiten. Laxness is een temperamentvolle, originele persoonlijkheid en iedere zin die hij schrijft draagt er de stempel van. Het is een
specifiek kenmerk van al zijn werken dat zij beurtelings afstoten en
vervoeren, irriteren en veroveren. Toch moet bij een objectieve beschouwing erkend worden dat tegen de vaak hinderlijk-opgedrongen tendens,
de groteske overdrijvingszucht en het onbeheerste cynisme, de zuiver39
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artistieke kwaliteiten ruimschoots opwegen. De mensen die Laxness
uitbeeldt zijn levende wezens van vlees en bloed, wie niets menselijks
vreemd is; onder zijn handen groeien zij tot onvergetelijke gestalten,
tot blijvende symbolen van algemene menselijkheid. Dat dorpje aan de
fjord in het IJslandse binnenland, dat troppeltje huizen in de plooi van
een verlaten dal: het is telkens een hele wereld, een microcosmos, waarin hemel en aarde zich weerspiegelen. Als geen ander heeft Laxness de
constante factoren en de drijvende krachten die sinds duizend jaar het
leven op zijn „kleine" land bepalen, in een synthetische visie weten
vast te leggen. Alle mogelijke stijlinvloeden heeft hij ondergaan, en hij
heeft ze samengesmolten tot een volkomen persoonlijke, unieke stijl, die
hem op één lijn plaatst met grootmeesters als Hamsun en Hemingway.
Om al deze redenen menen we dat de Zweedse Academie een verantwoorde keuze heeft gedaan.

Grenzen van de Sovjet-macht
Kritiek op een fascinerend boek
door HARRY HAMM

N de laatste tijd heeft geen enkele politieke publicatie zo in het brandpunt van de discussie gestaan, als het enige maanden geleden verschenen werk Grenzen der Sowjetmacht van Wilhelm Starlinger 1).
De schrijver is geen politicus. Hij was voor en tijdens de oorlog geneesheer-directeur van het St. Elisabeth-ziekenhuis te Konigsberg, geraakte
na de inneming van de stad door de Sovjet-troepen in burgerlijke gevangenschap en stichtte later op bevel van de Sovjet-bezettingsautoriteiten twee Duitse ziekenhuizen voor besmettelijke ziekten. In het jaar
1947 werd hij op grond van de beruchte paragraaf 58, 4 van het Sovjettische wetboek voor strafrecht wegens „contra-revolutionaire gezindheid
en houding" tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld. Maar verleden jaar
werd hij uit de Sovjet-Unie losgelaten.
Van 1947 tot 1954 bevond Starlinger zich in de Sovjettische politieke
kampen van de staatsveiligheidsdienst. Hier ontmoette hij Russische
strafgevangenen, die voor een deel in het burgerlijke leven belangrijke
posities in de partij, de staat, het leger en de maatschappij bekleedden.
Daar de aankomst van deze gevangenen op zeer uiteenlopende tijdstippen plaats vond, kon de auteur in gesprekken met deze mannen bijzonder waardevolle inlichtingen over de wijze van leven en functioneren
van het bolsjewistische apparaat verwerven. Om de betekenis hiervan
goed te zien, herinner ik aan een uitspraak, die in de strafkampen van
de Sovjet-Unie tot een gevleugeld woord werd en een diepe zin heeft,
al is de formulering beslist wat overdreven: „In de Sovjet-Unie zijn er,
afgezien van de hoogste leiderskringen slechts twee groepen van mensen, die enigszins op de hoogte zijn — ten eerste het officierscorps van
de veiligheidsdienst, en ten tweede de élite in het politieke kamp, welke
ingevolge paragraaf 58, 4 veroordeeld werd".
T

***

Reeds het feit van zijn jarenlang verblijf in Sovjettische strafkampen
kan volstaan, om het boek van Starlinger minstens als een interessant
verslag te waarderen. Maar wat dit verslag nog bijzonder onderscheidt
is de wijze, waarop de door de schrijver opgetekende gebeurtenissen en
feiten, zijn stellingen en gevolgtrekkingen, voorgedragen worden. De
lezer krijgt het gevoel, dat het er de schrijver om te doen is, ernstig en
vol verantwoordelijkheidsbesef de waarheid te zoeken. Er zijn voor de
schrijver geen vooropgestelde ideeën, die hij tracht te bewijzen; er zijn
geen vooroordelen, geen wrokgevoelens, geen gevoelsuitbarstingen, die
zo gemakkelijk — men denke aan de lange lijdenstijd van de schrijver
1 ) Holzner-Verlag, Wurzburg 1955, D.M. 6.50
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— in de een of andere vorm in zijn verslag hadden kunnen binnensluipen. juist de indruk, dat men hier met een verslaggever te maken heeft,
wie het er eerlijk om te doen is, datgene te schilderen en te verklaren,
wat hij na een rijke ervaring en diepgaand overleg als de waarheid heeft
leren kennen, stempelt zijn werk tot een zeer ernstig te nemen publicatie.
Geen wonder, dat het boek bij wijde kringen van het publiek een
levendige weerklank vond. Het is een open geheim, dat bondskanselier
Adenauer vele uren met Starlinger confereerde; voor een zo druk bezet
man als Adenauer een zeer opmerkelijk feit. Er is ook geen twijfel over,
of Starlinger heeft de kanselier in belangrijke mate beïnvloed; meer dan
eens droeg deze gedachten voor, die voor de eerste maal in het verslag
van Starlinger gepubliceerd werden. In de laatste tijd treffen wij de
schrijver als referent op gewichtige, internationale congressen aan. Uit
dit alles volgt, dat op grond van de bijzonderheid van het verslag, de
aard van zijn bronnen en de vorm van hun verwerking, alsook gezien de
grote weerklank, welke het verslag in politieke kringen en daarbuiten
vond, ieder, die zich ernstig met de Oost-West-verhouding bezighoudt,
van deze publicatie kennis behoort te nemen.
* * *

Het boek van Starlinger bevat vijf op zich zelf staande opstellen,
waarvan het laatste, getiteld „Ervaringen, meningen en gedachten
1945-1954" het kernstuk van het verslag is 2 ) .
Als uitgangspunt voor zijn beschouwingen ontwerpt Starlinger een
analyse van de zogenaamde Sovjet-mens met zijn typische eigenschappen en geestelijke instelling. Hij stelt vooreerst vast, dat de Sovjetmens, zoals de bolsjewistische propaganda hem schiep, in het geheel
niet bestaat. Er is in de Sovjet-Unie een groot aantal volken, maar
onder deze is er slechts één, dat tot een zichzelf volkomen bewuste en
gevormde natie uitgroeide, namelijk het Groot-Russendom. Slechts deze
natie bezit de macht in de partij, het leger en de staat en heeft ze op elk
terrein van deze reusachtige ruimte vast in de hand. Dientengevolge
moet men bij een onderzoek naar de politieke gesteldheid van het So y
-jetRikslchmdentai gschpenvadzti
rekening houden.
Een analyse der typische eigenschappen van de Groot-Rus leidt tot
de conclusie, dat deze, op zichzelf staande, zelden datgene bereikt, wat
hem in de collectiviteit zonder moeite gelukt. De collectieve terreur, die
tot opheffing van de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid leidt,
is derhalve het geëigende instrument, waardoor de absolute machtsstaat
zich dit typische volkskarakter voor de oogmerken van het regime ten
nutte kan maken. Een geestelijke instelling van de op deze wijze tot
grote dingen in staat zijnde Sovjet-mens, met echte, levende ziels- en
2)
1.
2.
3.
de
4.

De andere opstellen zijn:
Plaats van onderzoek en zijn bronnen;
K,onigsberg 1945-1947;
De grote epidemie van besmettelijke ziekten te K,onigsberg 1945-1947 (verslag over

Duitse ziekenhuizen voor besmettelijke ziekten, Yorck en St. Elisabeth);
Politieke kampen van de Sovjet-Unie.
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geestesspanningen en stromingen, meent Starlinger alleen bij de zogenaamde scheppende intelligente kringen te kunnen vaststellen. Dit
volksdeel sloeg een weg in, welke zich ver van de officiële staats- en
maatschappijleer verwijdert, daarmee in lijnrechte tegenspraak staat
zelfs, maar op oude wegen nieuwe doeleinden nastreeft. Het MarxismeLeninisme is volgens Starlinger als beweging, als religieuze pseudonieuwvorming, dood. Over de ideologie wordt niet meer gediscussieerd,
ofschoon men de stellingen nog wel dogmatisch aanhaalt en roemt;
maar in het dagelijkse leven maakt men plannen en handelt, alsof dit
alles in het geheel niet bestaat. In de plaats van het Marxisme-Leninis-me is een fanatiek, nationaal en imperialistisch Russisch zendingsbe
wustzijn getreden. Het bolsjewisme is reeds dermate genationaliseerd,
dat een omkeer hierin uitgesloten schijnt.
In de verdere delen van zijn betoog gaat Starlinger in op de crisis in
de leiding en op de toenmalige economisch-politieke gesteldheid in de
Sovjet-ruimte. De auteur was bijzonder in de gelegenheid, om de reacties op de persoonsveranderingen in de hiërarchie van het Kreml van
zeer nabij te volgen. Bij de stellingen, die in het westen in de loop van
de tijd ten aanzien van dit thema opgesteld werden, komen nu door
Starlinger's verslag nog nieuwe.
Interessant is in dit verband de nadruk, welke op de rol van Woroschilow valt. Deze beroepsrevolutionair van de oude bolsjewistische
garde bezit, naar het oordeel van Starlinger's zegslieden, zowel in het
steeds meer invloed winnende leger, als in de beslissende leiding van de
partij, het centraal-comité, een algemeen vertrouwen. Hierdoor is hij
ertoe gepraedestineerd en is ook in de gelegenheid om op de belangrijkste politieke krachten in de Sovjet-Unie overwegende invloed uit te
oefenen.
Aangaande het economische leven vermeldt Starlinger tal van crisissen. De landbouw, steeds de Achilleshiel van het systeem, moet door
technische hulpkrachten uit de industrie gesteund worden, om enigermate in de behoefte van de bevolking aan agrarische producten te kunnen voorzien. Daar echter anderzijds de industrialisering van het land
het hoogste gebod blijft, ontstaat een dilemma. Twee wegen staan er
volgens Starlinger ter oplossing open; ten eerste de terugkeer naar de
totale terreur, waardoor met één slag weer de rust van het kerkhof hersteld zou worden; deze weg kan niet betreden worden, zolang de nog
aan de gang zijnde strijd om de macht niet geheel tot een beslissing
gekomen is; ten andere kunnen de crisissen overwonnen worden door
de diverse doelstellingen met elkander in overeenstemming te brengen.
Deze verstandige, maar ook langzamere weg vereist een voor jaren
verzekerde vrede en een vergrote buitenlandse handel.
Aan het slot van zijn verslag ontwikkelt Starlinger enkele perspectieven ten aanzien van de wereldpolitiek. De noodzakelijkheid van een
consolidering der economische en machtspolitieke situatie van de Sovjets blijkt volgens hem nog vanuit een ander gezichtspunt. Het opko-,
mende China zal in de loop van de tijd krachtens zijn geweldige bevolkingstoename hoe langer hoe meer in staat zijn, om druk op het zuidoostelijk deel van het Sovjet-imperium uit te oefenen. Na kortere of
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langere tijd zal het Kreml zich gedwongen zien, om in het Westen een
dekking in de rug te zoeken. De schrijver is ervan overtuigd, dat de
leiding van de Sovjets reeds thans met deze niet tegen te houden ontwikkeling in de oostaziatische ruimte rekening houdt. Starlingers conclusies luiden derhalve als volgt: de sinds jaren gevoerde vredescampagne moet niet als slechts declamatie en propaganda opgevat worden.
Ze heeft reële gronden, waarbij evenwel uitdrukkelijk vastgesteld moet
worden, dat de Sovjet-Unie haar Groot-Russische imperialistische droom
van een rijk van de Stille tot de Atlantische Oceaan noch opgegeven
heeft noch in de grond der zaak ooit opgeven kan. Ten aanzien van het
onmiddellijk actueel-politiek bereikbare geldt, dat de USA het met Rood
China eens zou moeten worden, om de speerpunt tegen het gemakkelijk
verwondbare onderlijf van de Sovjets te kunnen richten. Europa's grote
kans ligt voor het grijpen. Voor het Westen geldt het devies zich aaneen te sluiten en door kracht de Sovjets respect af te dwingen. Toegeeflijkheid zou slechts als teken van zwakheid opgevat worden.
Het overtuigendste deel van Starlinger's uiteenzetting is ongetwijfeld
het gedeelte over de binnenlandse moeilijkheden van de Sovjets. Het
ordeloze door- en tegen elkander handelen als gevolg van het economische dirigisme; de ondervoeding van de bevolking; de voor de staat
levensgevaarlijke vlucht van het platteland; de demoralisering van de
boerenstand; de stilstand in de ontwikkeling van de bevolkingstoename
en last not least de groeiende volkswil om, wat het ook kosten moge,
aansluiting te verkrijgen aan de levensstandaard van het Westen. Zeer
zeker zijn deze stellingen niet nieuw. Opmerkzame kenners van de
Sovjettische ontwikkeling wijzen sinds lang op deze dingen. Maar in elk
geval krijgen ze bijzondere nadruk door het indrukwekkende betoog van
een man, die op grond van talloze, persoonlijke onderzoekingen en
besprekingen ze een vastere basis geeft. Sinds de individuele en collectieve terreur in de Sovjet-Unie beslissend verminderd werd en blijkbaar
ook niet meer vernieuwd kan of zal worden, doet men goed aan deze
aspecten op de verdere binnen- en buitenlandse politieke ontwikkeling
goede aandacht te schenken.
Het uitvoerig gedeelte over de persoonlijke machtsstrijd in het Kreml
na de dood van Stalin onttrekt zich in belangrijke mate aan onze critische beoordeling. De overwegingen, stellingen en voorspellingen van de
auteur zijn weliswaar zeer interessant en in verschillend opzicht zelfs
zeer verhelderend, maar tenslotte kan men ze noch bewijzen noch weerleggen.
* * *

Zodoende kan men slechts twee van Starlinger's conclusies aan een
wezenlijke beoordeling onderwerpen: ten eerste zijn stelling, dat het
Marxisme-Leninisme en hiermee deze ideologie dood zijn, en ten tweede
de stelling, dat de Sovjets reeds heden en nog meer in de nabije toekomst met een Chinese druk rekening moeten houden. Wij vragen ons
af, of het platform, waarop Starlinger bij het opmaken van zijn verslag
zich bevond, voldoende is, om een zo algemene en eventueel in haar
gevolgen ernstige beoordeling van de geesteshouding buiten de Russische palissaden te kunnen geven. Dit geldt te meer, omdat de verslag-
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gever, zoals hij zelf vaststelt, nooit in langere gemeenschap en in gestadig contact met de vrije mensen van de Sovjet-maatschappij samenleefde. Minstens moet de vraag opkomen, of de conceptie van de politieke gevangenen, --- die immers allen tegenstanders van het regime
zijn — niet onwillekeurig zich ook in de beoordeling van mensen, gebeurtenissen en geestelijke stromingen buiten het strafkamp weerspiegelt. Starlinger duidt dit probleem zelfs niet vanuit de verte aan 3 ) .
Afgezien van dit principiële, methodologische bezwaar bevat de uiteenzetting van Starlinger enkele zeer vervlakkende opmerkingen, die
aan het ingewikkelde onderwerp van zijn onderzoek geen recht doen.
„Hoewel de officiële woord- en begripsvorming door de terminologie
van het dialectische 4 ) materialisme beheerst wordt, bestaat er een totale
scheiding tussen geloof en leer, een algehele kloof tussen theorie en
praktijk. Over het Marxisme en Leninisme discussieert men niet meer;
het is totem en taboe tegelijk" 5 ). Starlinger beperkt dus het aanwezig
zijn van een ideologie tot het zuiver formele; ze komt niet meer tot
vormgeving aan het practische leven toe. In deze uitspraken is waar, dat
sinds het historische en dialectische materialisme tot de enige, echte
wetenschap verklaard werd, een discussie over de juistheid van deze
wereldbeschouwing niet meer plaats vindt. De ideologie is tot dogma
verheven; ze is tot totem geworden. In deze ontwikkeling ligt een zuiver
pseudo-religieus moment 6 ) . Maar de conclusie van Starlinger, om
alleen uit het feit, dat deze kloof tussen grondgedachte en werkelijkheid
bestaat, af te leiden, dat de totem ook een taboe is, dat het dogma in het
dagelijkse leven geen rol meer speelt, is noch logisch noch gerechtvaardigd. De conclusie van Starlinger zou alleen dan overtuigend zijn, als
hij zou kunnen aantonen, dat zelfs geen poging meer gedaan wordt, om
norm en werkelijkheid met elkander in overeenstemming te brengen.
Toch kan men tot op de jongste tijd toe talrijke bewijzen vinden, dat de
ideologie met succes op de ontwikkeling en vorming van het concrete
leven invloed uitoefent en regelmatig deze invloed tracht te versterken.
Wie zou echter met goed recht beweren kunnen, dat het handhaven van
typisch communistische instellingen als bijvoorbeeld de gecollectiviseerde landbouw, niettegenstaande de duidelijke mislukking uit anderen
hoofde geschieden zou dan op grond van een consequent vasthouden
3) Op een in deze zomer te München gehouden conferentie van het Instituut tot
onderzoek van de geschiedenis en de cultuur der Sovjet-Unie (een wereldomvattende
vereniging van Russische geleerden in de verstrooiing) over het thema: „Taak en
methode van onderzoekingen over de Sovjets", werden vereisten voor het taxeren der
waarde van ooggetuigenverslagen uitgewerkt. In elk geval werd van de onderzoekers
gevraagd, dat zij bij de critische waardering van ooggetuigenberichten uit de SovjetUnie, hetzij deze van tegenstanders of van vrienden van het regime kwamen, de
allerstrengste maatstaven zouden aanleggen.
4) Op de jaarvergadering in 1955 van de Ost-Europa-Gesellschaft hield de cheftolk van de Adenauer-zending naar Moskou en hoogleraar in het Slavisch aan de
universiteit te Gottingen, prof. Braun, een referaat, waarin hij uiteenzette, dat hij van
enig taalbederf in het Russisch niets bemerkt had. Ook de hoogste functionarissen
spraken eenvoudig en zonder maskeringen.
v.
A.w., p.
5) A
Cf. Gustav Wetter, Der dialektische Materialismus, Freiburg, 1952. Wetter
spreekt over het bolsjewisme als een „atheïstische verlossingsleer", p. 577 v.
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aan een wereldbeschouwingsprincipe 7 ) . Het probleem, waarvoor de
Sovjets staan, ligt op heel ander terrein. Er zijn aanwijzingen genoeg
om te kunnen concluderen, dat het er veel minder om gaat het concrete
gebeuren aan de ideologie aan te passen, dan wel om de ideologie naar
de reële omstandigheden van het individuele en maatschappelijke gebeuren te vervormen 8 ) . Maar al de pogingen om tot zulk een vervorming te komen, kunnen, zoals Stalin reeds zeer juist opmerkte 9 ), voor
het regime gevaarlijk worden en dit bewijst, dat het ideologische front
nog zo sterk is, dat een echte aanpassing eerst dan tot stand komt, als
de noodzakelijkheid tot een inbreuk op de ideologische constructies
absoluut dwingend blijkt te zijn 10).
* * *

Een dergelijke vereenvoudigde argumentatie vindt men bij Starlinger
ook ten aanzien van zijn stelling over het nieuwe nationaal-imperialistische messianisme van het Russendom. De auteur neemt hierbij tot uitgangspunt de subjectieve, wetenschappelijk wel nauwelijks houdbare
bewering: „Zolang het eigen menselijke karakter, dat de natie draagt,
leeft, leeft het naar de wet van zijn oorsprong en luistert naar de in zijn
ziel overgeërfde roepstem, die in al zijn begeerten en strevingen doordringt" 11 ) . Deze overgeërfde roepstem of deze wet der ziel is en blijft
dan het zendingsbewustzijn van het Groot-Russendom. Starlinger omschrijft dit in de volgende woorden: „Wij willen de vrede voor alle
mensen, wij willen het heil voor de hele wereld; maar eerst moet deze
wereld Russisch worden, ja, radicaal Russisch!" 12 ) . Hierbij ziet Starlinger een zeer beslissende factor in de jongste geschiedenis van de
Sovjet-Unie over het hoofd. Ongetwijfeld is deze staat in de laatste
vijftien jaar tot een der grootste wereldmachten uitgegroeid. Derhalve
is het ook geen toeval, dat een der voornaamste doeleinden van de Sovjettische leidende ideologen der laatste tien jaren erin bestaat, de ideologie met het op grond van de machtspolitieke ontwikkeling steeds sterker wordende nationale bewustzijn in overeenstemming te brengen la).
De ineensmelting van deze beide factoren — de nationale en de ideologische — tot het éne drijvende principe van de politieke praktijk schijnt
7) Stalins laatste werk „Wirtschaftsprobleme des Sozialismus", herfst 1952, is een
duidelijk voorbeeld van een ideologie, die het practische leven inderdaad sterk beinvloedt.
8) Deze tendens kwam bijzonder duidelijk naar voren op het litteratencongres te
Moskou, begin 1955, cf. „Ost-Probleme", aflevering 4, 1955.
9) In een polemiek tegen de zogenaamde economisten, Sanin en Wensher, in September 1952, die voor onteigening van landbouwproductiemiddelen aan de kolchosen
opkwamen, wijst Stalin duidelijk op deze gevaren.
10) De orthodox-marxistische lijn, zoals Engels deze in „Der Ursprung der Familie,
des Privateigentums und des Staates", verdedigde, werd in de nieuwere bevolkings- en
verlaten,cf. de rede van Chroe
k
sc ht
schew van
gezinspolitiek van de Sovjets volkomen
8 Januari 1955 („Ost-Probleme", aflevering 7, 1955, p. 272 v.) .
11) A.w., p, 68.
A.w., p. 80.
Te dezen aanzien is de Sovjet-propaganda van de oorlogs- en na-oorlogstijd
bekend. Momenteel is deze ontwikkeling blijkbaar aan het teruglopen, cf. de rede van
Boelganin op 4-7-1955 voor de Opperste Sovjet te Moskou.
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voltooid te zijn. Juist dit is het, wat hen, die met de Sovjets in discussie
treden zo onzeker maakt. Maar een verabsolutering van één dezer politieke factoren beduidt steeds en met name ten aanzien van de zogenaamde messiaanse erfdrift der Groot-Russen, een gevaarlijke vereenvoudiging.
De tweede gewichtige slotconclusie van Starlinger bestaat in de stelling, dat een groeiende biologische druk van Rood China een gevaar
voor het bestaan van de Sovjet-Unie beduidt. Koen beweert de auteur,
dat het jaarlijkse geboortenoverschot daar binnen afzienbare tijd 20 millioen mensen zal zijn 14 ) . Starlinger meent, dat het „voor de Sovjet-Unie
weldra niet meer de vraag zal zijn, wanneer ze zonder te groot risico
Europa overstromen kan, doch hoe ze het klaar moet spelen in het
avondland zelf de dekking in de rug te vinden, die haar alleen tegen een
dreigende overstroming vanuit het oosten beschermen kan 15 ) .
Het is nodig om tegen het uitgangspunt der bewering van Starlinger
critisch positie te kiezen. Volgens een oude regel zegt het grote getal
van een bevolking op zichzelf niet veel over de machtsmiddelen van de
betreffende staat. De hoeveelheid van verworven veroveringen der beschaving en tegenwoordig vooral de stand van de techniek en de industrialisering spelen een wezenlijke rol. Past men dit toe op de verhouding
Rusland-China, dan beduidt dit, dat de weegschaal ten aanzien van de
machtspolitiek belangrijk ten gunste van de Sovjet-Unie doorslaat. Volgens de eerst kortgeleden bekend geworden gegevens van het nieuwe
verdrag van bijstand tussen Rusland en China 16 ) , ziet het er naar uit,
dat het lange tijd ook nog zo blijven zal. Het is verder de vraag of ten
tijde, waarin China inzake de industrialisering een dergelijke stand bereikt zal hebben, dat een ernstige vergelijking met de westelijke en de
Sovjettische verhoudingen gemaakt kan worden, de curve van de bevolkingstoename dezelfde zal zijn of eenzelfde tendens vertonen zal als
heden. Starlinger wijst ten aanzien van Rusland overtuigend de gronden aan, die hier tot een teruglopen van de bevolkingstoename geleid
hebben; de industrialisering brengt dit in de eerste plaats met zich
mee 17 ) . Maar dat eenzelfde verschijnsel zich ook in China voordoen
kan, overweegt Starlinger niet eens. Toch is bij de stijgende omvang
van het industriële potentieel van Rood China en de hieruit voortvloeiende gevolgen, ongetwijfeld de vraag gerechtvaardigd, of zich ook hier
op dezelfde grond niet een zinkende tendens van het bevolkingsoverschot vertonen zal 18 ) . Voorts gaat Starlinger niet op de vraag in, of een
14) Volgens officiële gegevens bedraagt het Chinese geboortenoverschot thans 2%,
dat is ongeveer 12 millioen.
15) A.w., p. 120.
16) Harry Schwartz becijfert de jaarlijkse hulpverlening van de Sovjet-Unie aan
Rood-China op 117 millioen dollar, een bedrag, dat naar Amerikaanse begrippen recht
bescheiden is.
17) Vooral de trek naar de steden, gepaard met onvoldoende woonruimte, de verworven betrekkelijke welvaart en de gevolgen van een dwangregime, dat tot een
millioenencijfer van dwangarbeiders geleid heeft.
18) Reeds lopen er berichten binnen, die van een vlucht van mannelijke boeren naar
de stad en van het in dienst stellen van belangrijke dwangarbeiderscontingenten bij de
reusachtige waterbouwkundige werken gewagen.
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druk, indien deze zich werkelijk voordoen zal, beslist op het zuidoostelijk deel van de Sovjet-Unie gericht moet zijn. De historische feiten
bewijzen tot op de jongste tijd toe 19 ), dat een Chinese expansie zich in
de eerste plaats naar het zuiden wendt. Het is niet in te zien, waarom —
indien alle omstandigheden van een „volk zonder ruimte" zich voordoen
— een uitbreiding van gebied nu juist in die richting zou moeten plaats
vinden, waar de sterkste weerstand te verwachten is! Nog gewichtiger
dan het onderzoek naar de mogelijkheid van een expansie tot over de
grenzen van het land is de vraag, of China niet zelf voor afzienbare tijd
in staat is, zijn eigen biologische uitzetting op te vangen. Rood China
bezit belangrijke landreserves. Sinkiang, Mandschoerije, Tibet en Binnen-Mongolië zijn slechts dun bevolkt. Men moet in het oog houden,
dat nog steeds 86% van de Chinese bevolking op slechts 24% van de
aanwezige grondoppervlakte opeengedrongen is 2°) . Niet overal lenen
de wijde en van mensen ontblote randgebieden van China zich voor
bewoning; maar reusachtige oppervlakten kunnen met behulp van de
tegenwoordige moderne middelen even goed geschikt gemaakt worden
als de eenzame steppen van zuidwest Siberië en de centraal-Aziatische
hoogvlakten, des te meer, als men bedenkt, tot welke prestaties een
totalitair systeem in staat is, dat met de vraag naar de kosten en naar
de arbeidskrachten niet al te veel rekening houdt.
Starlinger gaat zelfs nog verder. Om de juistheid van zijn voorspelling te bewijzen, betoogt hij, dat het Kreml reeds heden met een ontwikr
keling der dingen in het verre Oosten, zoals hij die meent te zien, rekening houdt. Hiertoe wijst de schrijver in de eerste plaats op de hermetische afsluiting der grenzen tegenover China, en in de tweede plaats op
de conform de oeroude zede van „de gewapende grensboer" gedwongen
vestiging van een uitgekozen bevolking in de bedreigde grensstreken.
Dit houdt echter geen steek. De „hermetische" grensafsluiting aan de
Chinese grens onderscheidt zich in niets van het aan alle andere Sovjetgrenzen gehandhaafde principe. En de gedwongen vestiging van de
zogenaamde gewapende grensboeren behoort tot de plannen om nieuwe
gronden in cultuur te brengen en heeft geheel andere oorzaken dan die,
welke Starlinger noemt 21) . Voorts staan de reële feiten in volkomen
tegenspraak met Starlinger's vermoedens. Deze betuigen, dat het Kreml
met de consequenties van zulk een „elementair biologisch verschijnsel"
in China nog in het geheel niet rekent. Er worden zonder bezwaar Chinese arbeidskrachten naar de Sovjet-Unie gehaald; de Russen verlenen
19) Kort geleden wendde de regering te Peking zich wegens een grensgeschil tussen
India en Rood-China tot Nehroe.
20) De kustgebieden van China hebben hier en daar een bevolkingsdichtheid van
467 personen per vierkante kilometer! Sinkiang, Mongolië en Tibet hebben echter bij
een totale oppervlakte van bijna 4 millioen vierkante kilometer, slechts een bevolkingsdichtheid van 3 personen per vierkante kilometer.
21) Om uit de chronische agrarische crisis te komen, ontwikkelde Chroeschtschew
een plan tot winning van nieuw land, waarbij een echt Sovjettische agrarische stijl
verwezenlijkt moet worden. In de reusachtige gebieden aan gene zijde van de Oeral,
waar men als pioniers naar toe gaat, behoeven de Sovjets bij de voorgenomen stichting van sowchosen met geen van ouds bestaande institutionele moeilijkheden van een
gevestigde boerenstand rekening te houden.
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materiële en technische hulp bij de opbouw van grote industriële objecten in het nieuwe China; en hierbij gaat het bijna uitsluitend om projecten van de zware industrie 22 ) . Duizenden Chinezen bevinden zich ter
opleiding in Rusland; duizenden Russische technici en specialisten
geven in China leiding bij de omvorming van het land. Er is geen spoor
van enigerlei onrust in de grensgebieden door de vestiging van nieuwe
Chinese boeren aldaar. Integendeel, de Sovjet-Unie schijnt de verplaatsing van een groot deel der bevolking uit de overbevolkte gebieden naar
de dunbevolkte randgebieden van het Midden-Rijk te bevorderen.
* * *

Ongetwijfeld is Grenzen der Sowjetmacht een fascinerend boek. De
verdienste van Starlinger ligt in wezen hierin, dat hij enige accenten op
de voorgrond stelt, welke tot dusver te zeer in het verborgene bleven.
Anderzijds tonen de enkele hier gemaakte critische opmerkingen duidelijk aan, welke correcties in zijn politieke beoordelingen en voorspellingen aangebracht moeten worden. Het complexe van het onderwerp
dezer beschouwingen vereist een veel grondiger onderzoek, dan de
schrijver deed. Bepaalde aspecten van een politieke ontwikkeling tot de
leidraad voor een algemene en individuele beschouwing te maken, is
niet alleen een primitief maar ook een gevaarl ij k ondernemen. Met dit
voorbehoud echter is Starlingers werk een belangwekkend geschrift,
geschikt om de blik op het wereldpolitieke gebeuren te verscherpen.
22 ) Volgens officiële gegevens bevordert de Sovjet-Unie de opbouw van 156 ondernemingen; de meeste hiervan zijn electriciteitswerken, mijnen, chemische fabrieken,
hoogovens en machine-fabrieken.

Pablo Ruiz Picasso
door GEERT BEKAERT S.J.
„Nooit heb ik geëxperimenteerd. Wanneer ik iets te zeggen had, deed
ik het altijd zoals m ij n gevoelen mij ingaf dat het gezegd moest worden".
Picasso.

Parijs, 22 juli 1942
N de namiddag bij Picasso. Hij woont in een groot gebouw waarvan
,, de woonruimten tot voorraadkamers en stapelplaatsen vervallen zijn.
Het huis, rue des Grands Augustins, speelt een rol in de romans van
Balzac. Na zijn moordaanslag bracht men Ravaillac daarheen. In een
van de hoeken wentelt een smalle trap naar boven met treden uit steen
en oude eik. Op een kleine deur was een blad papier gehecht, waarop in
potlood het woordje „Ici" geschreven stond. Nadat ik gebeld had,
opende een kleine man in eenvoudige werkkiel, Picasso zelf. Vroeger
reeds had ik hem vluchtig ontmoet. Eens te meer had ik nu de indruk
een magiër te zien — een indruk die destijds door een spits groen
hoedje was versterkt".
In deze beschrijving van Ernst Jünger staat Picasso getekend. Hij
leeft in de sfeer van een mythe, waarvan Jünger de attributen onderlijnt: een oude wenteltrap, een leegstaande woning waarin de dood
heeft gehuisd, een gesloten deur die een aanwezigheid verraadt. Wanneer de deur opengaat zien wij de naïeve held als een kleine man in
werkkiel. Hij brengt zijn dagen door in het onschuldig bedrijf van kinderen. Hij tekent, schildert en maakt beelden. Eens heeft hij een groen
hoedje opgezet, als om degene die niet meer aan mythen geloven hét
argument in handen te spelen. Aan dit groene hoedje kan men immers
veel toeschrijven, maar nooit zal het de verklaring geven van de lange
uren eenzaam en koppig werk, waartoe Picasso zich dwingt, noch van
de diepe beroering die rond zijn naam ontstaan is. Met Ernst Jünger
moeten wij de „magische" kracht van dit kunstenaarschap aanvaarden
en geloven in de mythe van de schilder die denkt in rood en blauw en
spreekt in rechte en kromme lijnen.
Het heeft weinig zin, het oeuvre van Picasso in een logisch verband
te willen brengen. Maar het loont de moeite, nu de schilder vijfenzeventig jaar wordt, even de trap naar zijn atelier te beklimmen om in zijn
werk zijn leven te overschouwen.
Barcelona 1895-1903
Pablo Ruiz Picasso kwam ter wereld op 25 oktober 1881 in de Andalusische havenstad, Malaga. Zijn vader, een Bask, had zijn geboortestreek verlaten om conservator te worden aan het provinciaal museum.
Eens had hij zich voorgesteld een beroemd schilder te worden, maar
verder dan een bescheiden academische loopbaan bracht hij het niet.
Hij was echter scherpzinnig genoeg om reeds in zijn tienjarige zoon,

PABLO RUIZ PICASSO

621

Pablo, een ontembare scheppingsdrang en een wondere begaafdheid te
ontdekken. Was het ontgoocheling? Was het oprechtheid? Hij hield op
met schilderen en liet zijn palet aan zijn zoon. Pablo kent geen aarzeling. De plastische fantasieën, waarin hij zich uitleefde, de zandfiguren
waarom zijn makkers vroegen, de papierknipsels waarover zijn zusjes in
verrukking waren, dat alles, wat eens kinderlijk spel was geweest,
begint hem nu in volle ernst te beheersen. Onder vaders invloed neemt
hij spontaan het strenge, bittere en opstandige realisme van de Spaanse
traditie en het mystieke expressionisme van El Greco gretig in zich op
(fig. 1).
In 1895 wordt José Ruiz Picasso overgeplaatst naar Barcelona,
Spanje's meest moderne stad. Het zwoele symbolisme, de fin-de-sièclementaliteit, het humanitaire medelijden en de erotische onvoldragenheid
van de Jugend-stil worden luidruchtig gepredikt door de dweepzuchtige
stamgasten van het café „Els quatre Gats". De atmosfeer van dit
avant-garde café boeit de vijftienjarige Pablo meer dan de lessen van
de Academie. Zelfs Madrid, waar hij in 1897 even zijn kans gaat
wagen, kan de ban niet verbreken. Hij keert terug en wordt in „Els
quatre Gats" in contact gebracht met het werk van Nietzsche, Wagner,
Maeterlinck, Verhaeren en met de Franse impressionisten, in het bijzonder Toulouse-Lautrec en Steinlen. Zoals zijn vrienden ondergaat
ook Picasso hun invloed. Toch is hij zo oorspronkelijk, dat zij hem nooit
volledig kunnen assimileren en hem de „kleine Goya" noemen. Al vallen zijn werken niet buiten het tijdsrepertorium, dat zich interesseert
voor het nachtleven in de cabarets en de drukte van de straat, toch
openbaart elk werk een persoonlijke belangstelling en een sterke realistische interpretatie. Picasso zoekt zijn onderwerpen niet. Hij wordt er
door overvallen. In een rumoerige straat ontmoet hij een paar oude
vrijers. Een karikatuur legt hun potsierlijke gedragingen vast. Daarmee
is Picasso met zijn onderwerp niet klaar. In de karikatuur ontdekt hij de
bespotte waarde en drukt ze uit in de verschillende versies van de
,,Omhelzing". Onwillekeurig doen deze denken aan de obsessies van
Munch. Eenzelfde klimaat beheerste bij het begin van de eeuw geheel
West-Europa. Een vergelijking van de jonge Picasso met de rijpe
Munch toont echter hoeveel sterker het plastisch vermogen is van de
jonge kunstenaar en hoeveel gezonder zijn levensdrift.
Voor Picasso was Barcelona slechts een mijlpaal op de weg naar
Parijs. Vader en moeder doen hem uitgeleide. Wanneer zij van het
station terugkeren tellen zij hun laatste pesetas in de hand.

Parijs 1900-1906
In de herfst van 1900 arriveert Pablo Picasso, die zich voortaan
alleen nog met de naam van zijn moeder zal noemen, in Parijs. Hij kent
er een vlug succes. Aan Berthe Weill verkoopt hij drie schilderijen en
met de kunsthandelaar Sagot sluit hij een contract voor 150 fr. per
maand. Maar Parijs blijft hem vreemd, terwijl het vertrouwde Barcelona
hem lokt. Drie jaar lang duurt zijn onbeslistheid en het heen en weer
reizen tussen Frankrijk en Spanje. Eindelijk, in 1904, vestigt hij zich
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definitief in de Franse hoofdstad en neemt zijn intrek in het beroemd
geworden Bateau-Lavoir. Een tijd lang deelt hij een armoedig hok met
de trouwe Max Jacob. En men vertelt: Picasso werkte 's nachts, terwijl
Max sliep. Wanneer Max naar het kantoor ging, was het de beurt aan
Picasso om te rusten.
Deze tijd staat bekend als Picasso's „blauwe periode". De werkelijkheid is echter minder poëtisch dan de naam. In de werken uit deze
periode overheerst de blauwe kleur van de nacht, met zijn harde eenzaamheid en donkere monochromie, nog verhevigd door het o p geborgene van een koud, geel licht. Picasso's herinneringen aan Spanje leven
voort in de vreugdeloze vrouwen, de blinde bedelaars en vroegoude
kinderen die in de nacht ronddolen met onnatuurlijke, symbolische gebaren. Vormeloos neergezonken in de blauwe leegheid die om hen
gaapt zoeken zij met tengere handen naar steun en warmte. Picasso
ontdekt de nachtelijke wereld welke Degas en meer nog ToulouseLautrec hadden uitgebeeld. Maar hij klaagt niet aan. Hij bewondert
niet. In eigen leed en onzekerheid verzinkend lijdt hij mee met de onbegrepenen en verheerlijkt zijn medelijden (fig. 2 ) .
De „blauwe" werken van Picasso dragen de stempel van de Jugendstil, de internationale stijl van 1900, waarvan München en Barcelona de
voornaamste centra waren. Ook zij vervloeien, ten dele althans, in
ongecontroleerde golvende lijnen en onsamenhangende composities.
Weldra maakt Picasso zich los van deze invloed. Reeds in 1904 schildert hij het aangrijpende „Paar" ( fig. 3) , de synthese en tevens de verloochening van zijn blauwe periode. Op de hoek van de tafel steunen
een man en een vrouw, beiden tot één enkele figuur van smart vergroeid, met zware trekken ingeschreven in een subtiele monotonie, die
het hele vlak met nachtelijk blauw omfloerst. Slechts het gelaat en de
handen worden door een diepe okerkleur verlicht. Hier staan we niet
meer voor de uitbeelding van een om zichzelf gecultiveerde smart, in
arabesken zonder eind, maar voor een klare omschrijving van een leed,
waarvan de objectieve waarde ons dieper aangrijpt. Ook in zijn persoonlijk leven neemt Picasso een objectievere houding aan tegenover de
ellende. Hij krijgt vaste voet in Parijs, waar hij een vriendenkring ontdekt en enkele bewonderaars ontmoet. Op de Montmartre wordt hij een
trouwe gast van circus Medrano. Daar leven de figuren die de nieuwe
wereld, welke Picasso aan het ontdekken is, kunnen bevolken. Tegen
het blauwe circusgordijn tekent zich reeds het luciede inkarnaat van de
harlekijnenvrouw af.
Tussen roze en blauwe periode is geen scherpe scheidingslijn te trekken. De diepe melancholie leeft gemilderd voort, want ook de harlekijnen en de buitelaars kennen geen vreugde. Maar zij leven en zijn zelden
nog alleen. Een woordeloze vriendschap verbindt hen met mens en dier
( fig. 4 ) . Naakte knapen oefenen op de bol of leiden paarden naar de
drinkplaats. Harlekijnen staren, in hun spannend pak, dromend voor
zich uit. Jonge vrouwen maken tenger en kuis hun toilet. Geen weidse
draperieën meer, die het menselijk wezen omhullen en laten vervloeien.
Het menselijk lichaam is duidelijk gestructureerd, zodat het zich in het
leven bewegen kan.
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Parijs 1907-1917
Eens heeft Picasso gezegd dat hij al schilderend zijn dagboek schrijft.
De bladzijden die hij van 1905 tot 1910 neerschreef zijn aangrijpend,
maar ook compleks. Want zij bevatten het verhaal van een zware crisis,
de crisis waarin de moderne schilderkunst zichzelf ontdekt. Essentieel
ontstaat de moderne schilderkunst bij de ontdekking, op het objectieve
plan, van de onafhankelijkheid van het kunstwerk, en op het subjectieve
plan, van de zelfstandigheid van de menselijke persoonlijkheid. De
autonomie van het kunstwerk is immers de uitdrukking van de persoonlijke autonomie van de kunstenaar. Vaak heeft men deze dubbele autonomie als een absolute willekeur willen interpreteren. Ze is allesbehalve
willekeur. Ze betekent hier vrijheid om te gehoorzamen aan de diepste
wetten van het eigen wezen.
Wij hebben reeds opgemerkt dat Picasso in zijn werk geleidelijk
evolueert naar meer objectiviteit. Bij het begin was zijn werk hoofdzakelijk op het sentiment afgestemd. juist in het sentiment vervloeien de
grenzen tussen persoonlijkheid en wereld. Alle structuur is onmogelijk.
Dan komt het werk van de roze periode. Tussen kunstenaar en wereld
groeit er een afstand. De kunstenaar heeft zichzelf en de wereld leren
kennen als twee gelijkwaardige partners in het gesprek dat het kunstwerk is. Reeds is er een zekere structuur. Doch deze structuur steunt op
een compromis dat wereld en kunstenaar moet verzoenen. Naarmate de
kunstenaar de meerwaarde van zijn geestelijke persoonlijkheid ontdekt
verdraagt hij minder de tegemoetkomingen die voor dit compromis
noodzakelijk waren. Hij voelt de broosheid aan van het evenwicht en
stuurt aan op een soliede oplossing die alleen kan gevonden worden in
de totale affirmatie van de eigen persoonlijkheid, uitgedrukt in een
autonome organisatie van het kunstwerk.
Deze grof-aangezette ontwikkelingslijn beheerst de vitale schilderkunst bij het begin van de eeuw, wat niet betekent dat deze de schilderkunst „en vogue" is. De officiële geschiedenis noteert immers rond de
eeuwwende een internationale doorbraak van het impressionisme. Geheel Europa denkt, schrijft, schildert impressionistisch. Maar deze mode
is slechts een verweermiddel tegen het nieuwe dat men voorvoelt, maar
nog niet aanvaardt. Zo zal Picasso nuchter constateren: „Bij mij bewondert men steeds het voorlaatste schilderij!". In 1900 was de bloeitijd
van het impressionisme reeds vijfentwintig jaar achter de rug. In eigen
schoot had het de meesters gekweekt die het zouden verloochenen:
Seurat, Gauguin, de Nabi's, van Gogh en vooral Cézanne, wiens esthetica gelijktijdig met de primitieve kunst zal begrepen worden. Heel
natuurlijk is de ontdekking van de vroeg-Iberische en Afrikaanse sculptuur in dit proces gesitueerd. Zij toch brengt de oplossing waar de
kunstenaars naar streefden: een strenge vormgeving en een vrij ritme,
waarin de kunstenaar zijn gegeven tot de hoogste expressiviteit en tot
een objectief teken omvormt.
Wanneer Picasso in 1905 bij A. Vollard zijn „Saltimbanques" uitgeeft is dit voor hem het afscheid van de vertedering der harlekijnen.
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Het gevoel wordt matter. De psychologie verstart. In de expressieloze
gestalten met de zware plastische vormen breekt het streven naar duidelijkheid en vastheid door (fig. 5) . Een anekdote belicht deze strekking. Gertrude Stein verhaalt hoe zij in 1906 ongeveer negentig maal
poseerde voor haar portret. Toen gaf Picasso het op — „dès que je
vous regarde, je ne vous vois plus!" ----, hij ging op reis naar Gosol. Bij
zijn terugkeer schilderde hij, ditmaal zonder model, het gelaat waar het
tableau om vroeg.
De reis naar Gosol in de zomer van 1906 is de streep onder de rekening van de eerste periode. Picasso weet nu blijkbaar hoever hij staat.
Beslist zet hij zich in om, het koste wat het wil, zijn doel te bereiken.
Aanwijzingen hiervoor vindt hij in het werk van Gauguin, maar vooral
van Cézanne.
Cézanne's invloed is onmiskenbaar in het schilderij „Les Demoiselles
d'Avignon", dat het manifest werd van de nieuwe beweging ( fig. 6) .
De Cézanniaanse compositie is omgezet in een nieuwe, nog onsamen
hangende, vormentaal waarin boogsegmenten elkaar ontmoeten in
scherpe hoeken en door rechte lijnen worden doorbroken. Voor dit
schilderij zagen Braque en Picasso elkaar voor het eerst. Braque was
niet enthousiast, hoewel zijn eigen werk in eenzelfde zin evolueerde.
Weldra echter vinden beide schilders elkaar terug en binden samen de
strijd aan voor de nieuwe schilderkunst van het „kubisme".
Het kubisme is geen vaste formule. Het ontvouwt zijn wezen in een
jarenlange evolutie zoals wij die bij Picasso kunnen volgen tussen 1908
en 1914. Aanvankelijk tracht de kunstenaar slechts een duidelijke definitie van zijn object te geven. Daartoe analyseert hij het en herleidt het
tot zijn wezenlijke aspecten. Met een echt fanatisme herleidt Picasso de
menselijke vormen tot geometrische figuren in tableaus die als het ware
gestameld zijn. Nog steeds zoekt hij een uitweg binnen de uiterlijke
grenzen van het object (fig. 7) . Hoewel het object hem de weg verspert wil hij het niet loslaten. Hij heeft het nodig om te kunnen zegevieren en dit kan hij pas nadat hij in zijn portretten van 1910 erin
geslaagd is zijn volledige vrijheid te vertolken in de volstrekt autonome
organisatie van het beeldvlak, waarin het onderworpen object zich
voegt ( fig. 8) . Geheel het proces heeft Juan Gris kernachtig samengevat: „Cézanne gaat uit van een fles om een cylinder te schilderen. Ik
ga uit van een cylinder en kom tot een fles".
Vanaf 1912 bedient Picasso zich van de nieuwe techniek van het
„papier collé". Zij biedt de schilder mogelijkheden die het palet hem
ontzegt. Toch is zij meer dan een technische verrijking. De prozaïsche
fragmenten van het dagelijkse leven — gedrukte lettertypen, krantenknipsels, behangpapier — worden opgenomen in het poëtisch-geestelijk
verband van het schilderij. Zij bewerken een dubbel resultaat. Het
schilderij dat blijkbaar van alle werkelijkheid afstand heeft gedaan,
krijgt er een tastbaarder realiteitswaarde door. Het opgenomen voorwerp daarentegen verliest zijn utilitaire realiteit om een waardering te
vinden in de geest.
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Rome 1917
In 1914 verstoort de oorlog de kleine gemeenschap waarin Picasso,
samen met Braque, Derain, Gris en enkele anderen, zich voor een
nieuwe schilderkunst had ingezet. Aan „kubisme" hebben zij nooit willen doen. Voor hen kwam het er alleen op aan hun visie op de realiteit
een adekwate gestalte te geven. Daardoor hadden zij spontaan een rijk
gevarieerd oeuvre geschapen, dat zowel de kleurrijke inspiratie van
Picasso als de bezonnen logica van Gris omvatte. Toch dreigde ook
voor hen een nieuw academisme, want ook „het nieuwe moet vernieuwd
worden" ( Picasso) . Het nieuwe academisme vierde trouwens reeds
hoogtij in de Parijse avant-garde. Karikaturaal heeft Cocteau het getypeerd, toen hij in 1917 Picasso uitnodigde om hem te vergezellen naar
Rome voor de creatie van zijn ballet „Parade", „Le pire fut que nous
dumes rejoindre Serge de Diaghilew a Rome et que le code cubiste
interdisait tout autre voyage que celui du Nord-Sud entre la place des
Abbesses et le boulevard Raspail".
Reeds in 1915 had Picasso zelf het vertrouwen van de nieuwbakken
academici geschokt door zijn naturalistische portretten van Vollard en
Jacob. De volgelingen voelden zich verraden. De tegenstanders meenden dat Picasso het kubisme afgezworen had. Picasso zelf getuigt echter: „Ik wilde alleen meer eens proberen of ik nog kon tekenen zoals
iedereen". Op een nuchtere wijze heeft Picasso hier een trek van zijn
genie aangegeven. Alle beperktheid weigert hij. Nooit kiest hij zo dat
hij het tegendeel uitsluit. Al is iedere oplossing bij hem definitief, toch
wordt zij steeds binnen een relativiteit gesitueerd. Wat hij in het ene
werk moet uitsluiten wordt in het andere betrokken. Zo ontstaat een
ritme waardoor het ene werk zich naast het ander inschakelt in het éne
veelzijdig oeuvre waarin de kunstenaar steeds zichzelf blijft: de luciede
waarnemer die midden in de meest tegenstrijdige omwentelingen die
onze wereld beroeren het spontane verzet incarneert van een waarachtige menselijkheid. Directer drukte Picasso het uit in het reeds vermelde
gesprek met E. Jonger: „Wij beiden, zoals wij hier te zamen zijn, zouden de vrede op deze namiddag afhandelen. Vanavond konden de
mensen weer licht maken!" Wie eenmaal deze menselijke gebondenheid
en meteen de eenheid in het werk van Picasso heeft ontdekt begrijpt dat
men niet langer van een evolutie in dit werk kan spreken. Het breidt
zich uit, het verrijkt zich, het neemt nieuwe thema's op, maar fundamenteel blijft het zichzelf. Voor het eerst breekt deze bewustheid met
brio door in het ontwerp voor het ballet „Parade" van Cocteau en
Satie. Op de voorhang beeldt Picasso in een populaire stijl een gezelschap harlekijnen uit. De pastiche is doorzichtig. Wanneer de voorhang, die de hoogste verwachtingen had gewekt, opgaat bewegen de
kleine dansers zich tussen de managers, drie meter hoge wandelende
decors in kubistische stijl. Deze creaturen worden de hoofdpersonages
van het ballet waartoe zij niet behoren en rukken alles in een totaal
irreële wereld, waarvoor Apollinaire het woord uitvond „sur-realisme".
Met overtuiging werd de creatie uitgefloten. En toch was deze blijkbaar
groteske zelfaffirmatie misschien meer dan goedkope fantasie. In het-
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zelfde jaar schilderen de meesters van de Italiaanse „Metafysische
Schilderkunst'', de Chirico en Carra, „Hektor en Andromache'' en
„Penelope" als ledepoppen. Even te voren was te New-York en te
Zürich het Dadaïsme ontstaan. Over heel de westelijke wereld schijnen
deze verschijnselen als draden van een net samen te horen.
Parijs 1918-1924
De wereldoorlog heeft blijkbaar geen rechtstreekse invloed op Picasso's oeuvre gehad, dat zich blijft ontplooien in een schitterende „Vielfait der Sti lmittel" (W. Boeck) . Picasso schildert de bonte, dansende
vlakken der harlekijnen, herinnerend aan de techniek van het „papier
collé", en de „klassieke" portretten van zijn vrouw Olga Kochlova, die
hij als danseres bij de balletten heeft leren kennen. Beide genres getuigen van een zelfde subtiel evenwicht. Er heerst een rijke rust, een
diepe overgave, een harmonieuze verhouding van mens en natuur. De
oppositie tussen kunstenaar en werkelijkheid is voor een ogenblik overwonnen. Toen hij in 1912 „Eva" leerde kennen, was het hem onmogelijk
geweest haar portret te schilderen: de kubistische „Ma Jolie"-composities waren het enig resultaat van zijn pogen. Nu echter kan hij zich even
adekwaat in een meer natuurgetrouwe vorm uitdrukken.
Na zijn huwelijk in 1918 zal deze euforie een opgetogener accent
krijgen in een boeiende reeks stillevens, welke bijna alle hetzelfde thema
behandelen: de gedekte tafel voor een raam, dat geopend is op een
ruime horizon. Sommige doen door een pijnlijke nauwgezetheid haast
surrealistisch aan. De meeste echter barsten van een hooggestemde
lyrische kracht. Uitbundig in bezonnenheid, weelderig in soberheid,
aantrekkelijk in strengheid synthetiseren zij alle facetten van het hoogste, alomvattend menselijk geluk.
Picasso keert ook naar het landschap terug. Hij schildert boeren en
vissers als herinneringen aan zijn Italiaanse reis, en gedurende zijn
eerste verblijf aan de Azurenkust verlustigt hij zich in het spel van
badende vrouwen. De levensvreugde zoekt daarbij haar symbolen in de
antieke mythologie.
Het is merkwaardig hoe deze gelukkige periode, die voorzeker een
goede voedingsbodem vond in de uitbloei van Picasso's eigen familie-leven, samenvalt met het na-oorlogse humanitarisme. Alle tegenstellingen zijn uitgewist. Iedere onrust is geweken. In een vlaag van menslievendheid vergeet de wereld in welke groeicrisis ze is verwikkeld.
Het hoogtepunt van deze periode valt in 1921, het geboortejaar van
Picasso's zoon, Paul. De klassieke reusachtige vrouwengestalten, die
reeds vroeger waren voorgekomen, treden nu ook op in het thema van
het moederschap, dat boven alle gevoelerigheid uit, in monumentale
werken wordt bezongen. Hetzelfde tot monument verheven gevoel
straalt uit het werk „De Bron" ( fig. 9) , geschilderd te Fontainebleau,
waar de familie Picasso zich na de geboorte van Paul had gevestigd.
„Drie Muzikanten" (fig. 10) is van dit „klassieke" schilderij het kubistische pendant. Klaarblijkelijk heeft Picasso in deze gelijktijdige werken
de eenheid geaffirmeerd, maar meteen ook in de letterlijke zin van het
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woord de draagwijdte van zijn oeuvre gemeten. Twee uitersten stelt hij
tegenover elkaar: de plastische vormen in matte frescokleuren tegenover
de effen vlakken in helle emailkleuren; de interpretatie van het object
uit de eerste periode tegenover de vrije organisatie van het beeldvlak
uit het kubisme. Van deze beide standpunten geeft Picasso hier in twee
meesterwerken de samenvatting. Deze zal hem als uitgangspunt dienen
voor de volgende werken, waarin beide richtingen in elkaar zullen vervloeien en hun hoogtepunt bereiken in de „Guernica". Want zoals Pierrot en Harlekijn volbrengt Picasso zijn taak. Hij wordt „le plus hardi
faucheur au temps de la moisson" na te zijn geweest „le plus hardi
chanteur au temps de la chanson".
Uit de portretten van de tweejarige Paul spreken nog wel de bekoring en de mysterieuze ernst van het kind. Nog stort Picasso zijn weemoedige levensvreugde uit in heidense onbevangenheid en passieloze
onschuld, maar de onrust blijkt niet te stuiten. In de stillevens van 1924
is er geen openheid meer, geen geluk, maar zware weemoed in de zuivere, antieke kop: symbool van een menselijk ideaal dat de kunstenaar
ontglipt ( fig. 11 ) .

Parijs 1925-1937
Voor de balkondeur, waar de tafel, eens met vreugde gedekt, in weemoed is verlaten, breekt nu een wilde dans los ( fig. 12) . Drie figuren
met exuberante gebaren worden op het grote tableau van 1925 in rauwe
kleuren afgebeeld, als haast onleesbare, maar aangrijpende tekens. In
1924 heeft Breton het manifest van het surrealisme geschreven en in
1925 hangen schilderijen van Picasso op de eerste surrealistische tentoonstelling. De opstandige ontevredenheid en de beklemmende onmacht van het surrealisme heeft ook Picasso in zijn werk neergelegd
( fig. 14 ) . De mens verschijnt in een onontwarbaar netwerk van lijnen,
nu eens bevangen door een stille dierlijke berusting, dan weer door een
opstandige wanhoop. Soms schalt een brutale lach om het onteerde
menselijke wezen, tot wanstaltige vormen versteend, als zoveel straffen
voor de vrouw van Loth. Soms omklemt een desolate wereld de mens
die als een doorzichtige, weerzinwekkende schim tegen een koude rots wand wordt aangedrukt.
Zelfs in deze tijd is Picasso's kunst geen verzaken. Nu hij vijftig jaar
oud is, ondervraagt hij zich over zijn taak met dezelfde overtuiging als
zijn geestgenoot Péguy: „Qui ne gueule pas la vérité, quand il sait la
vérité, se fait le complice des menteurs et des f aussaires". Doch de
waarheid is voor Picasso nooit definitief. Zij is steeds een antwoord op
een concrete vraag. Als de surrealisten zich vastklampen aan een gesloten systeem, blijft hij vrij om nieuwe aspecten van de mens te ontdekken. In 1930 — terwijl te Zürich en te Parijs de eerste retrospectieve
van zijn werk wordt gehouden — breekt in zijn doeken een ongekende
verrukking los (fig. 17) . Schitterende kleurvlakken — rood, geel, groen,
blauw in felle verzadiging .-- worden omschreven of doorschreven met
zwarte, zelfzekere arabesken die een nieuwe figuur omlijnen: de moeder
van Maya, Picasso's tweede kind ( fig. 18) . Vele werken worden
beheerst door de opgetogen, vaak overspannen, zinnelijkheid van de
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vrouw met de blonde haarlok. Deze nieuwe passie doet tijdelijk de crisis
in Picasso's huwelijksleven vergeten, die in 1935 zal leiden tot de
scheiding van Olga Kochlova. Hoewel de vrouw in Picasso's werk
onophoudelijk als thema wordt genomen, is zij slechts uitzonderlijk een
erotisch symbool. Zij incarneert de verlatenheid, de hulpeloosheid, de
weemoed, de vertedering, de onschuld, de vruchtbaarheid, maar bovenal
is zij het slachtoffer waarop alle leed en wreedheid zich verzamelen.
Vrij vlug is de vrouw met de blonde bles vergeten. Dora Maar, die na
de scheiding met Olga Kochlova bij Picasso zal verblijven, is hem meer
een morele steun dan een passie.
Herhaaldelijk duikt het thema van het stierengevecht op in het werk
van Picasso. Doch als in een close-up, heeft de kunstenaar in deze jaren
zijn aandacht toegespitst op het gevecht tussen stier en paard, meer nog
op het afmaken van het paard dat, overweldigd door de zware massa
van de stier, zonder verweer een laatste angstschreeuw uit. Vaak wordt
de symbolische betekenis gesuggereerd: het paard is de vrouwelijke
gelatenheid, het goede; de stier daarentegen, de mannelijke brutaliteit,
het kwade.
In januari 1937 krijgt Picasso van de Spaans-republikeinse regering
de opdracht een fresco te schilderen voor haar paviljoen op de Parijse
wereldtentoonstelling. Zijn ontzetting over de burgeroorlog in zijn
vaderland — die zich ook in daden van hulpbetoon omzette zal haast
natuurlijk haar neerslag vinden in de symbolen van overweldigde en
overweldiger, paard en stier. Bij het vernemen van het Duitse luchtbombardement op de kleine Baskische stad Guernica gaat Picasso aan
het tekenen. Een maand lang werkt hij aan het paneel van 3,50 m bij
S m, dat zijn meesterwerk zou worden ( fig. 13) . Niets wordt aan de
improvisatie overgelaten. Meer dan zeventig schetsen zijn bewaard
gebleven. En het grootste werk gebeurde nog op het paneel zelf, waarvan . de verschillende stadia ons door de foto's van Dora Maar bekend
zijn.
Vooraleer men de tijd heeft om de afzonderlijke elementen te herkennen — de lamp, de vogel op de tafel, de uiteengereten krijger, het
brandend huis, de vrouw met de kandelaar, de moeder met kind .... --wordt men onweerstaanbaar aangegrepen door dit apocalyptische epos
in zijn grauwe, verschrikkelijke kleurloosheid en in zijn rigiede opbouw.
Slechts het stervende paard, dat schreeuwt naar het licht, en de stier,
die alle agressiviteit verloren heeft, zijn onmiddellijk duidelijk.
Men verlaagt het werk door het tot een politieke satire te herleiden
of er directe allusies in te willen zien. Slechts één werk kan er mee
vergeleken worden: de Passie van Grunewald.

Parijs 1938-1945
Uit de rijkdom van dit heldendicht put Picasso in de volgende jaren
verscheidene van zijn thema's, vooral de wenende vrouw ( fig. 19) , de
kandelaar, de stierekop. Eén thema echter overweegt van 1937 tot aan
het einde van de oorlog: een gemartelde vrouw, in een leunstoel geze-
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ten, vast in de ruimte, die zich als een kooi om haar sluit. In de eerste
van deze portretten — die alle uit een bepaalde ontmoeting zijn ontstaan doet de lyrische beeldopbouw de omvorming van de menselijke
gestalte uit het oog verliezen. Geleidelijk aan echter wordt de vervorming als zodanig in het centrum gebracht. Het lichaam blijft betrekkelijk
rustig, soms zelfs gracievol, maar het gelaat ondergaat de meest schrikwekkende misvormingen, waarvan het subject zich geen rekenschap
geeft. Want op de lippen staat een onnozele glimlach. Deze vrouwen
stellen hun schoonheid niet ten toon, noch afficheren hun vulgariteit.
Zij zijn het slachtoffer van een onbewust leed dat hen verminkt. In deze
werken wordt dan ook een werkelijkheid, een waarheid blootgelegd. En
deze vraagt niet om medelijden, maar om instemming.
Enkele meer abstracte naaktfiguren sluiten nauw aan bij de reeks
geteisterde vrouwen. Zo de vrouw die, vaal en vernederd, op een ijzeren
bed ligt uitgestrekt en boven het venster staat een prachtige sterrennacht. Zo de zitende vrouw in paars en groen (fig. 20) , zo het grauwe
naakt van 1942 (fig. 15) .
De stillevens uit deze tijd zijn veel minder vervormd. Wij zien er nog
steeds de tafel voor het venster, zoals in het klassiek geworden „Stilleven met Schedel" ( fig. 21 ) . Doch de kamer is gesloten en het licht
wordt soms alleen door een spiegel opgevangen. Deze stillevens zijn
grafischer, naturalistischer, feller en dramatischer in hun harde contouren dan die van de twintiger jaren. Wellicht ontstonden zij uit het
heimwee naar de vastheid en de zekerheid van het ding-zijn.
Antibes-Vallauris-Cannes 1946-1956
Na de bevrijding doorbreekt Picasso de nauwe wanden waarbinnen
hij zichzelf en zijn figuren had opgesloten. Hij herleeft, zoekt contact
met zijn medemensen, laat zich fotograferen en filmen, neemt deel aan
de vredescongressen. In deze wedergeboorte tot het leven wordt hij ook
verliefd en vanaf 1946 komen de merkwaardige portretten voor van
Francoise Gilot. Aangetrokken door het vreugdige Zuiden vestigt hij
zich te Antibes. Daar, aan zee, ontmoet hij Dor de la Souchère, conservator van het Grimaldimuseum. Volgaarne gaat Picasso op diens voorstel in om eindelijk eens zijn volle kracht te mogen uitleven op een grote
wand, voor het volk. Op de panelen van fibro-cement, die toevallig ter
beschikking waren, wordt een nieuwe wereld geboren, doorstraald van
zon en blijheid. De oprijzende vrouw, die alle weemoed van Botticelli's
Venus heeft afgelegd, is niets anders meer dan beeld geworden muziek,
die klinkt uit de fluit van Pan en Kentaur (fig. 16) . In een stralende
wedergeboorte is het leed van de Guernica vergeten. Alles baadt in een
natuurlijke frisheid. Geen zinnelijkheid, geen beklemming, maar een
paradijselijke wereld en een onbekommerd, vrolijk bestaan.
Terwijl Picasso in matte frescokleuren zijn eigen museum ter plaatse
schilderde, bleef een herinnering in hem wakker aan de keramiek-werkplaats ,,Madoura" te Vallauris. Zodra het captiverende werk voor het
museum Grimaldi klaar is keert Picasso naar Vallauris terug. De keramiek wordt er zijn voornaamste bedrijvigheid. Hij draait zelf de schalen
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die hij beschildert, en de vazen, die onder zijn hand nu eens een meer
klassieke, dan weer een meer speelse vorm aannemen. Een summiere
beschildering onderlijnt of interpreteert de vormen.
Ondertussen raakt de paneelschildering op een enigszins secundaire
plaats, al houdt Picasso ook nu zijn schilderkunstig dagboek bij. Het
vertelt van Frangoise, van de geboorte van Claude en Paloma, van hun
groei, hun spel en hun rust, in een nieuwe stijl (fig. 22) . Er wordt geen
plasticiteit meer gezocht zoals in de zittende vrouwen. Het grafisme van
enkele stillevens uit de oorlogsperiode wordt verder uitgewerkt. In een
sterk benadrukt lijnenspel miskent het de figuren, die nauwelijks nog
naar voren treden.
Sommige werken van 19514953 wijzen op een zekere verslapping.
Het is alsof de schilder, die steeds deemoedig achter zijn werk bleef, nu
de onmacht over zich voelt komen en zich tot elke prijs wil handhaven.
Hij schildert grote panelen zoals „De slachting van Korea", die zelfs de
herinnering aan Guernica niet meer oproept. Beter zijn de grote wandschilderingen voor Picasso's vredestempel te Vallauris, „Oorlog" en
„Vrede'', twee kleurrijke taferelen, vol humor en volkse fantasie, die
herinneren aan sommige romaanse tympanen zoals dit van Conques.
Zijn laatste werken schildert Picasso in een grootse finaletoon. De
drieënzeventigjarige beheerst nog alle registers van zijn kunst. De portretten van „Sylvette" ( fig. 24) en van „Madame Z." (fig. 23 ) behandelt hij soms in een streng-gecomponeerd grisaille, soms in een uitbundige kleurencompositie. Het voorlopig orgelpunt zijn de interpretaties
van de „Femmes d'Algers" naar Delacroix. Geen spoor van ouderdom
of slaafse herhaling valt hier te bemerken. Met dezelfde hevigheid
waarmee hij in 1907 „Les Demoiselles d'Avignon" schilderde, schept
Picasso in 1955 zijn „Femmes d'Algers" ^-- „Je me sens le même qu'à
quatorze ans".
Het meest authentiek klinken echter de grote tekeningen van de twee
laatste jaren. De oude meester vindt eindelijk de tijd om te verpozen in
het meeslepend avontuur en met zichzelf bezig te zijn. Met een sarcastische humor lacht hij om de vergeefse moeite van de oude schilder, om
de potsierlijkheid van de estheten, om het verval van de oude dag, om
de dwaze oprechtheid van de mensen die gepoogd hebben het masker
af te leggen. Nooit is Picasso een profeet geweest die het beloofde land
mocht aanschouwen. Ook in zijn laatste werk stapt hij nog mee in de
dooltocht van deze tijd.
Wie ooit voor een werk van Picasso stond heeft de poverheid van de
gangbare esthetische instelling ervaren. Alle categorieën van persoonlijke smaak of subjectieve voorkeur worden ontredderd. Picasso's werk
vraagt immers niet om een esthetische beoordeling, maar langs zijn
esthetiek grijpt het de hele mens aan. Wie Picasso's werk alleen esthetisch beoordeelt blijft halfweg staan. De juiste houding er tegenover
vinden wij in Jünger's dagboeknota. Sommige schilderijen vond Jünger
monsterachtig. Maar onmiddellijk voegt hij er aan toe: „Toch moet men
toegeven dat aan zulke ongewone begaafdheid, welke zich jaren en
zelfs tientallen jaren aan dezelfde thema's wijdt, iets beantwoordt in de
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objectiviteit, zelfs al ontsnapt deze aan onze eigen waarneming. Het
gaat tenslotte om wat nog niet geschouwd noch geboren werd, om
experimenten van alchemistische aard, zodat men ook kon spreken van
een „retort". Nooit was het bij mij zo sterk en beklemmend duidelijk dat
de „homunculus" meer is dan een moeizame uitvinding. Het beeld van
de mens wordt voor-aanschouwd en weinigen vermoeden de schrikwekkende diepte van de uitspraak die de schilder velt".
Alleen deze grondtrek van Picasso's kunst wilden we belichten.
Daarom was het verantwoord de schilderkunst uit het gezamenlijke
werk te snijden. Wij hadden even goed de grafiek of de sculptuur kunnen beschouwen. Ook daarin treedt Picasso naar voren niet alleen als
een geniaal, maar ook als een eerlijk mens: niet louter intelligentie, niet
louter fantasie, maar ziel. Met een soort van brutale eerbied neemt hij
van alle realiteit bezit en laadt haar met een onverwoestbare bestaanskracht.
Van de zwijgzame Picasso hebben we reeds veel gezegden aangehaald. Tot slot dit éne nog: „Mensen die schilderijen willen verklaren,
blaffen gewoonlijk de verkeerde boom aan", waarop Valéry zou hebben
geantwoord: „On doft toujours s'excuser de parler peinture. Mais il y a
de grandes raisons pour ne pas s'en taire" 1 ) .
1 ) Voor wie zich verder interesseert voor Picasso kunnen de volgende werken
nuttig zijn: het standaardwerk Boeck-Sabartès, Pablo Picasso (W. Kohlhammer,
Stuttgart, cfr. Boekbespreking) , het meer bescheiden F. Elgar-Maillard, Picasso (F.
Hazan, Parijs), de katalogen van de Picassoretrospectieven waarvan die van Milaan
in boekvorm werd uitgegeven door F. Russoli (Silvana, Milaan) . M. Raynal, Picasso
(Skira, Genève) en F. Wittgens, Picasso (Zettner, Wurzburg) handelen alleen over
de schilderkunst. B. Geiser, L'Oeuvre gravé de Picasso alleen over het grafisch werk.
De gezegden van Picasso werden uitgegeven door Die Arche (cfr. boekbespreking).
J. Sabartès bracht in zijn Documents iconographiques (Cailler, Genève) de biografie
van Picasso in verband met zijn thematiek. In Le Point, Das Kunstwerk, L'Oeil,
Baukunst und Werkform, werden belangrijke bijdragen over Picasso gepubliceerd.

Schaken, Cultuur

en Spel

door E. VERHEYDEN S.J.

H UIZINGA

schreef in zijn boek: Homo Ludens eens de zin neer:
„Reeds het schaakspel boeit de omstanders, ofschoon de bezigheid
onvruchtbaar blijft voor de cultuur en ook geen zichtbare schoonheid
inhoudt" (o.c. p. 69, Haarlem 1938) . En onmiddellijk daarna: „Het
kunnen evengoed .... intellectuele .... waarden zijn, die het spel tot
cultuur opheffen". En: „Levert het spel schoonheid op, dan is daarin
zijn waarde voor de cultuur terstond gegeven" (o.c. p. 69) . Welnu,
schaken brengt intellectuele waarden mee, en de concrete partijen
geven schoonheid. Dit is een feit, waar wij terstond op terugkomen. Dat
Huizinga het schaakspel toch buiten de cultuur bant menen wij te moeten wijten aan een te geringe kennis van dit spel. Huizinga zegt elders
zelf: „Het is nu eenmaal het lot van hem, die cultuurproblemen behandelen wil, zich telkens te moeten wagen op velerlei gebied, dat hij niet
genoegzaam beheerst" (o.c. XIII) .
In dit artikel stellen wij ons voor, het schaken te beschouwen in zijn
re-presentatie van de grote cultuurstromingen, en vervolgens als spel.
In dit laatste opzicht komen wij andermaal in conflict met de grandioze
studie van Huizinga. Want ook zijn devaluatietheorie van het ludieke
element in de moderne cultuur menen wij niet geheel te kunnen onder,
schrijven.

Schaken als cultuurverschijnsel
Het ligt niet in onze bedoeling de regels voor een esthetische waardering van een gespeelde partij neer te schrijven. Het moge voldoende
zijn erop te wijzen dat het naspelen of bestuderen van meesterstukken
op het schaakbord, wel degelijk de „Ergrif f enheit" (o.c. p. 25) in zich
meedraagt. Het schaakspel brengt de visie van de spelers over op het
nageslacht dat dezelfde ervaringen ondergaat als de scheppers ervan.
In dit overdrachtelijke karakter van het schaakspel ligt zijn relatie tot
ons opgesloten. Hierdoor kunnen wij de gespeelde partijen uit het verleden begrijpen, opnieuw beleven. De neerslag ervan in de cultuurgeschiedenis willen wij in vogelvlucht gaan overzien. Het artistieke leven
kan zich ook in dit edele spel kristalliseren, hoewel het uiteraard in dit
geval steeds sterk rationeel gekleurd is.
De jubel van de renaissance over het herontdekken van de menselijke
waarden ervaren wij ook bij het naspelen van de partijen van b. v.
Greco. Het is alsof de eerste grootmeester het perspectief ontdekt binnen het schaakkader. Hij legt de juiste functionele waarde van elk stuk
bloot. De „Spielerei" van de M.E. is bij hem gestructureerd, beredeneerd, verantwoord. Greco heeft in zijn korte leven, 1600-1634, zeer
veel voor het schaakspel betekend. Hij geeft de kern van het schaken op
een klassieke wijze weten open te leggen: niet het berekenen en doorrekenen vormt de kwintessens van het spel, maar het ontdekken van de
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werkelijke zwakte der tegenpartij. Waar de geestkracht van de speler
te kort schiet manifesteert zich dit terstond in de stelling. Een gedéplaceerd stuk kan zijn functie immers niet ten volle uitoefenen. Juist dáár
grijpt Greco de tegenspeler aan, consequent, onversaagd. En even
klassiek is zijn slotfase: de laatste combinatie, de peroratie, die juichend
de koning gevangen neemt.
Voor Greco zijn echter de pionnen een sta-in-de-weg. Hij weet niet
te werken met het voetvolk, de kern van het leger. Na een eeuw doet
de Franse musicus-schaker Philidor (1726-1795) zijn ontdekking van
de pion. In deze tijd heeft het idee zich vastgezet dat de waarheid
alleen via zintuigelijke waarneming en verstandelijke redenering te verwerven is. De invloed van Descartes is ook in de grondslagen van het
moderne spelbeeld te achterhalen. Het rationeel denken viert een van
zijn triomftijden. Het schaken wordt op zijn mogelijkheden onderzocht.
Men liep vast met de speelwijze van Greco. Binnen de vier grenzen
moesten nieuwe wegen gezocht worden, omdat het spel niet meer voldeed aan de geestesgesteldheid der spelers. Men werd objectiever
tegenover het schaken. De speler moest zijn rechten als analytisch denker tegenover dit spel kunnen handhaven. Het strategische en berekenende doet zijn intrede. Het is de tijd van het classicisme, het rationeel
uitbouwen van de nieuwe levenservaringen. In het schaken uit zich dit
in het ontdekken van de pion als het legeronderdeel, dat bestormingen
voorbereidt, ondersteunt en vaak bekroont. Philidor en zijn tijdgenoten
demonstreren deze koers onomstotelijk. Hun spel is een neerslag van de
geest uit die tijd, die de vruchten van de renaissance tot in detail uitwerkte. De pion en zijn functie verifiëren deze mentaliteit op het
schaakbord. De pionnenrij is de stoottroep die terrein verovert, kontroleert, lijnen opent voor zwaardere stukken; die in het heetst van het
gevecht de doorbraak kan forceren.
Tegen het begin der XIXe eeuw heeft de mens het schaakbord en de
stukken in hun functionele waarde ontdekt en getoetst. In dit opzicht is
er niet veel meer te veroveren. Maar de mogelijkheden van het spel
worden nu zó fascinerend, dat de kleine mens aan de kracht van dit
fenomeen soms te gronde gaat.
Wij zijn stilaan het tijdperk der romantiek binnengetreden. De jaren
waarin men mijmerde: „Dort wo du nicht bist, dort ist das Gliick". Het
heimwee naar iets dat de mens verloren heeft, breekt door. De „Sehn
sucht" die dat ongrijpbare geforceerd tracht binnen te halen in het
leven, overheerst. J. J. Rousseau heeft het gevoel opnieuw ontdekt; de
geniale intuïtie. De cultus van de vrije persoonlijkheid, groots en meeslepend, dringt zich naar voren. Zola, Delacroix, Chopin, Berlioz, enz.
Het is een reactie tegen het classicisme van de strakke lijn en het tere
koloriet van grote geesten als Bach, Handel, Haydn.
Het Duitse schaakgenie A. Andersen (1818-1879) getuigt in briljante partijen van dit zoeken naar schoonheid door onvergelijkelijk
mooie combinaties. Maar de schoonheid die in het schaakspel ligt wordt
eerst later bijna volmaakt van constructie, fonkelend van glans en vol
warmte in vorm gegoten door P. Morphy (1837-1884). Hij slaagt erin
die diepste vorm van de romantiek te belichamen: het uitdrukken van
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gevoelens en ideeën op een wijze, die de onvergankelijke schoonheid.
waarnaar de mens haakt, vastlegt in vormen. Zijn spel ontleent zijn
pracht en onvergankelijkheid aan de dynamiek van de levende mens.
die in het schaakspel weet te scheppen.
Maar de romantische inslag voldoet uiteindelijk niet. Het leven blijft:
Dort wo du nicht bist, dort ist das Gliick. Ook de schakers moeten
ondervinden dat het liberale individualisme, dat zich uitleeft in fantasierijke combinaties — hét kenmerk van het schaken in deze tijd — uiteindelijk beperkt, want menselijk is. Anders is de romantiek een gevaar
voor het geestesleven. Morphy moest dit helaas ondervinden. Op 47jarige leeftijd stierf hij, na 20 jaar lang zijn advocatenpraktijk niet uitgeoefend of ooit meer een schaakstuk aangeraakt te hebben, aan achtervolgingswaanzin.
Zijn werk echter blijft. „Morphy heeft de schaakwereld niets achtergelaten dan zijn partijen, zwijgende maar fonkelende getuigen van zijn
inzichten. Zij munten uit door prachtige combinaties en aanvallen. Zij
vertonen een betoverende stijl, die nog steeds geldt als de meest volmaakte en geniale. Indien ergens, dan blijkt bij Morphy welk een edel
en geestrijk spel het schaken is". Dit getuigenis van Dr. M. Euwe laat
volle eer toekomen aan de ongelukkige schaker die Morphy was. Als
jongeman van amper twintig jaar reeds officieus wereldkampioen, heeft
hij niet voldoende sterkte gehad om de Parijse beau monde te weerstaan. Gevleid en geëerd verkeerde hij in de hoogste kringen en spoedig
vertoonden zich symptomen van angst en wroeging. Nog zes jaar sleept
hij zich verzwakt voort, totdat hij uit het schaakleven verdwijnt, ons
slechts zijn partijen nalatend.
In de tweede helft der XIXe eeuw moet het positief-realistisch denken het antwoord geven op alle vragen van de mens. De spot van Daumier en Goya op politiek en maatschappij, de kritiek van de Balzac en
Dickens, het beeldend realisme van Rodin en Degas, fotografisch
scherp, zijn er culturele manifestaties van. Het realisme en positivisme
als denkvormen zullen hun weerklank vinden in het schaakspel. De
grote man is W. Steinitz (1836-1900) , in 1866 de eerste wereldkampioen. Steinitz was geen schaakfilosoof zoals Dr. Emm. Lasker, maar
een practicus die, vóór het bord zittend, zijn grote werk heeft verricht.
Het analytisch vermogen, exponent en vrucht van het positivisme, was
in hem sterk ontwikkeld. „Wat Philidor voorvoeld heeft, wat Morphy
intuïtief volmaakt beheerste, maar door zijn combinatiekracht nooit of
zelden aanwendde, namelijk het systematisch opbouwen der positie met
kleine, voor wetenschappelijke formulering vatbare middelen, dat werd
door Steinitz uitgewerkt en vereeuwigd in zijn leer over het positiespel" (Euwe) . Aan hem is de kunst te danken die in scherpe formules
staat uitgedrukt, zwakten te kweken in de stellingen der tegenpartij
zonder vat te geven op eigen stellingen. Het positiespel is immers „het
geleidelijk versterken der eigen stelling, met uitschakelen van elk risico(Euwe). De leer van Steinitz had een sterk-omvormende betekenis, was
bijna revolutionair. De latente kracht van de beginsituatie komt naar
gelang het spel vordert, tot wijdere ontplooiing voor de mens die speelt.
Hij ondergaat de spanning van het onberekenbare en speelt ermee.
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Maar in feite doet hij niets anders dan enkele verborgen mogelijkheden
uit de grondstelling formuleren in situaties. Hij expliciteert, hij ontvouwt het innerlijke en nog onbekende van het spel, en weet het in
formules vast te leggen. Het schaakspel heeft de weg naar de studeerkamer gevonden. Met één slag is het pretentieloze en charmante ervan
voor de gewone man verdwenen voor een groot deel. Steinitz heeft het
niet alleen de studeerkamer geïntroduceerd, hij heeft het ook „uit de
doeken gedaan". De emancipatie van spel en speler is begonnen. Het
schaken heeft een eigen positie ingenomen.
Een gevolg van de geniale vondsten van Steinitz was de ontwikkeling van een speltype dat geheel paste in de overgang naar de technische en zakelijke XXe eeuw. Steinitz had veel navolgers, geniale spelers
vaak die een evenwichtige en strenge structuur op het schaakbord uitbouwden, doorweven met flitsende combinaties. De Duitse arts echter
Dr. S. Tarrasch voerde de theorieën van Steinitz het meest consequent
door. De literatuur uit die tijd geeft ons de neerslag van wat deze virtuozen bereikten. Uitgepuurde stellingen en vaak eindeloos lange partijen. Slechts enkele spelers, onder andere de wereldkampioenen na
Steinitz: Lasker en Capablanca, staken boven de vele grootmeesters uit.
Aan hen is het te danken dat nieuwe wegen werden ontdekt. Dr. E.
Lasker en Capablanca ontwikkelden de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. Hard en meedogenloos worden zelfs de kleinste foutjes afgestraft,
terwijl hun positieve bijdrage ligt in de moed waarmee zij het mooiste
van het schaakspel in de meest ingewikkelde stellingen tot gelding wisten te doen komen: de kroon op elke partij, de combinatie die beslist.
Met voorbij zien van de generatie virtuozen, die de stijlen niet merkbaar hebben beïnvloed, zou men de tijd van Steinitz c.s. en die van
Lasker en Capablanca tegenover en naast elkaar kunnen stellen, zoals
Impressionisme en Expressionisme.
Bij Steinitz gaat het erom, evenals bij de impressionisten, zo objectief
mogelijk te zijn, en de scheppende verbeelding uit te schakelen. Reactie
op de romantiek! Inhoud is bijzaak, compositie hoofdzaak. Hun spel is
verrassend natuurlijk, logisch, analytisch. De beeldende kunsten tonen
in die tijd hetzelfde gelaat. Het schaakspel heeft bij Steinitz en zijn
school eigen wetten, onafhankelijk van de speler. Het spelen is een
vormgeving, niet een inhoud scheppen. Dat dit in het sterk rationele
schaakleven de atrofie van het beeldend vermogen tot resultaat heeft
bij de virtuozen — is duidelijk en historisch een feit.
Toch zijn de levenswetten niet dood, en men beleeft ze nog terwijl
men schaakt. Omdat het schaken een menselijke activiteit is. Daarom
vinden wij ook elementen die op herstel wijzen. Het „lyrisme des signes" kan zich niet verbergen, en de flonkering van het fantasierijke
schaken blijft lokken. Als men de ogen maar open heeft en, zoals Lasker zegt: „den gesunden Menschenverstand im Schach" gebruikt. Men
mag zich niet zo binden aan de wetten van het schaakspel dat men de
eigen wetten van de geest vergeet te activeren. Het expressionisme in
het schaken vindt zijn vertolker in de Weense grootmeester R. Réti, die
de nieuwe stijl formuleerde in zijn boekje „De nieuwe ideeën in het
schaakspel" (1921). Evenals in de kunst moet ook in het schaken de
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synthese de hoofdrol spelen. De expressionistische schilders geven de
„boomheid" van de boom weer. Zij uiten hun ontroering. Matisse,
Kandinsky. „Een schilderstuk moet niet iets voorstellen, maar iets zijn,
evenals een muziekstuk niet iets uitbeeldt, maar iets is" (Kandinsky) .
Het gaat tenslotte om de „esprit de jeu".
Noodgedwongen zien wij af van een situeren van ons hedendaags
schaakspel, omdat de richting van de cultuurstromingen ons niet onproblematisch toeschijnt. Wij kunnen die nog niet voldoende omschrijven. Uit het behandelde moge evenwel genoegzaam blijken dat er vele
raakpunten zijn van het schaken met de cultuurstromingen. Het spel is
even soepel en wendbaar als welke geestesuiting ook. Het draagt de
kentekenen van artisticiteit, van esthetisch leven. In elke tijdsstroom
trachten de schakers het rationele denken zo mooi en gaaf mogelijk te
formuleren in een concrete partij. Soms echter, zo leerde de geschiedenis
ons, lijkt het té rationalistisch van allure om voor pure cultuur door te
gaan, anderzijds evenwel blijkt het toch zo sterk esthetisch doorleefd,
dat het niet buiten de cultuurwaarden gebannen kan worden.

Schaken als spel
Het schaken is een menselijke activiteit. En juist in het contact van
de mens met dit spel ligt een toegang tot een nadere karakterisering
ervan dan wij tot nog toe konden bepalen. Het schaken kan niet alleen
op zich beschouwd worden, willen wij het geen onrecht aandoen. Want
zijn doel mogen wij niet miskennen: de ontspanning en ontwikkeling
van de mens. Steeds moet de wisselwerking: mens-spel, de achtergrond
vormen voor hem die een verklaring zoekt van dit wonderlijke verschijnsel. Want wie kan die eenheid ontkennen? Psychologisch kan
welk spel ook nooit uit het mensenleven verbannen worden, omdat het
zo innig met hem verbonden is. Is het wezen van het schaken niet eerder spel dan een cultuurverschijnsel?
1. Devaluatie van het spelbegrip
Het is een merkwaardige coïncidentie dat het schaken zich ontplooit
parallel met het verdwijnen van de ludieke geest. Prof. Huizinga geeft
in zijn boek duidelijk aan dat de spel-factor sinds het begin der XIXe
eeuw uit de cultuur terugtreedt. Dat zijn waarde afneemt. De oorzaak
ervan vindt hij uiteindelijk in de breuk tussen cultuur en religie. Sinds
het beschavingsleven niet meer inwendig en sacraal georiënteerd staat,
treedt het spelelement op de achtergrond. Want spel is wijding. De
profane inslag doet in elke menselijke uiting het spelmotief verbleken en
tenslotte geheel verdwijnen. Alle leven is dan ernst, harde realiteit.
Inderdaad: de geestesstroming die de consequentie trok uit de scheiding
tussen God en rede — in de renaissance ontstaan —, grijpt ook het
schaakleven aan. Cultuurhistorisch gezien treedt dit streven sterk naar
voren rond 1800, om bij de virtuozen rond 1900 een hoogtepunt te bereiken. Maar waar Huizinga blijft staan, menen wij een nieuw leven
geobserveerd te hebben.
Terwijl het spelelement in de cultuur terugtreedt, en het leven steeds
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ernstiger en problematischer wordt ervaren — vanaf classicisme, over
romantiek naar naturalisme en materialisme —, ontwikkelt zich het
schaakspel via dezelfde stromingen tot steeds groter volmaaktheid. En
wie zal beweren dat het in onze dagen niet een hoogtepunt heeft bereikt, nu de ludieke geest in het leven zo verdrongen schijnt? Paradoxale ontwikkeling! Is schaken wel een spel?
De vraagstelling wordt nog dringender als wij nagaan welke plaats
het schaken in het leven van de spelers heeft ingenomen. Uit het sterk
relatieve, dat dit spel eigen is, werden conclusies getrokken, die volkomen samenspelen met de materialistische geest uit het eind der vorige
eeuw. Slechts één redenering uit vele mogelijke, om te tonen dat het
schaken in het leven is opgenomen, en buiten zijn eigen omgeving werd
gehaald, geven wij hier weer. Wij kennen het uiteindelijk gezicht van
het schaakspel niet, en zullen het nooit aanschouwen, omdat de mens
in de stoffelijkheid staat. Maar wij weten dat het er is. Want de figuren
die op het bord geconstrueerd kunnen worden zijn eindig in aantal. De
mens zoekt maar en zet zijn stukken, in de wetenschap nooit ten einde
te kunnen komen, omdat de mogelijkheden praktisch genomen onuitputtelijk zijn. Welke zet hij ook doet, nooit komt de definitieve. Elke zet
is wezenlijk verbonden met een praktisch oneindige reeks andere. Het
schaakspel is relatief. De relaties zullen, praktisch, nooit uitgeput raken.
Een absolute zet bestaat er niet. Wel een absoluut beste, relatief met
de situatie.
Brengen wij deze schaaktheorieën over op het leven, dan raken wij
verstrikt in een soort dialectiek van het historisch materialisme. De
mens is historisch gebonden. Hij staat in de geschiedenis. Komt in een
bepaalde situatie de vraag naar een absolute oplossing dan is die misschien wel in theorie, maar in praktijk vaak niet te geven. Wel kan men,
gezien de situatie, een zo goed mogelijk antwoord zoeken. Maar het is
ons niet gegeven de waarheid ervan te kennen. De godsdienst wil dit
wel doen, doch is dan dogmatisch, in de verkeerde zin van het woord.
Men beziet dus in het leven én in het schaken de situatie en zet zijn
stukken „to make the best of it".
Alle bovenmenselijke verhoudingen worden zo in het leven uitgeschakeld, en in het schaakspel blijft geen plaats voor de menselijke
factoren. Zo wordt het schaakspel volkomen overschat. Het levende
contact met de mens is verdwenen. Het spelen van een partij is een
opgave, is ernst.
Toch beleefde het schaakspel bij deze relativisten als Steinitz c.s. een
grote bloeitijd. Want zij bleven de menselijke eigenschappen cultiveren
onder het schaken, al wilden zij in theorie een andere houding suggereren. Maar het spelmotief, de ludieke geest werd teruggedrongen achter
het positieve analyseren, dat op zijn beurt het schaken theoretisch uitermate ontwikkelde.
Een zekere wending hebben wij te danken aan Nimzowitch, Réti,
c.s. Het schaken wordt weer levender, meer menselijk, zodat de dofheid
van het materialisme enigszins verdwijnt. Deze meesters hebben gestreden tegen de dialectische traagheid die het spel van de virtuozen
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kenmerkte. Als door angst bevangen wantrouwen zij elke stelling, hoe
evenwichtig die ook mag zijn opgebouwd. In dat relatief uitgebalanceerde loert een schaakdood. Er is een grote energie voor nodig om
dergelijke schijnschone stellingen aan te grijpen en zolang te bestrijden,
tot zij de laatste kern aan de verovering prijsgeven. Die kernen waren
fonkelende bronnen van nieuw schaakleven. Réti c.s. gingen uit van
spelsituaties, en trachtten leven te vinden binnen die stellingen. Zij
hebben het schaakspel bestudeerd als existentialisten, als kinderen van
hun tijd. De mens staat immers ook in het leven als in een gegeven
situatie. Maar daarin moet hij een eigen leven leiden, en zich niet alleen
trachten te bewegen binnen de historische gebondenheid. Het nadeel
van hun schaak- en levensleer is, dat zij té zeer in beide de „Gewor
f enheit" benadrukken, zonder uitzicht of herkomst. Maar zij hebben de
mens weer achter het schaakbord geplaatst in levende lijve. Hij heeft
zijn eigen wetten te handhaven. Zonder zijn hand is het schaakspel
dood.
De verschijningsvorm van het schaken is een spel. Daarom kon
Huizinga het in zijn boek terloops bespreken. Het bezit alle eigenschappen die men aan het spel toekent. Onzerzijds moeten wij erkennen dat
het ludieke aspect bij het schaken langen tijd verdrongen is geweest.
Maar het herstel is ingezet. Wij menen dat Huizinga de hedendaagse
tijd niet voldoende begrepen heeft, en te veel is afgegaan op excessieve
verschijnselen in het sport- en spelleven. Bovendien wil hij, door een
verkeerd godsdienstbegrip naar ons dunkt, de eenheid der primitieven
in de cultuurstromingen handhaven. Het spel blijft dan een facet binnen
het sacrale leven.
Maar vooreerst laat hij het verworven cultuurgoed der vroegere
generaties niet doorlopen in de onze. Elke generatie draagt het door de
vorige verworven goed mee, en verrijkt het door zijn eigen leven. Het
spelelement treedt daarom in onze tijd anders op dan in vroeger tijden.
Het lijkt ons nu meer zelfstandig geworden. Ook heeft het zich ontwikkeld tot een zelfstandig in het leven te integreren bestanddeel van de
cultuur. En daar ligt een grote principiële opgave voor de christenen.
Het primitieve eenheidskader van het sacrale en de cultuur is sinds lang
doorbroken. Het spel heeft zich steeds verder verwijderd van de godsdienst, is een op zich zelf staande waarde geworden. Dat is de reële
stand van zaken. Welnu: de christelijke visie op het spel en het leven is
zo gestructureerd, dat het aan het nu zelfstandige spel, in welke vorm
ook, en aan alle andere levensuitingen de volle waarde laat. Die waarde
wordt evenwel gesublimeerd, opgeheven in een hogere orde, wanneer
de christen het zo wil.
De scheiding tussen religie en spel die Huizinga terecht aanwijst,
behoeft niet te leiden tot een totale devaluatie van het ludieke in het
leven. Integendeel. Het ligt aan de mens ... .

2. Positief spelbegrip
Wanneer de mens het spel wil bestuderen of beleven, dan moet hij
de spelhouding aannemen. Alleen uit deze oriëntatie zal het hem moge-
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lijk zijn de waarde, die i.c. het schaken verrijkt, te begrijpen en te integreren in zijn leven. Dan maken wij ons het karakter van het spel meer
bewust, als wij slechts het geheim ervan, het mysterie dat ons telkens
spelenderwijze ontglipt, maar eerbiedigen. Het wezenlijke van het spel
ligt niet binnen wetenschappelijk definieerbare grenzen. Wij mogen het
nooit in een categorieënschema verbergen, daar het zich dan wreekt
door zijn waarde terug te trekken, en ons slechts het on-spel laat.
Het spel wil soeverein blijven in de mens, en het wil de mens soeverein houden in zijn diepste wezen: overal boven te staan als de koning
der schepping, die alle tijdelijke verschijnselen ziet zoals een toeschouwer het spel. Wie nadenkt over het spel moet de spelmentaliteit bezitten; anders is er immers geen contact mogelijk. Spel is geen louter
objectief gegeven. Het heeft relaties met de mens.
Het is geen fabeltje dat het religieuze zo doordrongen is van de idee:
spelen voor Gods Aanschijn, omni tempore: ten alle tijde. Het spelen
kan de mooiste uiting zijn van de mens voor zijn Schepper. Dat meerdere positief ingestelde denkers dit vergeten hebben werpt een schaduw over hun werk. Ook Huizinga kon zich niet altijd hieraan onttrekken.
De scheiding tussen cultuur en religie heeft ook het spel losgemaakt
zowel van de godsdienst als van de beschaving, dus ook van het schaken. Van de godsdienst in zover men het spel niet meer beleeft in een
religieuze sfeer; van de beschaving in zoverre het wijdingsidee is vervangen door een geheel profane mentaliteit, die de glimlach van het
bevrijdende spelen niet meer kent.
En toch heeft het spel zich weten te handhaven in alle cultuurvormen, en dringt het zich als een volwassen waarde aan ons op. In het
schaken is het de verdienste van Réti dat hij in de meest perfect uitgewogen stellingen de levenmakende toverzet wist te ontsluieren. Hij
zocht het diepste gegeven van het schaakspel: datgene, dat een speler
tot activiteit aanzet; het zich vrij maken van de stoffelijke bindingen.
Spel is toch vrijheid van de mens als bevrijding. De mens komt tot
vrijheid als hij de objectieve wereld gevormd heeft tot een aanpassing
aan zijn subjectieve gesteltenis. Of als hij zijn subjectieve verlangen in
overeenstemming gebracht heeft met de eisen van het algemene, objectieve leven, en zo de waarheid van zijn eigen wezen ontdekt 1 ) .
Spelen is een actief zich losmaken van de bindingen en belemmeringen des levens, maar altijd in en langs die materiële remmingen. Spelende ontdekt de mens zijn vrijheid, komt hij tot zichzelf, die geestgin
stof is. Maar het totaal bij zichzelf zijn is de mens in het spel niet gegeven. Het spelen is geen toestand van vrij zijn; het is een opgang naar
bevrijding, die steeds weer teruggang naar het gebonden-zijn insluit.
De grootste waarde van het spel ligt dan ook in dit tenderen naar
onstoffelijkheid, in dit opvoeden tot zieleklaarheid. Hetgeen ons telkens
enigermate geschonken wordt, maar nooit geheel. Daarom beantwoordt
1 ) Dr. P. de Bruin, S.J., De philosophie van het spel. r Tijdschrift voor Phil. I,
1939, 720.
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het spel aan de diepste verlangens van de mens, en kan het opgenomen
worden in het sacrale, omdat het ons het goddelijke doet bewust worden in gesluierde vormen.

Besluit
De mensen spelen en weten dat zij spelen. Daarom zijn wij meer dan
enkel redelijke wezens, want het spel is niet-redelijk. Het bestaan van
het spel bevestigt voortdurend dat de mens zijn eigen situatie in de
wereld overstijgt (vgl. Huizinga, p. 5) . Het is niet in concepten te
vatten; wij kunnen zijn wezen niet volkomen bepalen. Wel zijn vorm,
zijn karaktertrekken. Spel moet vrij zijn, niet opgelegd. Het is geen
ernst; staat als het ware buiten het leven. Het is belangeloos, illusoir,
omdat het zich in een schijnwereld beweegt. Het is begrensd binnen
een vastgestelde ruimte; zelfs is het gereglementeerde, gebonden vrijheid. Het heeft sociale tendenzen, gemeenschapsbanden en treedt altijd
in een vermomming op.
Al deze vormgegevens vinden wij terug in het schaakspel, dat quasioorlogvoeren is; nutteloos in effect; binnen strenge regels en wetten, op
een begrensd terrein, het bord, gespeeld. Tussen twee of meer personen, zonder de ernst van het echte strijden. De spelers tenslotte vermommen zich als veldheren. Wat het schaken van vele andere spelen
onderscheidt is zijn sterk rationele inslag. Daarom kan men misschien
zeggen dat schaken is: het rationele als spel.
Men kan het schaakspel als cultuurverschijnsel beschouwen, maar
dan bindt men zich wellicht te veel aan het schone effect, de neerslag
voor de toekomst, de beïnvloeding van de levensstijlen. Ons dunkt dat
de schaker pas ten volle aan zijn wezen beantwoordt als hij zijn activiteit ziet en beleeft als spel, een middel cm zichzelf te ontdekken in zijn
vrij-zijn. In deze zin zal het schaakspel levend blijven en een bron van
cultuur zijn. Langs het goede spelbegrip alleen is de vraag naar het
wezen van dit koninklijkste aller spelen te beantwoorden. Alleen via de
volledige mens kan het schaken, dat de melodie van de Oneindige in
zich draagt, tot troubadour ervan worden.

INTERNATIONALE KRONIEK

Vijf jaar

rood China

door DRIES VAN .COILLIE, Scheutist

E EN

grootgrondbezitter met een domein even groot als het territorium van de
hele Belgische staat was in het China van Tsjang Kai Shek geen uitzondering. De overgrote meerderheid der boeren leefde onderworpen aan de willekeur
van heren die over hun onderdanen beschikten als absolute vorsten.
Het eerste streven der communistische revolutie was logischerwijze gericht op
de ontvoogding van de boerenmassa, die 80% der totale Chinese bevolking
uitmaakt. De landarbeiders aanvaardden gretig bevrijd te worden zo niet van
Tsjang Kai Shek dan toch van het middeleeuws systeem waarin zij verplicht
waren te leven. Op 30 juni 1950 vaardigde de nieuwe regering een organieke
wet uit waarin zij zich tot doel stelde „landbezit en feodale uitbuiting door de
klasse der landeigenaars af te schaffen en landbezit door de klasse der boeren
in het leven te roepen". De wet bedoelde tevens, steeds volgens haar preambule,
„de landbouwproductie op te voeren en de weg te openen naar de industrialisatie van het nieuwe China". De grote Aziatische revolutie had zich voorzien van
een legale startbasis.
Doch evenmin als een wet zonder sanctie effect sorteert is een revolutie denkbaar zonder slachtoffers: de vroegere grootgrondbezitters werden in groten
getale ter dood veroordeeld, hun goederen geconfiskeerd en verdeeld onder
gewezen landarbeiders. Elke boerenfamilie kreeg naar gelang kwaliteit en ligging van de akker, per hoofd één of meer mu 1) toegewezen uit de schat der
onteigende goederen; volgens de laatste cijfers bedraagt deze laatste niet minder
dan 60% van de totale Chinese akkergrond.
De communistische revolutie vergeet echter in China evenmin als elders haar
uiteindelijk doel dat er niet in bestaat van niet-bezittenden eigenaars te maken
doch iedereen in te schakelen in de staatscollectiviteit. Intelligente Chinezen zijn
zich zeer goed bewust van deze gang van zaken. Liu Shao-Ch'i, vice-president
van de republiek en eerste partijsecretaris, bekende uitdrukkelijk: „De agrarische
hervorming bedoelt niets anders dan de politieke organisatie van de boerenmassa". Een communistisch agent formuleerde dit bijzonder cynisch in een
gesprek met een missionaris: „Het gaat hier om een louter psychologische maatregel zonder verdere draagwijdte, want de grond komt de staat toe".
De collectivisering passeert verschillende stadia naar gelang de politieke rijpheid van een bepaalde streek. Men begint met het aansporen tot de meest eenvoudige hulpverlening: gij hebt een ploeg, uw gebuur heeft er geen, dus leent
gij uw ploeg aan uw kameraad. Een volgende stap is de produktiesamenwerking:
de grond is reeds eigendom van een gemeenschap waarin ieder een aandeel bezit
in verhouding tot zijn stichtingsbijdrage. In een verder stadium worden collec1 ) Eén mu = ca. 730 m2.
4
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tieve hoeven ingericht; zij behoren de staat toe of een gemeenschap: alles is
collectief bezit op het salaris en het persoonlijk fortuin na. De uiteindelijke
solutie noemen wij „staatshoeve": de arbeiders zijn niets méér dan staatsambtenaren.
De boeren worden in China op min of meer brutale wijze gedwongen tot het
collectieve leven. Hoge belastingen drukken de individuele bezitter; hij is verplicht deposito's te plaatsen in de staatsbank die hij niet terugvorderen kan zonder voor kapitalistisch agent te worden gescholden met alle gevolgen vandien.
Het landbouwkrediet gaat voor 95% naar collectieve boerderijen en voor 5%
naar de private bezitters in verschillende streken waar het collectiveringsproces
gevorderd is.
* * *

De collectivisering onder druk op het platteland leidt tot wat de officiële
; ,Volkskrant" van Peking zelf „de blinde exode der boeren naar de stad" noemt
en als zodanig afkeurt. Anderzijds ijvert hetzelfde orgaan dag aan dag voor het
overbrengen van de beste landelijke partijleden naar de industriecentra omdat
„China van een achterlijk landbouwland moet evolueren naar een industriële
eersterangsstaat", het uiteindelijk doel van de revolutie. Peking wenst geen
opslorping van de revolutionair beschouwd minderwaardige elementen die het
in de collectieve boerderijen niet kunnen bolwerken, maar een omschakeling van
de leidende persoonlijkheden uit de landbouw op de industrie.
Het voorbeeld van de U.S.S.R. werkt aanstekelijk op de jonge staat. Het laatste vijfjarenplan naar Sovjetmodel voorziet enorme investeringen in de zware
industrie: mijnen, raffinaderijen, elektriciteitscentrales, chemische en mechanische bedrijven worden bijzonder bevoorrecht. (Volgens het Sino-Russisch bijstandsverdrag zal de U.S.S.R. alleen reeds 91 volledig nieuwe ondernemingen
oprichten in de Volksrepubliek.) De staalproduktie moet in 1957 het vierdubbele van 1952 bereikt hebben. Steenkolen zullen voor 60% meer gedolven
worden binnen dezelfde tijdsspanne. De produktie van elektrische stroom dient
verdubbeld. Mandsjoerije belooft de Ruhr van Azië te worden.
Een dergelijke industriële reuze-ontwikkeling kan niet zonder gevolgen blijven
op sociaal plan. De arbeiders worden door de staat gegroepeerd in officiële
eenheidssyndicaten, niet om arbeidersbelangen te verdedigen maar om „de arbeidersmassa zodanig te onderrichten en te organiseren dat zij de regeringsontwerpen uitvoert en steunt" (Wet 29 juni 1950). Twee derden der arbeiders zijn op
dit ogenblik aangesloten bij het staatssyndicaat, dat de regering, zoals zijn opdracht luidt, in alles steunt. Hoe eigenaardig het ook in westerse oren moge
klinken, dit arbeiderssyndicaat beveelt regelmatig loonsvermindering aan om de
nationale economie te helpen; het organiseert collectes voor vrijwillige bijdragen
aan de staat en spoort er de aangeslotenen toe aan de premies te weigeren en
in de staatskas te storten.
Dit alles moet gezien worden in het kader van een actie op grote schaal die
het best gedefinieerd werd door Chu Te, vice-president der republiek en minister van defensie, toen hij op 16 juli 1949 de slogan lanceerde: „Eerst ontberen,
daarna genieten". Wij mogen echter niet nalaten er bij te voegen dat ondanks
de laag-loon-operatie die het officiële loon soms met 30% deed verminderen,
de Chinese arbeider Ao 1955 nominaal nog een groter inkomen bezit dan vóór
de revolutie.
In de plaats van de profiteurs van het oude regime zijn, zoals in de U.S.S.R.,
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de profiteurs van het nieuwe getreden: zij heten nu syndicale leiders, kwaliteitsarbeiders, politiek-zekere elementen, e.d. Zij vormen de basis van het gehele
sociale systeem in de communistische staat, waarvan wedijver de kern uitmaakt.
De helden van de arbeid, de stakanovisten, zijn de bevoorrechten, die zich als
slaaf in dienst van de onderneming stellen. In 1953 bedroeg hun officieel aantal
223.000 op 10 miljoen gesyndiceerde arbeiders. Zij mogen rekenen op de werkdadige steun van bedrijfsleiding, regering en partij, die hen eer, geld en publiciteit in ruil bezorgen. Zij dagen hun mede-arbeiders uit om tot de verhoging van
de produktiviteit in de onderneming mee te werken, een opgelegd niveau bij
voorbeeld binnen drie in plaats van binnen vijf jaar te bereiken, enz. De uitgedaagden volgen, willens of niet, want de oproep is verschenen in alle kranten
en wie achteraan sukkelt is blootgesteld aan de bekende publieke kritiek. De
modelarbeiders hebben het goed: premies, ereposten in partij en plaatselijke
administratie, studies op staatskosten, buitenlandse reizen, vallen hen ten deel.
En ten slotte genieten zij de onschatbare eer door Mao Tse-tung persoonlijk tc
worden ontvangen.
Hoe werkt de arbeider in dit systeem ? Onder druk van de staat, van de partij,
van mede-arbeiders, en onder bedreiging met een hele reeks sancties. „Elke nalatigheid of verstrooidheid in het werk wordt gestraft met sancties die gaan tot
wegzending toe. Indien de straf drie maanden uitblijft zal de verantwoordelijke
beheerder ter verantwoording worden geroepen", zegt de officiële arbeidsregeling van toepasing in staatsondernemingen. Wanneer in een staat het syndicalisme zelf de staat is geworden heeft geen enkele arbeider nog enig organisme
waartoe hij zich wenden kan bij willekeur. Maar het doel wettigt veel. Dezelfde
regeling verklaart immers plechtig dat „het doel der straffen het opvoeden van
arbeiders en bedienden is. Daarom zullen zij openbaar worden gemaakt en in
bepaalde gevallen worden uitgesproken in publieke beschuldigingsvergaderingen .
Regelmatig worden grote processen georganiseerd (men kan moeilijk een
ander woord vinden) ter bestraffing van zogenaamde saboteurs, en even regelmatig eindigen deze volksvergaderingen met een of meer doodstraffen. Het is
moeilijk uit te maken of hier van werkelijk bewust opzet, ja van subversieve
activiteit kan gesproken worden, zoals de Chinese kranten en radio's het voorstellen. Ieder die onder het huidige Chinese regime heeft geleefd weet dat
intimidatie van de anderen veelal het enige doel is. Maar te oordelen naar de
kwantiteit van deze feiten en naar de toon door de kranten aangeslagen, kunnen
we moeilijk alles zo maar als opgemaakt spel ter zijde schuiven. Onmiskenbaar
broeit er een groeiende ontevredenheid in verschillende leidende kringen, onder
diegenen die in bestendige vrees leven een bepaald record niet te zullen bereiken, als zondebok te worden genomen voor een zuiver materiële tegenvaller of
als staatsgevaarlijk te worden beschouwd omdat zij niet weten om te gaan met
een instrument van Russische herkomst.
* * *

Een der grootste weldaden van het communistisch regime kan door out-siders
moeilijk worden begrepen: het land is gezuiverd van de insektenplaag. De
regering heeft de totale oorlog verklaard aan de traditionele natuurrampen van
China, aan sprinkhanen, droogte en overstromingen. Het land werd overspoten
met insekticiden, de boeren worden gedwongen artificiële waterputten te graven
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en de staat wordt belast met het opwerpen van meterhoge dammen om de rivieren binnen hun oevers te houden.
Er zijn geen vliegen meer in China, naar het schijnt. Maar in 1953 maakten
overstromingen niet minder slachtoffers dan in 1949. In 1954 begaven het zelfs
dijken, opgeworpen sinds de machtsovername. En de regering, in haar plannen
gedwarsboomd door de natuur, is niet bij machte de slachtoffers met veel meer
te helpen dan een nieuwe slogan: „Help uzelf".
Op het krediet van de communisten mag men in geen geval nalaten het
enorm verbeterd spoorwegnet te plaatsen. De lengte hiervan, 24.232 km (waarvan de helft in Mandsj oerij e), is met niet minder dan circa 1500 km toegenomen in de laatste vier jaren tegen een toename van slechts 1000 km in de negen
daaraan voorafgaande jaren. Bovendien moet men zich herinneren dat het hele
net praktisch vernield was bij het einde van de burgeroorlog en dat al de sporen
hiervan zijn verdwenen. En men heeft niet nagelaten de gelegenheid te gebruiken om het materiaal op grote schaal te moderniseren.
Een groot deel van zijn populariteit heeft het regime te danken aan zijn niet
te onderschatten inspanningen op gebied van onderwijs en opvoeding. Elke
Chinees kan vandaag de lagere school volgen; de aantrekkingskracht door middelbare en hogere scholen uitgeoefend is zelfs zo groot dat de regering zich
verplicht zag een aantal dezer instituten haar steun te ontzeggen om geen tekort
aan werkkrachten te veroorzaken. De jeugd in het algemeen geniet, zoals in de
U.S.S.R. en de westerse volksdemocratieën, bijzondere aandacht van regeringswege. Haar wordt een doctrine, een staatsgeloof bijgebracht dat steunt op verantwoordelijkheidszin, welbegrepen burgerdeugd, internationalistisch communisme en strijd tegen het imperialisme. Overal wordt zij opgeleid naar Mao's drie
leidraden: fysische hardheid, studiezin en arbeidslust. De staat en zijn leer
beheersen de jeugd en meteen de toekomst van land en volk. 12 miljoen jonge
mensen zijn aangesloten bij de officiële jeugdorganisatie; alle scholen zijn
genationaliseerd; slaagt een leerling niet in het examen over politieke wetenschappen dan gaat hij nooit een klas hoger. Enthousiast staan de jongeren ten
dienste van de natie en de leiders die verwezenlijkten wat de propaganda leert.
* * *

De communistische staat kent het één-partij-stelsel waarin de partij kan beschouwd worden als controle- en tegelijk executie-orgaan van de regering. Dat
hierdoor praktisch de dictatuur wordt ingesteld, gaf zelfs Mao Tse-tung toe in
zijn rede van 1 juli 1949. Hij zei dat men voldoende geleerd had door de
„democratische" ervaring der voorgaande jaren: „dictatuur wil voor ons zeggen", aldus het staatshoofd, „dat de reactionairen beroofd moeten worden van
het recht hun opinie te vertolken. Arbeidersklas, boeren en nationale burgerij
hebben hun dictatuur ingesteld over imperialisme, landeigenaars en de bureaucraten van het kapitalisme".
Een onbarmhartige terreur is het rechtstreeks gevolg van deze principiële
stellingname. Vrijheid in China betekent het recht om te zeggen, te doen en te
bezitten wat regering en partij toelaten, ja opleggen. De staat heeft zijnerzijds
het recht zich alles te permitteren. De enige protestmanifestatie die het regime
tot hiertoe heeft gekend vond plaats te T'angshan in 1952: arbeiders eisten de
uitkering van lonen die reeds maanden achterbleven. Vijftien betogers werden
gefusilleerd en een groot aantal aangehouden.
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Godsdienstvrijheid betekent in deze structuur logischerwijze het recht de
godsdiensten te belijden waarvan de staat het bestaan duldt en dan nog binnen
de perken door de staat aan de eredienst gesteld. Anderzijds eigent de staat
zichzelf het recht toe het atheisme met alle middelen te verspreiden. Over de
behandeling van de Katholieke Kerk en haar bedienaars in hedendaags China is
reeds zoveel en zo goed verteld door uitgedreven missionarisen dat wij daarover
niet verder uitweiden.
* * *

Om dit overzicht te besluiten willen wij antwoorden op de steeds weerkerende
vraag: in hoever is het regime populair ? Geen cijfers zijn hieromtrent voorhanden; wij kunnen alleen een beeld ophangen van de sfeer die wij hebben beleefd.
In de nieuw-gevormde leidende stand doet zich een onmiskenbare verburgerlijking voor. Kaderleden der partij, knappe technici, bedrijfsleiders, hoge ambtenaren e.d., met hun families een hechte groep van circa twintig miljoen
personen, genieten een in vergelijking met de masa bevoorrecht bestaan en
trachten zichzelf en de nieuwe stand te handhaven.
Boeren, studenten, werklieden, al dezen om wie de revolutie ten slotte doorgevoerd werd, zien de naar oligarchie evoluerende aristocratie niet zonder bitterheid genieten van hun inspanningen. Bovendien zijn zij ontgoocheld over de
wijze waarop zij worden bestuurd: zij ondervinden zeer goed dat de voordelen
waarop zij in het begin aanspraak mochten maken een voor een verdwijnen.
Rantsoenering, verplichte collectivisering, ellende veroorzaakt door overstromingen, het zijn factoren om speciaal de boerenbevolking (meer dan 80% van
China) op zijn best ongunstig te stemmen. En repressie kan alleen olie op het
vuur gooien.
Sinds geruime tijd reeds heerst er over het hele land een nijpend tekort aan
voedingsmiddelen. De staat heeft immers de handel volledig in handen genomen
en voert vlees, vis, olie, suiker enz. uit om de grondstoffen te betalen die hij
koopt voor de industrialisatie.
Boeren worden als staatsslaven behandeld, maar ook de arbeiders moeten
veel en hard werk presteren om weinig te verdienen. Het enthousiasme der
studenten voor het regime is eveneens sterk gedaald sinds duidelijk werd dat
vele scholen moesten gesloten worden bij gebrek aan werkgelegenheid voor de
afgestudeerden.
Het communisme heeft niettegenstaande dit alles een diepe stempel gedrukt
op de massa. Maar de kern van traditionele geloofswaarden en volkszeden is
niet uit te roeien, zelfs niet na verschillende generaties. In deze zin kan de
volledige mislukking begrepen worden van de eerst opgelegde en daarna noodgedwongen ingetrokken „huwelijks- en familiehervorming" die de staat graag
had doorgevoerd.
Het communistisch regime heeft China de eenheid, de onafhankelijkheid en
een zeker enthousiasme geschonken. Het heeft wantoestanden uitgeroeid en
veel gedaan voor het ontwikkelen van industrie, economie en leger. Het heeft
China zijn plaats als vijfde Grote doen verdienen. Maar ten koste van welke
of f eis ? Laat de staat onafhankelijker zijn dan vroeger, het individu is het des te
minder. En wie van beiden haalt het uiteindelijk steeds, de vrijheidsdrang var
het individu of de grootheidswaanzin van een natie?

GODSDIENSTIGE KRONIEK

Het ambtsgeheim van de Predikant
door DR. H. B. VISSER

O

VER het ambtsgeheim van de Protestantse predikant is weinig geschreven.
Toch menen we gerechtigd te zijn, over dit onderwerp iets te zeggen,
omdat het van belang is te weten, hoe het inzake het ambtsgeheim van de predikant op het niet-Katholieke erf gesteld is.
We spreken over het ambtsgeheim van de Prot. predikant, niet van de Prot.
geestelijke, omdat men in Prot. kringen de onderscheiding geestelijken-leken
verwerpt. Vooral van de term leken is men afkerig, alsook van de gedachte, die
men daarin leest. Men ziet het nl. zo, dat de benaming leek de gedachte van het
algemeen priesterschap der gelovigen weerspreekt. Deze beschouwing is onjuist.
De Katholieke Kerk kent de term leek, maar erkent evenzeer ten volle het algemeen priesterschap der gelovigen. Maar waar de eerstgenoemde term verviel,
kon ook de andere zich niet handhaven. Het Protestantisme kent trouwens geen
„geestelijke" stand. En evenmin priesters. Het orthodox protestantisme leert wel,
en met nadruk, de zalving van de gelovige tot het drievoudig ambt; hij is profeet, priester en koning. In bepaalde streken is het b.v. een telkens weerkerende
vraag, die aan de vader van het gezin bij het huisbezoek wordt gesteld, of hij
ook priester is in zijn huis, waarmee men dan bedoelt, of hij hardop voorgaat in
gebed aan tafel. Maar een ambtsdrager noemt men geen priester en men kent
geen priesters onder de ambtsdragers. Wel zegt men het zo, dat in de ambten
van predikant, ouderling en diaken achtereenvolgens meer uitkomt het profetische, het koninklijke en het priesterlijke.
Als ambtsdrager gelden niet alleen de predikanten, maar ook de ouderlingen
en de diakenen. En ook de ouderlingen en diakenen hebben met het ambtsgeheim te maken. Zo hadden we ook als titel kunnen nemen: het ambtsgeheim van
de Prot. ambtsdragers, omdat de term ambtsdrager een soort terminus technicus
is voor de predikanten, de ouderlingen en de diakenen. Maar dit is hij toch speciaal in Prot. kring; in Kath. kring kent men de benaming in deze zin niet.
Daarbij komt dan nog, dat we het vooral willen hebben over het ambtsgeheim
van de predikant, omdat hij in de Prot. kerken toch de ambtsdrager bij uitnemendheid is. Hij draagt het ambt voor heel zijn leven, terwijl hij ook „van het
evangelie leeft". Ouderlingen en diakenen hebben doorgaans slechts een ambtsperiode van enkele jaren, en treden dan weer af. Maar wat voor de predikanten
geldt, geldt goeddeels ook voor de andere ambtsdragers in de Prot. kerken, en
over hen maken we ook nog een enkele opmerking apart.
Bestaat voor Prot. predikanten wel een ambtsgeheim ? We menen hierover
kort te mogen zijn en dit met een beslist „j a" te mogen beantwoorden. Men
heeft het ambtsgeheim der predikanten wel ontkend, en gezegd: De Katholieke
Kerk ontvangt alleen onder het zegel van verplichte geheimhouding de verklaringen der boetelingen, en daarom zijn de bedienaren van andere godsdiensten,
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die de biecht niet kennen of die hebben afgeschaft, niet tot geheimhouding verplicht. Maar — zo vervolgt een opstel in Hand. Ned. Jur. Veren. 1904-1905
van de hand van Mr. Tak — zij, die zo spreken, miskennen de historie en de
oorsprong van de biecht. De wet zegt niet, wie degenen zijn, voor wie het ambtsgeheim geldt, maar het is de algemene gedachte, dat de geestelijken tot de eersten moeten worden gerekend, die het ambtsgeheim bezitten, dat ze verplicht zijn
te bewaren.
Nu is het echter zo, dat de doktoren een eed afleggen, waarin zij zich tot
geheimhouding verplichten, eveneens de notarissen, maar dat in dezen voor de
Protestantse geestelijken niets geregeld is. We voegen hier direkt aan toe, dat
datzelfde geldt voor de juristen, hoewel het ook bij hen zo is, dat hun ambtsgeheim algemeen wordt erkend. Dit is niet het geval bij de journalisten, en zo
komt het, dat daarover wel het een en ander te doen is geweest en nog is.
Het gaat nu echter niet over de kwestie, of het ambtsgeheim voor de wet voldoende geregeld is. Voor de wet staat het ambtsgeheim van de Protestantse
geestelijke wel veilig. Het gaat er ons om, dat de kerken het ambtsgeheim van
hun ambtsdragers niet hebben geregeld en veilig gesteld; we bespreken, anders
gezegd, het ambtsgeheim niet naar buiten, maar zoals het binnen de kring der
kerk fungeert. Ten overvloede wijzen we er op, dat aan een eed tot geheimhouding, zoals de artsen en notarissen die afleggen, bij de (Prot.) geestelijken
natuurlijk niet kan worden gedacht, omdat hun dienst noch rechtstreeks noch
indirekt overheidsdienst is. Het gaat er ons om, dat, zoals gezegd, de Prot.
kerken hierover intern niets geregeld hebben. Bij de Katholieke Kerk is dat
anders. Daar is het biechtgeheim vastgesteld, en daarover zijn zeer nadrukkelijke
bepalingen gemaakt. Zo, dat het biechtgeheim op de meest zekere wijze is veilig
gesteld. Een biechtvader moet liever zijn leven geven, dan dat hij een biechtgeheim zou prijs geven. En van wat hij in de biechtstoel gehoord heeft, mag hij
nooit, op enigerlei wijze, noch direkt noch indirekt gebruik maken. Ook het
ambtsgeheim staat in de Katholieke Kerk vast, wel niet in de kerkelijke wetten,
maar in de moraal, waarin de uitspraken daarover kracht van wet hebben.
De Prot. kerken kennen echter in hun Kerkorden noch het biechtgeheim noch
het ambtsgeheim. Men zou kunnen zeggen: Uit deze uitspraak kan het biechtgeheim al dadelijk vervallen, want de Prot. kerk wijst de biecht beslist af, en zo
is die uitspraak niet half zo gewichtig als het wel lijkt, maar dat staat toch nog te
bezien. Inderdaad kennen de Prot. kerken de biecht niet, maar komt daar ook de
biecht in de zin van zondebelijdenis niet telkens weer voor, nl. aldus, dat een gemeentelid zich volledig komt uitspreken voor zijn predikant, en zal een goed zielzorger het niet telkens daartoe trachten te brengen, dat dit, waar nodig, gebeurt ?
We willen echter heel de kwestie, of er niet ook in de Prot. kerken van biecht
kan worden gesproken, en in hoeverre dat wel kan, laten rusten. Feit is, dat aan
een predikant, en soms aan een ouderling, vele dingen in zijn kwaliteit van
ambtsdrager gezegd worden. Daarbij zullen beide partijen er doorgaans van
uitgaan als iets vanzelfsprekends, dat geheimhouding zal worden betracht. Het
feit blijft daarbij echter onverminderd, dat inzake het ambtsgeheim dan toch
maar in de Prot. kerken niets geregeld is. Geldt het wel inderdaad ? Wanneer
geldt het ? En in hoeverre ? In welke zin geldt het ? enz., daarover is niets bepaald.
Een gemeentelid, die zich voor zijn predikant komt uitspreken, onderneemt
dan ook een waagstuk. Hij doet het, als het goed is, in goed vertrouwen, dat zijn
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predikant wel zwijgen zal, maar welke garantie heeft hij, dat deze dat ook
inderdaad doen zal ? Zijn er ook onder de predikanten niet loslippigen, en zulken, die gemakkelijk praten over wat ze in de praktijk hebben ontmoet ? Is de
plicht tot geheimhouding soms niet erg moeilijk, b.v. als in een kring van
collega's of ambtsdragers over een bepaalde persoon wordt gesproken, terwijl de
predikant van de wijk, waartoe die bepaalde persoon behoort, uit een zeer intiem
gesprek onder vier ogen weet, dat het heel anders met hem staat ? Moet het dan
niet voor de predikanten geregeld zijn, zodat zij weten, waaraan zij zich te houden hebben ?
Waarom leggen we beloften af, en wanneer ? Is dat niet ook, wanneer de ernst
van de zaak dit eist, en als er gevaren dreigen ? Mag men daarom wel redeneren:
dat ambtsgeheim staat ook zo wel vast, zonder nadere regeling en belofte ? Is dat
zo, of is het ambtsgeheim iets zo ingewikkelds en gewichtigs, dat nadere regeling
ervan en belofte dienaangaande zeer zeker vereist is ? De Prot. kerken verlangen
en verwachten, dat de leden der kerk vrijuit zullen spreken tot hun predikant,
en met name in moeilijke situaties en als er ernstige zonden zijn bedreven zich
tot hun predikant zullen wenden, maar moet daar dan niet de garantie van het
ambtsgeheim tegenover staan ?
Vooral degenen, die leven in de Kerk, waar het biechtgeheim en het ambtsgeheim wel is, kunnen dit duidelijk zien, maar dan ligt het ook op hun weg, te
wijzen op een ernstig manco, dat elders is. Iemand, die vroeger Protestant geweest was, zei mij pas nog: als ik Protestant was, zou ik me nooit voor een predikant uitspreken, omdat daar het biechtgeheim niet is, en het zijn zelfs niet
alleen Katholieken, die dit zo zien en zeggen. In „De Protestant", die onlangs
een nummer aan deze zaak heeft gewijd, schreef Dr. J. Riemens: ,,Maar dan
zouden ze (nl. de gemeenteleden, die zich uit komen spreken) zeker moeten
weten, dat over sommige zeer smartelijke en pijnlijke dingen .... ook gezwegen
werd in intieme kring: dat de predikant niet, met de beste bedoelingen, iets daarvan op de kansel vertelt ( !) of aan zijn vrouw een en ander meedeelt, terwijl
deze dan een paar intieme vriendinnen zou inlichten". Dr. R. zegt iets verderop
terecht: „Wil de kerk dit (braakliggende terrein) gaan ontginnen, dan zou voor
elke dienstdoende predikant of pastorale medewerker(ster) bij de ambtsaanvaarding een stellige belofte door de kerk geëist moeten worden, dat men het ambtsgeheim heilig zal houden. Elke pastoorse, die de gemeente werkelijk wil helpen
dienen, zal geen bezwaar hebben, wanneer haar man op dit gebied .... ook
geheimen kan hebben, wanneer deze hem als zodanig worden toevertrouwd".
Het trof me zeer, dat juist toen ik met deze dingen bezig was, het nr van „De
Protestant" uitkwam, waarin hierover gesproken wordt in dezelfde geest, als ook
de strekking is van dit artikel. Nog niet zo lang daarvóór was ik juist een geval
tegen gekomen, dat me over deze zaak aan het denken bracht, en juist daarom
trof het me, dat Dr. R. dat aanroert. Iemand had zich tegenover zijn predikant
zeer intiem uitgepraat. Aan het eind van het gesprek stelde hij de vraag, of hij
er toch wel op kon rekenen, dat de predikant er verder met niemand over sprak.
Het antwoord was toen: natuurlijk spreek ik daar verder met niemand over,
alleen, met mijn vrouw bespreek ik alles. Er zullen wel veel predikanten zijn, die
over gesprekken, als hier bedoeld, niets meedelen aan hun vrouw, maar er zullen
er ook zijn, die handelen als die, wiens woord hierboven werd aangehaald. Er
zullen veel predikantsvrouwen zijn, die er prijs op stellen, dat zij niet horen wat
aan haar man in zijn kwaliteit van predikant is meegedeeld, maar er zijn er ook,
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die graag veel weten, en die het als een gemis van vertrouwen brandmerken, als
haar man niet alles vertelt. Als nu én de predikant én de predikantsvrouw wisten, dat de predikant onder de verplichting van het ambtsgeheim staat, zouden
deze dingen heel anders komen te liggen.
Men kan zeggen: de Kerkorde kan toch niet alles regelen en moet liefst zo
weinig mogelijk bepalen. Maar de Kerkorde regelt toch allerlei zaken, en soms
tot in de finesses. Onder de dingen, die daarin geregeld moesten zijn, valt toch
zeker ook het ambtsgeheim. Dat men deze leemte niet ziet, blijkt daaruit, dat
hierin ook niet voorzien is in de nieuwe Kerkorden, die in de verschillende kerken aanhangig zijn of reeds zijn aangenomen, en dat hierover niets staat in de
Handboeken voor de ouderling, zoals er binnen de Geref. kerken in de laatstc
vijftig jaar meerdere zijn verschenen; alleen in het laatste, het „Handboek voor
de ouderling" staat een kleine passage over het ambtsgeheim naar buiten van de
ouderling. De leemte is er echter, en moet worden gezien; er dient ook nodig in
te worden voorzien, omdat dit noodzakelijk is in verband met echte zielzorg;
maatregelen dienen hier te worden genomen, die in de Kerk, die de Protestanten
verlaten hebben, al lang getroffen waren, en die daar nog steeds van kracht zijn,
en die ook inderdaad onmisbaar moeten worden geacht.
In verband met het ambtsgeheim rijst dan echter ook de vraag: hoe moet het
dan met de rapporten op de kerkeraad ? Op de kerkeraadsvergaderingen worden
de zaken van de gemeente besproken. Daar brengen de predikanten en de
ouderlingen verslag uit van hun bezoeken en hun arbeid. Menige predikant zal
zich geroepen en gerechtigd weten, over bepaalde zaken niet te spreken. Maar
er zijn er ook, die zich bezwaard zouden gevoelen, als ze bepaalde zaken voor
zich hielden, en die het hun plicht achten, datgene, wat ze uit de gemeente
weten, vooral als het ernstige dingen betreft, -ook in de vergadering der ambtsdragers mee te delen. Zijn hier nu regels voor gesteld ? Kan een predikant, die
alles in de kerkeraad vertelt, worden terecht gewezen, omdat hij had moeten
zwijgen? Indien dat zou gebeuren, kan hij er zich op beroepen, dat hij verwacht,
dat de kring der ambtsdragers, in wier midden hij spreekt, het volstrekte stilzwijgen in acht neemt. Hij kan zeggen, dat hij het een diskwalificatie zou
achten van de kerkeraad, als hij niet zou spreken, en daarmee gaat hij geheel
vrijuit. Daarentegen kan een predikant, die over bepaalde dingen wil zwijgen,
een opmerking krijgen, omdat hij blijkbaar de kring van de kerkeraad niet vertrouwt, en omdat hij over dingen zwijgt, die ook de andere ambtsdragers en
althans de wijkouderlingen moeten weten. Het is immers zo, dat de gemeente
veelal in wijken is verdeeld; elke wijk is aan de zorg van twee ouderlingen
toevertrouwd. Door dit systeem van verzorging is het zo, dat behal ve de predikant, eigenlijk de twee wijkouderlingen ook van alles op de hoogte moeten worden gebracht, omdat zij anders hun werk nooit goed kunnen doen.
Hier raken we het huisbezoek, en daarmee het ambtsgeheim der ouderlingen,
en ook hierover een enkel woord. Dat huisbezoek, dat zo mogelijk jaarlijks aan
de gezinnen en de personen wordt gebracht, draagt vaak een meer algemeen
karakter, zozeer, dat in vele gevallen een gesprek onder vier ogen wordt vastgesteld, om bepaalde punten verder door te praten, maar de bedoeling is toch,
dat hier de papieren ter tafel komen. Van deze huisbezoeken wordt echter
rapport uitgebracht op de kerkeraad of de wijkraad. Maar wat moet in deze
rapporten staan ? Sommige rapporteurs houden hun verslag zeer algemeen, maar
dan wordt vaak, en terecht, de opmerking gemaakt, dat deze verslagen niets-
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zeggend zijn en wel achterwege konden blijven. De anderen voelen het als een
gebrek aan vertrouwen, dat de rapporterende broeders niet uitvoeriger zijn in
hun mededelingen. Sommigen treden inzake de uitgebrachte rapporten in finesses, en daar kan officieel geen captie op worden gemaakt, maar toch wordt het
door velen zo aangevoeld, dat de rapporterende broeders over de dingen, die zij
mededelen, beter zwijgen konden. Vele gemeenteleden zijn daarom op het huisbezoek gesloten, niet maar omdat zij spreken moeten in tegenwoordigheid van
teveel personen (twee ouderlingen en alle huisgenoten), maar ook omdat zij
weten, dat van het uitgebrachte bezoek verslag wordt gedaan. In kerkeraadskringen wordt daarom over het huisbezoek vaak geklaagd; men ziet wel, dat het
nut heeft, maar ook, dat men het eigenlijke, dat men met het huisbezoek beoogt,
vaak niet bereikt. Maar men stelt dan aan het huisbezoek eisen, die men er niet
aan stellen kin: het huisbezoek kan de biecht niet vervangen (deze wordt afgelegd ten overstaan van één persoon; die men zelf kiezen mag, terwijl men de
wijkouderlingen aangewezen krijgt, en ook aangewezen is op de predikant der
parochie; en van wat in de biechtstoel gezegd is komt niets, maar dan ook niets
ooit naar buiten), en ook waar het huisbezoek gebracht wordt door één persoon
(ambtsdrager) aan één persoon (dit vindt tegenwoordig weer verdediging) kan
het nooit het beoogde doel bereiken, omdat op dit huisbezoek volgt het rapport
op de kerkeraad en omdat het ambtsgeheim niet geregeld is.
We willen nu verder niet bespreken het „praten uit de kerkeraad", hoewel dit
ook een onderdeel zou zijn, dat de aandacht verdient. Een ambtsdrager mag niet
over het verhandelde op de kerkeraad spreken, luidt een ongeschreven wet. Het
zou toch wel goed zijn, dat dit beschreven was; en: in hoeverre geldt dit ? Niet
onbepaald, dan zou wel geen kerkeraadslid vrij uit gaan, maar wel veel vaker,
dan in de praktijk in acht genomen wordt, en meer dan eens zijn er dan ook de
conflicten, omdat een kerkeraadslid gesproken heeft over dingen, waarover hij
niet spreken mocht. Ook hier is een nadere regeling onmisbaar.
Wanneer we hierop gewezen hebben, was het niet de bedoeling, dat de Katholieke lezer tot de conclusie zou komen: wat is het bij ons toch best; hoewel dankbaarheid over wat in dezen in de Katholieke Kerk heerst, wel degelijk op zijn
plaats is, en we met dit artikel zeker ook hopen, die dankbaarheid te stimuleren;
maar vooral, om op een ernstige lacune te wijzen, die elders is, en waarin naar
onze mening, juist om het welzijn der Prot. kerken zelf en terwille van de zielzorg daar, diende te worden voorzien.
Of is het ondoenlijk, aan het ambtsgeheim in de Prot. kerken een plaats te
geven, omdat daardoor bepaalde principes, die in de Prot. kerken gelden- , in het
gedrang zouden komen of althans bepaalde praktijken, die bij de zielzorg en de
regering der gemeente gelden (hier moet ook worden gedacht aan de methode
van censuur) ? Met de mogelijkheid daarvan moet ernstig worden gerekend,
ofschoon het ook niet juist zou zijn, deze vraag direkt bevestigend te beantwoorden. Dit zou een nader onderzoek eisen, dat dan wel door bepaald Protestantse theologen moest worden gedaan. Indien voor het ambtsgeheim geen plaats
zou te vinden zijn vanwege die principes of praktijken, dan zou daaruit echter
alleen maar blijken, dat deze onjuist zijn en gewijzigd moeten worden, want
zonder het ambtsgeheim is echte zielzorg, waartoe de kerk geroepen is, onmogelijk.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Filip de Pillecyn
door F. DE GRAEVE S.J.

„Zij lachte onbedwongen. Een stuk van het leven zien, hier tussen
weide en akkerland, waar iedere dag van het jaar dezelfde is met dezelfde mensen. Maar hij keek zo ernstig, dat zij vroeg:
Aan het leven hier is toch niets te kennen, dat is klaar en effen
alsof het op uw handpalm lag.
Hij keek naar het water en dacht aan de vele verborgenheden van elk
leven en antwoordde niet".
(De Veerman en de Jonkvrouw)

E 25ste maart was het 65 jaar geleden dat Filip de Pillecyn geboren werd te
Hamme, die hoek van het Waasland waar de grillige Durme zich door een
wildschone brok natuur een weg baant naar de Schelde. De mensen hebben er
een bolwerk van dijken opgeworpen, die hen moeten beschermen tegen het verraderlijke geweld van het water. En achter die dijken wroeten zij, bitter en
onderworpen tegelijk, voor een armelijk bestaan. Filip de Pillecyn groeide er op
in de tijd van de beginnende industrialisatie. Hijzelf had het toen zeer uitzonderlijke voorrecht, te mogen studeren, maar hij w as niet blind voor de ellende
die hem omringde. Hij wist dat de grafmaker veel werk had wanneer „de roest
in de rogge zat" en voelde zich één met dat volk, „mensen van onderdanige
honger tussen de hoge dijken". Deze streek en dat volk spelen in het werk van
de auteur een niet te miskennen rol.
Na zijn humaniora aan het Klein Seminarie te Sint-Niklaas, in vele opzichten
de Oostvlaamse weerga van het Westvlaamse Roeselare, studeerde hij aan de
katholieke universiteit te Leuven de Germaanse Filologie, waarin hij later zou
promoveren op een proefschrift over Hugo Verriest.
Inmiddels was evenwel de eerste wereldoorlog uitgebroken. Vlaamsgezind
gevoelsmens, beleefde hij zeer intens de tragedie van het onbegrip waaraan de
Vlaamse soldaten te lijden hadden, en kwam uit de oorlog als een verbitterde.
Deze bitterheid gaf hem striemende woorden in de pen, die hij neerschreef in
een aantal polemische brochures en in het vele journalistieke werk dat hij verrichtte, eerst als redacteur van „De Standaard", later als hoofdredacteur van „De
Tijd", een andere toenmalige Vlaams-katholieke krant, en van het satyrische
weekblad „Pallieter". Wat eigenlijk literair werk betreft, hebben wij uit die tijd
slechts Onder den Hiel en De Rit. Het eerste, een verzenbundel, wordt best
vergeten: de dichterlijkste van onze prozaïsten toont er zich een zwak dichter.
De novellenbundel De Rit, die met een paar verhalen vermeerderd naderh and
een nieuwe uitgave zou beleven, is al heel wat beter. Het episch-narratieve korte
verhaal is echter nooit de Pillecyn's sterke zijde geweest, en het pleit voor zijn
goede smaak, dat hijzelf later steeds weigerig is geweest om dergelijk werk in
het licht te geven. Het populaire Gedecoreerd met de ster van Bethlehem is,
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voor zover we konden nagaan, in het Duits bekend geworden alvorens het hier
verscheen, en van Das Herz mit sieben Schwertern, nochtans stukken beter,
vonden we pas enkele jaren geleden de oorspronkelijke tekst in .... het familieblad van een Waaslandse fabriek !
Van 1926 tot 1933 is de Pillecyn leraar aan het Atheneum te Malmedy. Gedurende deze periode verschijnen van zijn hand, naast het proefwerk over Hugo
Verriest en een studie over Stijn Streuvels en zijn Werk, een aantal biografieën:
Pieter Fardé, Pastoor Denis, Monseigneur Bermijn, en Constant Dedeken.
Alleen het eerste, de bewerking van een oud reisverhaal, kunnen we enigszins
tot zijn eigenlijk literair werk rekenen. Gerard Walschap was er enthousiast
over. Toch vond het slechts betrekkelijk weinig weerklank. Door een Nederlands
recensent werd het zowaar als „missielectuur" gedoodverfd, wat aan August van
Cauwelaert de schampere opmerking ontlokte, dat men De milde Jager van
Marie Koenen dan maar best kon onderbrengen in de rubriek Jacht en Visvangst.
In 1931, op veertigjarige leeftijd, publiceert hij zijn eerste roman, Blauwbaard, die zowel in Vlaanderen als in het buitenland gunstig onthaald werd. Het
is een fantasie op het thema van het bekende sprookje, met een vage historische
achtergrond en een symbolische betekenis: het bloed van de misdaad schenkt
rijkdom en macht, maar takelt in onverzadigdheid de menselijkheid van de
moordenaar af, zodat het doden hem een pijnlijke maar onweerstaanbare lust
wordt, en hij doden moet wie hij het innigst bemint.
Drie jaar later publiceert de Pillecyn, intussen overgeplaatst naar het Atheneum te Mechelen, de novelle Monsieur Hawarden, die door Raymond Brulez
terecht „une petite merveille" genoemd werd. Minder rijk dan De Soldaat Johan
of Mensen achter den Dijk, biedt het misschien wel het overtuigendste bewijs
van zijn zeer eigen talent om een zuiver inwendig drama te verwoorden. Er is
in dit verhaal schier geen uitwendig gebeuren, alleen de afwisseling van opstandigheid en berusting in de ziel van een mondaine dame, die na een ongelukkige
liefde alle banden moest verbreken, en als een man vermomd, teruggetrokken
leeft in een Waals dorpje aan de Duitse grens.
Uit dezelfde periode dateert ook Hans van Malmedy. De twintigjarige Hans
voelt zich benepen in het enge provinciestadje en sluit zich aan bij het leger van
Napoleon, dat met de idealen van de Franse revolutie Europa overweldigt. Na
twee j aar keert hij terug, maar hij die leefde in de onrust van het avontuur, kan
niet meer aarden in de zelfgenoegzame rust van burgers die de huik naar de
wind hangen, kleinzielig en giftig levend achter het masker van hun commerciële hoffelijkheid. Hij blijft onbevredigd tussen zijn hang naar avontuur, gesymboliseerd in zijn passie voor een Spaanse soldatenmeid, en zijn heimwee naar
het vertrouwde tehuis, gesymboliseerd in de reine genegenheid voor een jeugdvriendin. Deze tweespalt teistert hem, tot hij er psychologisch en fysisch aan ten
onder gaat.
In de lijn van Monsieur Hawarden liggen twee merkwaardige novellen:
Schaduwen en De Aanwezigheid (1937) . De eerste was reeds twee jaar vroeger
gepubliceerd in „Forum", onder de titel „De Schaduw". De lichte wijziging van
deze titel is niet zonder betekenis. In de novelle wordt alleen de vrouw die door
de jonge boekhandelaar bemind wordt en die zijn vriend intrigeert, bij herhaling
„de schaduw" genoemd. Maar alle drie blijven zij, ondanks hun onderlinge toenadering, schaduwen voor elkaar, die niet vermogen door te dringen tot de kern
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van elkanders wezen. De Aanwezigheid is als het dagboek van een ziel: van een
man, voor wie de enige werkelijke aanwezigheid, die is van de dode wier kamer
hij betrekt. Achterberg in proza!
De Soldaat Johan (1939) staat daarmee zo sterk in contr as t, dat men een
ogenblik geloofde, hier van een totale vernieuwing te mogen spreken. Nu, na
jaren, valt veeleer de overeenkomst op tussen dit boek en de andere. Toch treedt
hier meer dan elders het epische element op de voorgrond. De soldaat Johan,
die streed onder Karel de Stoute, keert na de dood van de hertog naar zijn land
terug en ontgint met zijn vrouw een weerbarstig stuk heide in de Durmestreek.
Hij moet zich echter verzetten tegen de feodale heren en zijn eigen strijd krijgt
een ruimere betekenis in de kamp der gemeenten die vechten om hun ontvoogding. Pas wanneer hij met de oproerige Gentenaars de gemeentelijke rechten
afgedwongen heeft, kan de soldaat Johan de wapenrok afleggen en aan zijn
kind de vrije grond aanbieden, die het bewerken en verdedigen zal.
Hierop volgt een lange periode zonder enig nieuw werk. Wellicht is dit te
wijten aan de beslommeringen welke het ambt van directeur bij het ministerie
van Openbaar Onderwijs, dat hij in 1941 op zich neemt, meebrengt. Getroffen
door de repressie, wordt de Pillecyn in 1944 opgesloten. Deze tijd van hechteniskamp en gevangenis is van het grootste belang voor het juiste begrip van zijn
verdere publicaties: een paar ontstonden grotendeels in de cel en alle andere
dragen er, wat inhoud en uitwerking betreft, duidelijke sporen van. De roman
Jan Tervaert (1947), blijkbaar nogal haastig geschreven voor de herdenking
van de Boerenkrijg, en het fijnzinnige toneelspel Dona Mirabella (1952), dat
als dramatisch werk buiten de reeks valt, gaan we stilzwijgend voorbij.
In 1949 verschijnt Mensen achter den Dijk, dat uiterst revelerend is voor de
achtergrond van zijn oeuvre. Dit meest ontroerende boek van de Pillecyn is een
kroniek van het leven in zijn geboortedorp, zoals het weerspiegeld ligt in de
herinnering van een ouder wordend man. Het is een weemoedig heimwee naar
het verleden en een aangrijpende schreeuw om rechtvaardigheid; een striemende
aanklacht tegen hypocrisie en onrecht en een vertederde evocatie van het land
tussen Schelde en Durme. De schrijver spreekt er zijn meevoelen uit met de
schamele mensen van achter de dijk, die aan het draaiwiel staan „van als zij een
vogelnest uit een wilgetronk kunnen halen", en hij rekent er af met de bourgeoisie die dat volk uitbuit met de steun van een opportunistische clerus. Het is
een boek dat teder en rauw is, bitter en vol deernis.
Heel anders is weer De Veerman en de Jonkvrouw (1950) : de droomschone
idylle van een veerman met adellijk bloed, en de op hem verliefde freule. Is het
vorige werk ontstaan uit de bitterheid van het celleven, dit is er de keerzijde
van: het resultaat van een door afzondering verhevigd heimwee naar de vreugde
van het menselijk geluk.
Bij zijn zestigste verjaardag werd in 1951 de novelle Rochus uitgegeven, het
verhaal van de rijke jongeman uit Montpellier, die als pelgrim naar Rome gaat,
maar reeds onderweg zijn bestemming vindt in het verplegen van de pestlijders.
Spoedig krijgt hij de faam van Man Gods en wonderdoener. In het spoor van de
ziekte bereikt hij de eeuwige stad en geneest er een werelds prelaat. Wanneer
deze evenwel bemerkt dat het kruisje, hem door de pelgrim gegeven, als een
rode schemer op zijn voorhoofd blijft, jaagt hij Rochus de stad uit. Terugkerend
naar het Noorden komt deze, zelf op bovennatuurlijke wijze van de pest hersteld, weer in zijn vaderstad, door niemand herkend. Vrijwillig bewaart hij dat
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anonymaat en wordt onder het vermoeden van spionage door zijn eigen oom
opgesloten. Hij sterft in de kerker.
Hetzelfde jaar verschijnt Vaandrig Antoon SerJacobs. Deze vaandrig is uit het
leger van Maria-Theresia ontslagen wegens een tuchtkwestie. In de overtuiging
dat hem onrecht is aangedaan, tracht hij bij de landvoogd te Brussel gehoor te
krijgen, maar zijn verzoekschrift blijft rusten in de paperasserij der administratie.
De gunst van Elizabeth de Tassillon, maitresse en titre van de landvoogd, doet
een ogenblik zijn hoop herleven, maar tevergeefs. Zijn verbittering groeit
evenredig met zijn armoede, en beide samen drijven hem fataal naar de zelfkant
van de maatschappij . Hij wordt aangehouden wegens diefstal, en ontsnapt
slechts door de protectie van Elizabeth aan een zware veroordeling. Weer in
vrijheid gesteld wordt hij een berucht bendeleider, tot hij tenslotte in een laatste
poging om zich te rehabiliteren, als gewoon musketier sneuvelt bij Kiinersdorf.
Het Boek van de Man Job, dit jaar gepubliceerd ter gelegenheid van zijn
65ste verjaardag, kunnen we het best een bladzijde proza noemen. Het beslaat
amper een dertigtal volzinnen. Een groot werk kan men het dan ook bezwaarlijk
heten, maar het geeft tenslotte, „in a nutshell", toch een betrekkelijk goed idee
van de sfeer die zijn oeuvre kenmerkt, en van zijn weergaloos talent om in
enkele trekken het drama van een ziel te tekenen.
* * *

De gewoonte om in een hulde ter gelegenheid van een verjaardag, een volledig beeld te schetsen van wat de gevierde heeft gepresteerd, mag ons niet beletten hier de vraag te stellen, wat dit werk betekent voor onze literatuur. Is de
voorspelling van Marnix Gijsen, die de Pillecyn bij het begin van diens literaire
loopbaan een „spes patriae" van onze letterkunde noemde, in vervulling gegaan ?
Men kan op deze vraag alleen bevestigend antwoorden: in het moderne Vlaamse
proza bekleedt de Pillecyn een eersterangsplaats. En dit vooral omdat hij op
ongeëvenaarde wijze de vertolker is van het innerlijke leven. Als zodanig kan
bij ons slechts Gilliams naast hem worden geplaatst, maar tussen Gilliams en de
Pillecyn is er het hele verschil van de Antwerpse stadsmens, die tot in zijn
tederheid een koele distinctie bewaart, tegenover de gepassioneerde Vlaming, die
met heel zijn wezen vastzit aan de natuur. Bij Gilliams vindt men nergens, zoals
bij Streuvels of de Pillecyn, die mystiek van de aarde, de „onveranderlijke
trouwe aarde, waarover de mensen hun tijdelijk gebaar maken tot haar groeite
woekert over hun grafterp", van het water, „dat oudste en grootste kind van
God", van het vuur, waarin „kracht van eeuwige dingen ligt".
Dat praktisch heel zijn werk een zuiver inwendig gebeuren beschrijft, geeft et
een zekere schijn van eenvormigheid aan, welke nog versterkt wordt door een
voortdurend terugkeren van bepaalde motieven. Zo het thema van de oudsoldaat die, gewoonlijk vruchteloos, zich tracht aan te passen aan zijn maatschappelijk milieu. Zo ook het thema van de ouder wordende man, die in vertederde herinnering zich neerbuigt over het verleden. Vooral wordt echter de
indruk van eenvormigheid verwekt door het feit dat bijna alle werken het probleem van de eenzaamheid behandelen, niet de eenzaamheid van de woestijnbewoner, maar van de mens die tussen de mensen leeft, zonder met iemand echt
contact te vinden. De soldaat Johan overwint ze in de actie, Rochus vindt in zijn
eenzaamheid zelf de vereniging met God. Maar voor de rest ligt in elk werk de
tragiek der innerlijke verlatenheid: van Pieter Fardé, gefolterd door het gevoel
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dat geen hart rondom hem ooit in voeling is gekomen met het zijne, tot de man
Job, die, hierin afwijkend van zijn bijbels voorbeeld, als laatste woord zijn wrok
uitspreekt: „de vrucht der bitterheid is te zwaar voor de tak die ze dragen moet".
Zelfs De Veerman en de jonkvrouw is niet alleen maar de kommerloze idylle
waarvoor het door de kritiek gehouden werd: in het laatste woord van de veerman klinkt de twijfel door, en daarnaast is er nog de onvergetelijke figuur van
ritmeester Van Calcken, zo typisch voor de Pillecyn: de soldaat die niet aarden
kan in het milieu van de kanselarij en, teleurgesteld in zijn liefde, zijn eenzaamheid draagt als een ziekte, tot hij vertwijfeld zelfmoord pleegt.
Dit bijna obstinate herhalen van hetzelfde thema zou de indruk wekken dat
elk boek „hetzelfde is met dezelfde mensen", indien het niet even gevarieerd
was als bijvoorbeeld het type van de „mens van goede wil" bij Walschap. Er is
enerzijds de berustende en weemoedige eenzaamheid van de oudere en anderzijds de vaak opstandige onrust van de jongeman. Een even diepgaand verschil
ligt er tussen de voor-oorlogse en de na-oorlogse periode. In de eerste groeit de
eenzaamheid tot een berustende vrede in het licht van de dood, onder de invloed
van een min of meer uitgesproken religieus gevoel. Dit is zelfs niet helemaal
afwezig bij Blauwbaard, wanneer hij de dood vindt in zijn poging om de arme
knaap te redden waarvoor hij een vaderlijke genegenheid heeft opgevat. In de
tweede periode blijft de eenzaamheid wrang en bitter, met vlagen van moedeloosheid, en waar een enkele maal, bij de dood van Antoon Serj acobs, nog van
berusting gesproken wordt, klinkt dat rijkelijk artificieel. Het is een boeiende
studie, na te gaan hoe in de verschillende romans en verhalen, dit verlatenheidsgevoel subtiel genuanceerd is. Blauwbaard bijvoorbeeld is de man die de liefde
letterlijk gedood heeft, zoals Macbeth de slaap vermoordde. Bij Hans van
Malmedy ligt de eenzaamheid in zijn trots, bij Leo uit Schaduwen daarentegen
in zijn schuchterheid. Serjacobs verschanst zich in de wrok om het onrecht, terwijl meneer Henri uit Mensen achter den Dijk, gedesillusioneerd door het
bedrijf der mensen, zich vrijwillig afzondert. De meest tragische is wel de eenzaamheid van Monsieur Hawarden, de vrouw die man moet zijn, en zo zelfs niet
de troost kent van de herinnering, die voor haar immers niet een zoet herdenken
is, maar de pijnlijke gedachtenis van de onvervulde belofte van haar jeugd: zij
moet leven met haar eigen dood verleden.
De plaats die de Pillecyn in onze literatuur verworven heeft als de schrijver
van het eenzame geheim der ziel, komt hem ook toe omwille van het gehalte
van zijn proza, wat trouwens door geen enkel criticus wordt bestreden. Sinds
van Schendel is er wellicht bij geen ander Nederlands schrijver een dergelijke
taalvirtuositeit aan te wijzen. Met een meer dan gewone beeldende kracht en een
feilloze woordkeuze schrijft de Pillecyn een vorstelijk proza, waarin sobere
beheerstheid en emotieve geladenheid harmonisch samengaan. We kunnen dan
ook alleen maar wensen, dat zijn laat begonnen literaire loopbaan nog lang
moge voortduren.

GESCHIEDKUNDIGE KRONIEK

De Vaticaanse Bibliotheek
door PROF. DR. W. LAMPEN O.F.M.

LS eigenlijke stichter van de Vaticaanse Bibliotheek wordt Paus Nicolaas V
genoemd en geroemd, maar reeds eeuwen voor hem hebben vele Pausen
belangstelling getoond voor het verzamelen van boeken, i.c. handschriften. In
San Lorenzo in Damaso werden al in de vierde eeuw handschriften en archiefstukken bewaard en Gregorius de Grote (590-604) vermeldt een dergelijke
collectie. Middeleeuwse Pausen moesten herhaaldelijk Rome verlaten en brachten dan oorkonden en handschriften in veiligheid naar een klooster op de berg
Soracte, naar Orvieto, Perugia, Anagni, Viterbo enz. Clemens V (1305-1314)
liet 640 boeken en een aantal handschriften overbrengen naar het Sacro Convento van Assisië. Hun getal werd onder Joannes XXII (1316-1334) vermeerderd door aankoop, overschrijven en erfenissen. Ook Clemens VI (1342-1352)
had grote zorg voor de bibliotheek, die beheerd werd door de sacrista der
Apostolische paleizen. Urbanus V (1362-1370) liet de bibliotheek die voor
allen toegankelijk was catalogiseren. Er waren hoofdzakelijk kerkelijke boeken,
vijf of zes Franse werkjes, geen enkel Italiaans, wel juristische en ook ketterse
traktaten. Enige tijd na de z.g. „Babylonische Gevangenschap" wist de tegenpaus Benedictus XIII een deel der boeken naar zijn geboorteland Spanje te laten
brengen, terwijl een ander deel in handen kwam van de familie Borghese, die
ze, eeuwen later pas, aan Leo XIII verkocht.
Terug in Rome ijverden Martinus V (1417-1431) en Eugenius IV (14311447) voor een nieuwe boekenverzameling, maar Nicolaas V (1447-1455), die
volgens Eugène Tisserant 1) „dut repartir a peu près de zéro", kon de 450 handschriften, die hij vond, vermeerderen tot 1209, waarvan 414 Griekse waren.
Vele had hij er laten afschrijven door kopiisten in vaste dienst, zelfs in Duitsland, Engeland en Griekenland. Na de val van Constantinopel (1453) kochten
zijn agenten enkele kostbare stukken uit de keizerlijke bibliotheek en nodigde
hij Griekse geleerden uit naar Rome te komen om Griekse auteurs in het Latijn
te vertalen. Zo kwamen de werken van Herodotus, Thucydides, Xenophon en
Polybius naar het Westen. Nicolaas liet ook de Bijbel uit het Grieks en Hebreeuws door Gianozzo Manessi vertalen evenals verschillende Griekse kerkvaders.
De Pausen woonden na de terugkeer uit Avignon niet meer in het Lateraan,
maar in het door Nicolaas V begonnen Vaticaan, waarbij hij een flinke bibliotheek had laten bouwen, gefinancierd door de vele pelgrims die in 1450 het
Anno Santo kwamen vieren. Onder zijn regering ontstond de drukkunst. Men
was er niet zo geestdriftig over, doch beschouwde de gedrukte boeken als slechte
kopieën der handschriften, tussen welke zij een plaats kregen in de boekerij.
Vandaar dat er weinig incunabelen in de eeuw van hun ontstaan werden aan-

A

) Présence, 9 Juillet 1944.

DE VATICAANSE BIBLIOTHEEK

657

geschaft. De meeste van de 6000 wiegedrukken, die de Bibl. Vat. telt, zijn eerst
na 1900 verworven, maar het zwaartepunt, de belangrijkheid van de bibliotheek
ligt vooral en nog steeds in de handschriftencollectie. Sixtus IV (1471-1484)
verrijkte de Bibl. Vat. met 1757 Latijnse en 770 Griekse handschriften, zodat de
gehele verzameling toen 3650 delen telde. Hij voltooide de lokalen, die Nicolaas V had begonnen te bouwen en zorgde voor passende aankleding en veisiering ervan. Die lokalen, nu Floreria Apostolica 2 ), werden verfraaid door
Melozzi van Forli en de gebroeders Ghirlandaio.
De twintig drukkerijen, die er in Rome waren omstreeks 1475, leverden ook
aan de Bibl. Vat. De bibliothecaris Bussi nam de eerste gedrukte werken op,
maar eerst wordt er in de inventaris onderscheid gemaakt tussen hss. en gedrukte
werken. Opvolger van Bussi was de beroemde auteur van de Levens der Pausen,
Bartholomeus Platina. Hij had drie assistenten en een boekbinder. Zijn trouwste
leerling was Pietro Demetrio Guazelli van Lucca. Ondanks het feit dat beiden
in een samenzwering tegen Paulus II gewikkeld geweest waren, riep Sixtus IV
hen in het bestuur van de nieuwe bibliotheek, die hij in het Vaticaan had ondergebracht. Men kan Platina de eerste bibliothecaris van de Vaticaanse Bibliotheek
noemen, Demetrio de eerste custos 3 ). De benoeming van Platina vormt een
hoofddatum in de geschiedenis der Vat. Bibl. Hij werd 18 juni 1475 geïnstalleerd. Al spoedig maakte hij een scheiding tussen de openbare boekerij, die nu
voor iedereen opengesteld werd, en de privé-bibliotheek van de Pausen.
De taak van Guazelli gedurende de jaren 1475 tot 1481 is even onduidelijk
als zijn titel. Hij was een van de drie assistenten — en de voornaamste ! -- die
nu eens scriptores, dan librarii en ook custodes genoemd worden. Demetrio had
de rekeningen te betalen, papier te kopen, handschriften terug te halen, die uitgeleend waren, zoals hij er zelf ook te leen nam voor zijn eigen studie of om er
Sixtus IV uit voor te lezen in de eetzaal 4). Sixtus IV getuigde, dat niets hem
meer ter harte ging dan de bibliotheek 5 ) . In 1481 kon Demetrio al van ongeveer 4000 delen spreken; in werkelijkheid waren er volgens Cluk 3499. De
tweede custos was Jean Chadell van Lyon. Zij werden zowel door Sixtus IV als
door zijn opvolger goed betaald, niet alleen in geld, maar ook met vrije kost en
inwoning, en helaas met talrijke beneficies, waarvoor een ander het werk moest
doen. Hij wist ook een eigen verzameling boeken aan te leggen, 135 handschriften en 16 incunabelen, voor een privé-boekerij in die tijd een kostbaar bezit,
temeer daar zij alle fraai gebonden waren in gekleurd leer. Na zijn dood in
1511 werd hij opgevolgd door Parmenio.
Leo X dei Medici hield veel van fraaie hss., maar beperkte het uitlenen ervan.
De boekerij van zijn familie was in 1494 te Florence in beslag genomen en aan
het klooster San Marco aldaar verkocht. De Paus liet ze echter in 1508 naar
Rome brengen en stelde ze voor alle geleerden open. Onder zijn patronaat werd
Rome een centrum van de geleerde wereld. Hij zond ook kopiisten en opkopers
2) L. V. Bertandi, Roma e dintorni. — Milano, 1938, 509.
3) P. Guidi, Pietro Demetrio Guazelli da Lucca it primo custode della Biblioteca
Vaticana (1481-1511) e l'inventario dei suoi libri, in Miscellanea Ehrle, V (Roma
1924) 198.
4) „Te qui etiam Lector in Tinello nostro existis, quoad vixeris, Custodem ipsius
Bibliothece, cum salario trium Ducatorum auri de camera singulis mensibus ... .
facimus constituimus et deputamus", Archivio Vat, Reg., Vat. 658, fol. 119. v. Uitgegeven 1.c. 207 v.
5) „Qua nihil carius nobis esse potest". L.c.
5
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uit, van wie Fausto Sabeo de bijnaam kreeg van „boekenjager". Bij de betreurenswaardige „Sacco di Roma" in 1527 gingen meer dan 400 boeken verloren,
maar daarna nam het aantal weer toe met name onder de bibliothecaris Marcello
Cervini (1548-1555), zo zeer zelfs, dat Sixtus V een nieuwe bibliotheek moest
bouwen, een werk door Domenico Fontana prachtig volbracht, de wezenlijk nog
bestaande boekerij, bestaande uit een lange gang, een grandioze zaal en kleinere
vertrekken. Nadien kwamen gehele verzamelingen in het bezit der Vat. Bibl., te
beginnen met die van Kard. Ant. Carafa (1591) en van Fulvio Orsini (1602),
die haar 413 hss. vermaakte, w.o. 270 Latijnse en 113 Griekse. Paulus V
(t 1621) schonk 212 hss., waarvan er 30 uit Bobbio afkomstig waren.
Cervini had een inventaris aangelegd in drie delen (Vat. Lat. Cod. 39673969). De gebroeders Rainaldi maakten een nieuwe, met doorlopende nummering, in 13 delen. Van de Griekse hss. bestaat een inventaris uit het jaar 1545 6).
Voortdurend, tot in onze tijd, heeft men gewerkt aan de catalogisering der hss.
De gebroeders Assemani wilden een inventaris in 20 delen maken. Alleen de
drie eerste (mss. Orientali) werden gepubliceerd. Kard. Pitra en later Kard.
Ehrle (na 1900) stelden regels op voor het aanleggen van catalogi. Enkele van
deze zijn door verschillende schrijvers gepubliceerd, o.a. door M. Vatasso, P.
Franchi de' Cavalieri, Aug. Pelzer, G. Borghezio, H. Carusi. Zij behandelen de
Codices Vaticani, het Vaticaans fonds. Vele schenkingen bleven bijeen en dragen nog de naam van herkomst of van de schenkers. Wij zullen deze fondsen
hier kort signaleren.
De Codices Palatini, afkomstig van de Bibl. Palatina, gesticht in 1482 door
Keurvorst Filips (1476-1508). Maximiliaan I van Beieren schonk ze na de verovering van Heidelberg (1622) aan Gregorius XV. Pius VI moest in 1797 500
hss. naar Parijs sturen. Pius XII gaf aan de universiteitsbibliotheek van Heidelberg terug 36 hss., uit Parijs gerestitueerd, 147 hss. en 12 Latijnse, die op de
universiteitsbibliotheek van Heidelberg betrekking hebben. Het derde fonds
omvat de Codices Urbinatenses, waarvan het grootste deel verzameld werd door
de Hertog van Urbino, Frederico (^ 1482) en zijn zoon Guidobaldo. In 1502
verwoestte Cesare Borgia de stad en daarmee de bibliotheek, doch vele hss.
werden gestolen, andere verborgen, later door Guidobaldo herwonnen. Na de
dood van Hertog Francesco Maria kocht Paus Alexander VII (1655-1667) de
verzameling voor de Bibl. Vat. voor 10.000 scudi. De 1769 hss. zijn in drie
secties verdeeld. Cosimo Stornajolo maakte een catalogus van de Griekse hss.;
de Latijnse catalogus in vier delen (1902-1921 ?) heeft een alfabetisch register
in twee banden.
De Codices Reginenses, genaamd naar Koningin Christina van Zweden, werden door haar aan Kard. Desio Azzolini vermaakt, doch twee maanden daarna
stierf deze en zijn neef Pompeo Azzolini verkocht de bibliotheek aan Paus
Alexander VII. Christina had ze in 1650 gekocht van Alexander Petau 7), vandaar dat ze eerst Alessandrini genoemd werden. Het grootste gedeelte van de
2000 hss. kwam in de Vat. Bibl., 100 kwamen in bezit van Kard. Ottoboni en
72 gingen naar het Vaticaans archief. Later kreeg dit fonds er nog 500 hss. bij.
6) J. Bignami-Odier, Guide au département des manuscrits de la Bibliothèque du
Vatican, Paris 1934; Guide-manuel des bibliothèques de Rome, Rome, Ned. Hist.
Instituut 1932. Aan deze werken ontleenden wij veel gegevens.
7) Zie K. A. de Meyer, Paul en Alexander Petau en de geschiedenis van hun handschriften, Leiden 1947, 130.
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Het fonds Capponi omvat 288 hss., door Markies Alessandro Gregorio Capponi
26 april 1745 aan de Vat. Bibl. vermaakt. Giuseppe Salvo Corzo gaf er in 1897
een catalogus van uit. In 1748 kwamen 3394 Latijnse hss. als Codices Ottoboniani de bibliotheek verrijken. Alexander VIII (Ottoboni) had ze voor zich zelf
gekocht van Hertog Giovanni Angelo Altemps, voegde er 100 uit de Reginenses aan toe en zijn privéverzameling. De bibliotheca Ottoboniana werd in 1740
voor Benedictus XIV gekocht van de erfgenamen van Kard. Pietro Ottoboni.
Het fonds Borghese, bestaande uit 385 hss. bijna alle uit Avignon afkomstig,
werd onder Paulus V (1605-1621) naar het paleis der vorsten Borghese te Rome
overgebracht en voor 210.000 lire door Leo XIII aangekocht in 1891. De
Codices Borgiani, w.o. 766 Latijnse en vele Koptische, werden bijeen gebracht
door Kard. Stefano Borgia (1731-1804). De grote Maecenas Leo XIII kocht
voor 500.000 lire in 1902 het fonds Barberini, omvattend 11.750 hss., waarvan
10.000 Latijnse, bovendien 40.000 gedrukte werken. De hss. waren verzameld
door Kard. Francesco Barberini (1597-1679), neef van Urbanus VIII, en in
1672 verenigd met de hss. van Antonio Barberini Jr., eveneens een neef van de
Paus. Mabillon noemde deze verzameling de belangrijkste na die van het Vati caan. Sante Pieralisi maakte een catalogus van 44 delen 8) .
De Bibliotheek Rossiana gaf de weduwe van J. F. de Rossi, Louise Charlotte
de Bourbon, aan de Sociëteit van Jesus in 1854. Na de bezetting van Rome door
de Garibaldisten liet de keizer van Oostenrijk de hss. naar zijn ambassade in
Palazzo Venezia overbrengen en vandaar naar Wenen en Linz. Na de vrede van
1918-1919 keerden terug naar het Vaticaan 1200 hss., 2500 incunabelen en
6000 gedrukte werken.
Het fonds Chigi werd in 1923 door Italië aan het Vaticaan geschonken, nadat
de Staat in 1918 het samen met het paleis der Chigi van hen had gekocht. De
familie Chigi, tot welke Alexander VII behoorde, had 2603 hss. bijeengebracht.
Hierbij kwamen later nog hss. uit de Benedictijnerabdij Farra, de boekerijen van
Pius II en zijn neef Pius III (Piccolomini), veel brieven ook. Vinzenzo Guerrini
(-- 1781) maakte er een catalogus van op.
Het fonds Ferraioli kwam in 1926 aan de Vat. Bibl. als een legaat van Markies Filippo Ferraioli. Het omvat 40.000 gedrukte boeken, 500 incunabelen en
1020 hss. Verder zijn er nog kleinere aanwinsten te vermelden, vele Oosterse
hss. o.a. uit Grottaferrata (1780), hss. der Colonna's (1825), de boekerijen van
Cicognara (1825), Kard. Angelo Mai (1850) en Ruland (1870) .
Tegenwoordig telt de Vat. Bibl. ongeveer 60.000 hss., 7000 wiegedrukken
en meer dan 500.000 gedrukte werken. Leo XIII en Pius X zorgden voor
nieuwe vertrekken. Aan Leo XIII is de ruime consultatiezaal te danken, aan
Pius X een veiliger en overzichtelijker plaatsing der hss. en een betere zaal voor
de studie van deze. Pius XI verbeterde de lokalen, liet grote magazijnen bouwen
met de modernste boekenrekken. Op 22 december 1931 stortte de Sala Sistina
in, waardoor vijf mensenlevens en ongeveer 600 boeken verloren gingen. In
1933 was echter de zaal weer gerestaureerd.
In de Sala Sistina, 70, 80 m lang en 15,60 m breed, zijn kostbare Codices uitgestald 9) . Men vindt er b.v. Cod. Vat. B van de Bijbel, uit de vierde eeuw;
8) Cf. B. de Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova, Paris
1739, herdrukt bij Migne, Dictionnaire des mss. II, (Paris 1853) col. 13051311. Zie
ook Analecta Bollandiana, 19 (1900) 81-118.
9) Bertarelli, 1.c., 511.
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fragmenten van het Evangelie van St. Matthaeus in goud en zilver op purper
perkament geschreven k6de eeuw); het menologion van Keizer Basilius II
(elfde eeuw) ; de met goud geschreven Codex (elfde of twaalfde eeuw) der
Handelingen der Apostelen, een geschenk van de Koningin van Cyprus aan
Paus Innocentius VIII; een werk van Cosmas Indicopleustes, Christelijke Topografie. Dit alles wordt in vitrine I bewaard. In de tweede vitrine liggen oude
Latijnse hss., de Vergilius Vaticanus (vierde eeuw), de Vergilius Palatinus
(vijfde eeuw), Vergilius Romanus (vijfde eeuw), en de Vergilius Augusteus uit
de derde of vierde eeuw, geschreven in de capitalis quadrata. Verder Terentius,
Apicius, De re coquinaria en de palimpsest Augustinus Super Psalmos (7-8
eeuw) op Cicero's De re publica (vierde eeuw) . Vervolgens is er een vitrine,
waarin hss. met afbeeldingen van vorsten en Pausen, en enkele andere b.v. de
Koran; Joannes Climacus' Scala Paradisi; Ambrosius Autpertus, De Con f lictu
vitiorum et virtutum; Aegidius Romanus, De regimine regum et princi pum.
De vierde vitrine bevat liturgische hss., het Bestiarium van Candido Decembrio, illustraties van de Divina Comedia door Botticelli, enz. In de volgende
vitrine ziet men autografen van Pius II, Pius III, Kard, Pole, Erasmus, Luther,
Hendrik VIII, Savonarola, Melanchton, Petrarca's Canzoniere, Torquato Tasso,
Galileo, Bembo, Aristo, e.a. Munten en pauselijke zegels liggen in de zesde
vitrine en in de zevende o.m. een aantal merkwaardige incunabelen. De zaal is
overigens met enkele kostbare geschenken opgesmukt, grotendeels vazen van
zeldzame steen. Verder kan men er een f ac-simile bewonderen van de kroon en
scepter van Sint Stefanus, koning van Hongarije. Boven de deuren twee taferelen uit het leven van Sixtus V: Sint Bonaventura wordt tot Kerkleraar uitgeroepen, en de heiligverklaring van San Diego (Didacus), een Spaanse lekenbroeder
uit de orde van St. Franciscus.
In de galerij van Urbanus VIII kan men in een vitrine de publikaties, correspondenties en souvenirs van Ludwig Pastor zien, bekend wegens zijn Geschichte
der Papste. De geschiedenis der Vaticaanse Bibliotheek is, zoals men bemerkt,
een interessant gedeelte van de geschiedenis der Pausen.

BRIEF UIT RIO DE JANEIRO

Een beslissende kentering in Brazilië
door PROF. DR. F. B. DE AVILA S.J.

V

ERLEDEN jaar ben ik, na een afwezigheid van negen jaar, teruggekeerd

in mijn geboorteland, Brazilië. De algemene indruk, bij ieder nieuw contact, was steeds dezelfde: Brazilië maakt op dit ogenblik op alle gebied -- religieus, demografisch, cultureel, sociaal en economisch — een kentering in zijn
geschiedenis door. En deze uiterst belangrijke en beslissende kentering is symptomatisch voor heel Latijns Amerika.
De eigenlijke inzet is de opbouw, of juister nog, de weder-opbouw van een
onmetelijke katholieke wereld, waar het katholicisme zowel in de breedte als in
de diepte moet worden gevestigd. Laten we even nader onderzoeken wat die
weder-opbouw impliceert.
* * *
Wie in Latijns Amerika voet aan wal zet en in reëel contact komt met het
volk, staat verbaasd over de grote geloofsreserves die hij er aantreft. Ze werden
opgebouwd door de noeste missioneringsarbeid uit vroegere eeuwen of leven
voort als het erfdeel van de Spaanse, Portugese en Italiaanse immigranten.
Een onbeduidend feit illustreert, beter dan welke beschouwing ook, hoe
onverwacht de gehechtheid aan het overgeleverde geloof tot uiting kan komen.
Een priester-missionaris, op rondreis in de binnenlanden van Brazilië, bracht een
bezoek aan een talrijk gezin. Trots roept de vader zijn zoontje, omdat die jongen
van vijf jaar reeds al zijn gebeden van buiten kende. Ongedwongen en zonder
enige aarzeling, zegt de jongen het Weesgegroet op, dan het Onze Vader, het
Symbolum, de Akten, enz. Tenslotte — het was in 1950 — voegt hij er, zonder
één enkele hapering, het gebed aan toe, dat Pius XII voor het Heilig Jaar had
opgesteld en dat de priester zelf niet van buiten kende.
Bij het gewone volk, vooral in het binnenland, stuit men vaak op een bewonderenswaardig geloof. Jammer genoeg mist het meestal iedere diepgang. Voor
één longen die zijn gebeden dagelijks bidt en enigermate begrijpt, zijn er duizenden die, niettegenstaande hun geloofstradities, in de meest verregaande
godsdienstige onwetendheid leven en blootgesteld zijn aan al de verlokkingen
van het protestantisme en het spiritisme.
De protestantse propaganda — hoofdzakelijk gefinancierd door de Verenigde
Staten — beperkt zich geenszins tot de grote steden waar onderwijsinrichtingen
worden gebouwd. Ook het binnenland, vooral in het Noorden, wordt zeer
ijverig bewerkt. In het Amazonegebied varen kleine schepen de stroom op: bij
iedere stad, ja bij iedere nederzetting leggen ze aan. Aan de bevolking — die
meestal in zeer ellendige omstandigheden leeft — worden medicijnen en levensmiddelen uitgedeeld .... en tevens de protestantse leer verkondigd. De dominees trekken zo van dorp tot dorp en richten gemeenschappen in over heel het
stroomgebied. Hun uitrusting is allermodernst en het is geen zeldzaamheid in
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een klein gehucht een prachtige luidspreker te horen die de preek van de dominee over het hele marktplein doet weergalmen. Die prediking is des te gevaarlijker omdat meestal een protestantisme wordt voorgehouden dat schijnbaar niet
van het katholicisme afwijkt. Pas naderhand, worden de katholieke dogma's en
riten door verzwijging uitgewist en de protestantse leer in haar zuiverheid onderwezen. De bevolking, die van alle godsdienstige kennis verstoken is, kan de list
niet doorzien en laat zich zonder moeite op een dwaalspoor brengen.
Toch is het spiritisme in een zekere zin nog gevaarlijker dan de koel-beredeneerde en sluw-berekende protestantse propaganda. In zijn vele en zeer uiteenlopende vormen bedreigt het evenzeer de hoogste intellectuele milieus als de
eenvoudige en onwetende massa's. In Rio de Janeiro zelf kent het spiritisme een
ongehoord en schrikbarend succes. Even buiten de stad worden drie maal per
week ceremoniën gehouden van tien uur 's avonds tot drie uur 's morgens.
Vanuit mijn kamer op de Universiteit van Rio hoor ik de kreten die de dansen
begeleiden.
Het grote probleem voor Brazilië blijft dan ook op godsdienstig gebied: hoe
doorbreken wij de fatale kringloop der godsdienstige onwetendheid, die oorzaak
is van het kleine aantal roepingen zodat er geen mogelijkheid is om voldoende
krachten in te zetten om tegen die godsdienstige onwetendheid met succes in te
gaan ? Daarom is het zo belangrijk dat Colleges voor Zuid-Amerika, als dat van
Leuven, priesters zouden zenden die op de hoogte zijn van de toestanden alhier
en zich geheel willen inzetten om de plaatselijke geestelijkheid te helpen in de
weder-opbouw van het katholieke geloof dat uitsluitend op traditie berust.
***

Om de juiste draagwijdte van het voorafgaande ten volle te beseffen, moet
men tevens denken aan de demografische, culturele, sociale en economische
noden van Brazilië.
De coëfficiënt der bevolkingstoename is zeer hoog in al de landen van Latijns
Amerika. Brazilië heeft heden ten dage een bevolking van 56 miljoen mensen.
Indien de toename-coëfficiënt gehandhaafd blijft op het huidige peil, dan zal,
binnen 25 jaar, in 1980 dus, de bevolking practisch verdubbeld zijn en ongeveer
100 miljoen bedragen. Aangezien het aantal priesters, voorlopig althans, niet in
een zelfde verhouding stijgt, zullen de noden nog nijpender worden. En nu
reeds staat men voor onoplosbare problemen. De staat Sao Paulo is één der best
voorziene van heel Brazilië. Doch zelfs in deze staat ken ik een priester die heel
alleen voor zijn parochie heeft te zorgen: ze telt 44.000 zielen, verspreid over
een uitgestrekt terrein met een diameter van 190 km. Eén enkele spoorweg doorkruist dit gebied. Alle kerken en kapellen, links en rechts van de spoorweg
gelegen, moeten per auto, per vrachtwagen of te paard worden opgezocht. Op
vele staties kan de pastoor slechts enkele malen in het jaar de H. Mis opdragen.
De intellectuele noden van Brazilië stellen ook zeer zware eisen. Zowel op de
groot-seminaries als op de universiteiten worden voor de toekomstige priesters en
intellectuelen degelijk onderlegde profesoren en wetenschapsmensen gevergd.
Waar moet men echter de leerkrachten halen ? En het aantal universiteiten neemt
van jaar tot jaar toe, in een tempo dat ontstellend is voor een Europese mentaliteit: het inrichten van een universiteit is immers geen sinecuur. Toch zijn er nu
reeds vijf katholieke universiteiten in Brazilië alleen. Dat brengt echter mee dat
de gevormde intellectuelen gebukt gaan onder een overmaat aan werk.
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De dringende nood en de gevaarlijkste bedreiging echter worden in het leven
geroepen door de sociale mistoestanden. Tot nog toe hebben de meeste bevolkingslagen hun problemen louter individueel aangevoeld. Maar er zijn duidelijke
tekenen waar te nemen, die het vermoeden bevestigen dat weldra deze problematiek tot een collectieve reactie zal voeren.
De bevolking vooral in de binnenlanden heeft een levenspeil dat heel wat
lager ligt dan dat van Europa. Ze is zo goed als totaal verstoken van de vele
sociale diensten, die allernoodzakelijkst zijn: hygiënische voorlichting, medische
hulp, onderwijsinrichtingen, ja zelfs kerken. Anderzijds worden de hervormingspogingen nog bemoeilijkt door de geweldige uittocht van plattelandsbewoners die naar de steden trekken om er het tekort van werklieden in de
industrie aan te vullen. Volgens de officiële statistieken kwamen er, gedurende
de eerste drie maanden van 1955, niet minder dan 100.000 immigranten zich
vestigen in Rio de Janeiro en in Sao Paulo. Een sterk georganiseerde propaganda
stemt zich bijzonder af op deze ontwortelden en buit vooral het thema uit der
grote sociale ongelijkheid. Want het feit ligt daar dat tegenover een massaal
proletariaat een weinig talrijke, doch schatrijke klasse staat, hoofdzakelijk samengesteld uit groot-industriëlen, koffie- en graan-exporteurs. Het communisme
weet deze, soms wraakroepende, tegenstelling zeer handig te exploiteren.
Nochtans hebben we hier niet alleen te doen met een economisch en sociaal
probleem, dat uitsluitend veroorzaakt wordt door een ongelijke verdeling van de
nationale welvaart, die in feite zeer groot is. Het probleem hangt samen met de
opvoeding en de maatschappelijke vooruitgang van de massa. Vele arbeiders
weten niet hoe ze hun geld moeten besteden. Onlangs heeft men een enquête
ingericht in de krotwoningen van Rio, de zgn. „f avelas". De mensen leven daar
in onmogelijke toestanden wat huisvesting, hygiëne, onderwijs, voeding en
kleding betreft. Toch constateerde men dat iedere familie een eigen radio-apparaat bezat en dat niet minder dan 37 krotwoningen een televisietoestel rijk
waren. Hieruit blijkt duidelijk hoe het sociaal probleem niet wordt opgelost
door een loonsverhoging alleen. De bevolking heeft minstens even zeer behoefte
aan een algemeen-menselijke vorming. Indien de Kerk er niet in slaagt ook op
dit gebied een boodschap te brengen, dan is het bijna zeker dat ze Latijns
Amerika verliezen zal.
* * *

Leo XIII heeft eens een vreselijke uitspraak geveld. Volgens hem was het feit
dat de Kerk de arbeidersklasse heeft verloren, het grote schandaal van de negentiende eeuw. Indien er geen hulp wordt geboden aan Latijns Amerika dan zal
wellicht een paus moeten bekennen dat het verlies van Latijns Amerika het
grootste schandaal van de twintigste eeuw is geweest. Vergeten we niet dat de
150 miljoen Katholieken die aldaar wonen, de numeriek belangrijkste groep
uitmaken in de Roomse Kerk.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL
E driedaagse besprekingen over het Midden- en het Verre-Oosten tussen Eisenhower en Eden hebben zo niet in de praktijk dan toch in theorie vriendschappelijke overeenstemming gebracht. In een uit acht punten bestaande beginselverklaring
hebben de beide staatslieden het fundamentele recht van de volkeren om hun eigen
regering te kiezen vastgelegd en verklaard, dat miljoenen mensen met geweld bij de
Sovjet-Unie zijn ingelijfd. Deze passage diende als antwoord op de felle aanvallen,
die Kroesjtsjef zich tijdens zijn reis door Azië op het „Britse imperialisme" had
gepermitteerd. Beide mogendheden zullen al hun invloed aanwenden om te voorkomen,
dat de pogingen van de Sovjets om de tegenstellingen in de wereld aan te wakkeren
tot een verstoring van de vrede zullen leiden. Eden had, nu de oorlog om Korea beeindigd was, aangedrongen om de handelsbesprekingen met rood-China af te schaffen.
Een verbod, waaraan vele koopvaarders, vooral Engelsen, zich tot niet hielden. Dulles
echter was van mening, deze troef bij de zich steeds voortslepende onderhandelingen
te Genève over de vrijlating van Amerikaanse gevangenen, niet uit handen te kunnen
geven. Hij ging niet verder dan de concessie, dat het embargo op de handel met roodChina opnieuw zal worden bestudeerd en de eventuele mogelijkheid van een versoepeling van het embargo zal worden onderzocht. De uitkomst van de bespreking over
Zuid-Arabië was niet minder schraal. Tussen Saoud-Arabië en Groot-Brittannië bestaat een geschil over de petroleumhoudende oase Buraimi, waarvan eerstgenoemd
land gebruik maakt om anti-Britse propaganda onder de Arabische staten te voeren.
De V. Staten die olie-oncessies in Saoud-Arabië hebben en de Arabische vorst niet
willen prikkelen zijn tegenover Eden niet verder gegaan dan de verklaring: dat de in
dit gebied bestaande geschillen opgelost kunnen worden door middel van vriendschappelijke besprekingen. Omtrent het Palestijnse vraagstuk verklaarden beide staatslieden,
dat zij eventuele suggesties voor een noodzakelijke uitbreiding van het apparaat,
waarover generaal Burns beschikt, in gunstige overweging zullen nemen. Met Frankrijk, mede-ondertekenaar van het verdrag van 1950, zal worden nagegaan welke stappen moeten worden gedaan om het hoofd te bieden aan het verhoogde oorlogsgevaar.
Onmiddellijk na het bekend worden van deze afspraak heeft de Arabische Liga aan
de V. Staten doen weten, dat zij zich niet gebonden acht door enigerlei besluiten door
anderen genomen, waarin zij niet is gekend. Hoewel praktisch van Edens wensen niet
zoveel is terechtgekomen noemde hij zijn conferentie met Eisenhower „de meest
bemoedigende, welke ik ooit heb bijgewoondl"
Nauwelijks was de conferentie Eden-Eisenhower geëindigd of een tweede brief van
Boulganin kwam af. Boulganin antwoordde, dat bilaterale verdragen best met het
Handvest kunnen samengaan en dat hij bereid was het eventuele vriendschapsverdrag
met de States aan te vullen met soortgelijke pacten met Groot-Brittannië, Frankrijk en
andere mogendheden. Deze bereidheid is niet zonder cynisme, als men bedenkt, dat
nog geen tien maanden geleden Moskou de 20-jarige vriendschapsverdragen met
Groot-Brittannië en Frankrijk annuleerde. Wijselijk heeft de president besloten deze
propaganda-correspondentie niet voort te zetten. De zeer vage verklaring van EdenEisenhower over eventuele uitbreiding van het apparaat in het midden-Oosten werd
door Moskou geïnterpreteerd als plannen tot troepenzendingen, die de onafhankelijkheid en souvereiniteit van de staten in dit gebied kunnen schenden. Mocht het zover
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komen, dat de westelijke mogendheden aan de V.N. zouden voorstellen op te treden
tegen een agressor, dan kan men nu reeds weten, dat de Sovjet-Unie gebruik zal
maken in de V.N. van haar veto om dit plan te verijdelen.
Op het 20ste partijcongres te Moskou kwam duide lijk naar voren, dat Kroesjtsjef
in de Sovjet-Unie de man van het ogenblik is. In een zes-urige rede betoogde de
nieuwe heer en meester van Rusland, dat vreedzame coëxistentie mogelijk is met alle
landen, doch dat het zaak is hen nauwlettend in het oog te houden, die de vreedzame
coëxistentie saboteren.
De geest van dit partijcongres was overigens van dien aard, dat men kon zeggen..
„Dezer dagen stierf Stalin in Moskou voor de tweede maal". Die het hardst tegen
hem van leer trok was een der vice-premiers Anastas Mikojan:1 Openlijk viel hij
stellingen van Stalin aan. Hij verdedigde het collectieve leiderschap. Hij vond, dat er
verschillende wegen naar het socialisme mogelijk zijn, zodat aan een verzoening met
Tito, die van Stalins weg was afgeweken, niets in de weg hoefde te staan. Zo kan
ook samenwerking met de sociaal-democratische partijen in westerse landen tot stand
komen, zonder dat deze satellieten behoeven te worden. Maarschalk Tsjoekof, de
„vriend" van Eisenhower. liet dreigementen horen, indien de toegestoken hand niet
aanvaard werd, terwijl de nieuwe ster Sjepiof nogmaals onderstreepte, dat geweldige
omwentelingen als de overgang van het ene naar het andere sociale regiem niet overal
volgens een en hetzelfde patroon kunnen worden uitgevoerd.
Met zijn „Republiekeins front" beschikt de nieuwe regering-Mollet slechts over
ongeveer 150 stemmen. Het verkreeg de investituur met behulp van andere partijen
o.a. de M.R.P. en de communisten, terwijl de Poujadisten en bloc tegenstemden. Om
een mogelijk „Volksfront" te weren stemden de M.R.P.-.ers, op negen leden na, voor
het program van Mollet, omdat hij ten gerieve van de katholieken verklaard had, dat
de regering als zodanig geen standpunt zou innemen bij het debat over de schoolwet,
maar dat de mannen van de regering, waarvan verscheidene tevens kamerlid zijn,
vrijelijk hun stem konden bepalen. Dat aan P.M.F. de portefeuille van buitenlandse
zaken onthouden, maar aan Pineau gegeven werd, gold eveneens als een tegemoetkoming aan de M.R.P. Een magere concessie. Want onder de ondertekenaars van
het socialistisch voorstel om de wet-Barangé in te trekken en de scheiding van Kerk en
staat totaal door te voeren, bevond zich ook de naam van Guy Mollet. Vermoedelijk
een slag in de lucht. Niet minder, zelfs meer dan van de 22 sinds de oorlog voorafgegane ministeries, is de grondslag van dit ministerie wankel. Van de 491 uitgebrachte
geldige stemmen heeft het ministerie weliswaar de meerderheid behaald, die echter, na
aftrek van die der communisten, op wier steun Mollet niet gesteld is, niet meer dan
twintig bedraagt.
Zo de regering al geen „volksfront" wenst, de socialistische regeringspartij in haar
anti-clericalisme heeft niet geaarzeld met de communisten in zee te gaan, waar het de
onderdriikl-fng van de Kerk betreft. Beide linkse partijen hebben voorgesteld niet
alleen alle steun aan het bijzonder onderwijs te onthouden, maar ook degenen, die een
studie-beurs van rijkswege ontvangen, te verplichten zich bij een openbare onderwijsinstelling te laten inschrijven. Bij openbare feestelijkheden moeten geestelijken geweerd
worden en radio, televisie en bioscoop moeten gezuiverd worden van de godsdienstige
propaganda van de roomse eredienst. De Belgische socialisten kunnen hier nog wat
van leren.
In Parijs teruggekeerd stippelde de premier zijn Algerijns program uit. Van militaire
maatregelen verwachtte hij geen heil. Hoofdzaak was aan een miljoen werkloze
Arabieren werk te verschaffen door industrialisatie, investeringen in de landbouwsectie
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en grote agrarische hervormingen. De inheemse bevolking snakte naar rechtvaardigheid en gelijkheid. Dit laatste moest verwezenlijkt worden door een enkelvoudig
politiek college voor de beide bevolkingsgroepen.
Een urgentie-voorstel van het „Volksfront" om door de afschaffing van de wetBarangé de schoolstrijd te openen werd met 288 tegen 279 verworpen. Een hernieuwd
voorstel kelderde eveneens. Er waren voorlopig urgenter kwesties te behandelen.
In de Assemblée toonde het „Volksfront" zich eveneens eensgezind in de agitatie
tegen de Poujadisten. In een dertiental kiesdistricten hadden de Poujadisten hun zetels
veroverd door een lijstenverbinding, die volgens een ministeriële beschikking voldeed
aan de daarvoor gestelde voorwaarden, maar die volgens algemeen gevoelen een
ontduiking van de kieswet was en dus ongeldig. De overige partijen wensten aan de
Raad van State een uitspraak te vragen. Het „Volksfront" wilde daarvan niet weten
en meende dat de Assemblée zelf als souvereine rechter moest optreden. Het werd een
stormachtige zitting, waarbij de eerste poujadist door een socialist vervangen werd.
Een besluit, dat tengevolge zou hebben, dat er nog 6 zetels voor de socialisten, vier
voor de Mendesisten en nog vier zetels aan de andere partijen, als het eerlijk toeging,
zouden ten deel vallen. De Poujadisten namen dit niet. Zij gingen over tot obstructie
en lieten niet na deze politieke fout der linkerzijde bij de kiezers uit te buiten.
Terwijl zich deze incidenten te Parijs afspeelden, doorstond Guy Mollet de vuurproef te Algiers. Hij was gekomen om een regeling te treffen, waarbij aan de inheemse
bevolking, die tienmaal talrijker is dan de daar verblijvende 1 miljoen Franse „kolonisten", gelijkstelling zal verschaft worden. De bejaarde generaal Catroux zou als
opvolger van de teruggeroepen resident Soustrelle de daartoe geëigende maatregelen
doorvoeren. Terwijl de Mohammedanen zich rustig hielden, hebben de Franse „kolonisten" de minister-president onwaardig ontvangen. Het werd een catastrofe. Hij werd
met stenen, rotte tomaten en tuinstoelen bekogeld, en moest, onder de inwerking van
traangas, haastig vluchten naar de Zomerresidentie, waar zijn eerste daad was
Catroux zijn ontslag te geven, en de socialistische minister Lacoste tot zijn opvolger
te benoemen. De fatale ontvangst in Algiers heeft het prestige van Mollet bij de
mohammedaanse bevolking aanzienlijk geschaad. Maar zijn zelfbeheersing heeft hij
niet verloren. Beseffend, dat het ontslag van Catroux niet voldoende was, is hij
onmiddellijk overgegaan tot het raadplegen der verschillende groeperingen, ook die
der „kolonisten" om tot een bevredigende oplossing te komen en een einde te maken
aan de opstand der bevolking, die een groot deel van het Franse leger heeft opgeëist.
NEDERLAND
Toen op 7 januari de beide delegaties te Genève besloten haar bijeenkomsten tijdelijk te schorsen, kon niemand vermoeden dat het uitgerekend een maand (7 februari)
zou duren voordat de gedelegeerden wederom aan de vergadertafel zouden plaats
nemen (7 februari) . De regering-Harahap had haast om de gedeeltelijk verworven
buit binnen te halen en stelde een tijdslimiet. Dit „misverstand" was voor de Nederlandse regering onaanvaardbaar. Volgens haar droegen de protocollen nog geen vaststaand karakter. Zij konden nog altijd besproken en gewijzigd worden. Tevens bestond
er een onverbreekbare samenhang tussen de vier punten, waarvan de Nederlandse
regering geen splitsing kon aanvaarden. Moeizaam bleef de Nederlandse regering
gedurende januari aandringen op „klaarheid" tot een telegramwisseling tussen de
ministers Luns en Anak Agung leidde tot een voortzetting van de besprekingen te
Genève. Want . minister Luns had zijn „klaarheid" verkregen. De vier agendapunten
zouden volledig in behandeling komen. De eenvoudigste wijze dit geschil op te lossen
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zou zijn de Indonesische N.-Guinea geinfiltreerden uit te wisselen tegen die arrestanten,
wier zaak nog niet is voor geweest. Dus Schmidt en Jungschlager zouden een aparte
zaak blijven en niet door van Empel verdedigd worden, hoewel het lang verwachte
visum hem eindelijk verstrekt was.
Van dit alles is niets gekomen vanwege een onoverbrugbaar geschil over de wijze,
waarop in de toekomst geschillen kunnen geregeld worden. De Nederlandse regering
doelde daarbij uitsluitend op financiële twistpunten. De opheffing van het Unie-Hof,
dat uit 3 Nederlanders en 3 Indonesiërs bestond, zou een leemte veroorzaken bij de
oplossing van eventuele geschillen. Vandaar dat de Nederlandse regering voorstelde
in dergelijke gevallen zich om arbitrage te wenden tot het Internationale Gerechtshof,
dat naast de paritaire commissie een 7de lid zou kunnen benoemen. De Indonesische
delegatie te Genève was echter geheel afhankelijk van Djakarta, dat van geen toegeven wist. Onder voorwendsel dat haar souvereiniteit bij het aanvaarden van deze
arbitrage in het gedrang zou komen, werd de Indonesische delegatie teruggeroepen
(11 februari) . Een gezamenlijk communiqué verklaarde, dat „de delegaties gestuit zijn
op een op het ogenblik onoverbrugbaar gebleken verschil van inzicht omtrent de
formulering van een geschillenregeling". De reactie van de Indonesische regering
kwam zonder uitstel. Binnen 24 uur hief zij eenzijdig de Nederlands-Indonesische Unie
op. Een der ministers (die van voorlichting) commentarieerde deze moedwillige daad
als een „eerste stap", daarbij voegend, dat „het falen van de conferentie van Genève
de Indonesische belangstelling in de uitwisseling van gevangenen heeft doen afnemen".
Bedachtzamer uitte zich minister Luns in de Tweede Kamer: „Indonesië schijnt thans
te willen overgaan tot eenzijdige maatregelen. Of dit zijn positie internationaal goed
zal doen moet worden afgewacht".
In het vredesverdrag met Japan in 1951 te San Francisco gesloten waren de belangen van de burger-geïnterneerden door de nalatigheid der grote geallieerden vergeten.
Minister Stikker was daarover met minister Yoshida een briefwisseling begonnen, die
onlangs haar bekroning vond in een verdrag, waarbij de Japanse regering zich bereid
heeft verklaard aan de Nederlandse regering ter beschikking te stellen 10 miljoen
Amerikaanse dollar als „smartegeld'' wegens het ondergaan van buitensporig leed in
de Japanse kampen.
Onder voorzitterschap van H. M. de Koningin is prinses Beatrix na de voltooiing
van haar 18de jaar volgens de bepaling van de Grondwet als lid van de Raad van
State geïnstalleerd (7 februari) . „Ik hoop, zo sprak H.M. „dat uw belangstelling in
de publieke zaak zal ontluiken, opbloeien en tenslotte vrucht zal dragen voor uw
vermoedelijk toekomstig werk". Het plotseling overlijden van de bekwame minister
van Justitie mr. Donker was een groot verlies voor de regering en voor het land. Tot
het einde van dit zittingsjaar heeft de reeds op jaren zijnde professor van Oven dit
verlies aangevuld.
Bij de verdediging van de begroting van Onderwijs heeft minister Cals het niet
makkelijk gehad. Het was hem een bittere teleurstelling, dat binnen enkele maanden
de wind van instemming met zijn beleid tot afkeuring gekeerd was. Op meer dan
500 vragen had hij een antwoord te geven. Mevrouw Fortanier-de Wit kwam echter
met een motie. De minister zag in deze motie een afkeuring van zijn beleid en daarom
wenste hij omtrent haar betekenis een duidelijke uitspraak van de Kamer. Mevrouw
Fortanier had het echter zo kwaad niet bedoeld: haar stond voor ogen een symbolische motie, die zij de kans niet meer kreeg toe te lichten. Het misverstand had echter
geen gevolgen.
K. J. D
1-3-'56
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Indien we ons op dokterswijze over de gezondheidstoestand van de regering Van
Acker moesten uitspreken, zou onze vaststelling allicht luiden, dat de crisis bij de
patiënt nog niet overwonnen, zelfs veeleer wat verergerd is. De bacil van de.verdeeldheld heeft nog meer om zich heen gegrepen en lijkt het hart te naderen. Maar het
organisme vermocht toch nog een tegenstof af te scheiden, waarvan de uitwerking nu
af te wachten valt. De bacil schuilt in de moeilijkheden rond de ziekteverzekering, de
gevormde tegenstof zijn de uitvoeringsbesluiten van de wet-Collard.
Hoewel we bij het opstellen van de vorige kroniek al iets hadden horen fluisteren
over een akkoord tussen regering en geneesheren, moesten we in feite wachten tot
21 februari, om het te zien verschijnen. Vanwaar die vertraging? Dhr. Van Acker
moest zich practisch bij de voorwaarden van de geneesheren neerleggen. Hij trachtte
zoveel mogelijk te redden o.m. wat de poliklinieken betreft, door spitsvondige formuleringen in de tekst van het akkoord te brengen, die tot verschillende interpretaties
aanleiding konden geven. De dokters lieten niet zo maar met zich manoeuvreren; toch
wist de Eerste-minister in zekere mate zijn doel te bereiken. Het lijdt geen twijfel, dat
het akkoord in zijn geheel het standpunt van de geneesheren vertolkt en trouwens van
al degenen die het Besluit Troclet hadden afgewezen. Dit laatste lijkt wel definitief
van de baan. Er is geen kwestie meer van veralgemeende betalende derde, van
beperking van de vrije keuze van geneesheer en verzorgingsinrichting, van aantasting
van het geneeskundig beroepsgeheim, van een verstaatste eenheidscontrole, van een
rechtstreekse inmenging van de minister in de aangelegenheden van de verzekeringsorganismen. Maar Van Acker wist te bereiken dat een wijziging van het huidig regime
der poliklinieken practisch van een nieuw akkoord afhankelijk wordt, en een gevaarlijke controle van deze klinieken af te wenden. Zijn grootste succes echter — en de
grote zwakheid van het akkoord r-- is, dat het de medewerking van de socialistische
mutualiteit vereist en aldus aan deze laatste een soort vetorecht verleent. Dan is het
weer de minister die arbitreert .... De geneesheren zullen wel niet die interpretaties
willen aanvaarden die tegen de geest van de overeenkomst indruisen. Maar evenmin
als zij konden gedwongen worden, zal dat met de socialistische mutualiteit. het geval
zijn, zodat het akkoord in de practijk misschien niet eens kan worden toegepast. Het
brengt trouwens geen oplossing voor het nijpend financieel probleem. Dit alles kan
tenslotte toch in de kaart van de socialisten spelen, die het failliet van het huidig stelsel wensen, om met hun formule van nationale gezondheidsdienst een kans te krijgen.
Zo zien zijzelf het echter vooralsnog niet in! Het akkoord werd onthaald op het
halsstarrig verzet van vakverbond en mutualiteit, tegen de voorschriften van voorzitter Buset in. Het socialistische kamp is verdeeld en er kan wel van een gezagscrisis
gesproken worden. Dhr. Buset heeft de politieke opportunistische weg gekozen. Hij
rekent erop op de duur alle voordeel te halen uit het samengaan met de liberalen.
Daar het echter nog te vroeg is de vruchten te plukken, is het nog te vroeg, de
coalitie te ontbinden. De socialistische organisaties echter redeneren niet zo subtiel.
Zij vragen een socialistische politiek en daarmee uit. Maar daardoor loopt dan het
samenleven met de liberalen gevaar.
Dhr. Van Acker heeft eens te meer zijn faam als tacticus eer aangedaan, door zijn
minister van Onderwijs juist op dit ogenblik de uitvoeringsbesluiten van de wet Collard m.b.t. het Middelbaar en Normaal onderwijs te laten publiceren. Die besluiten
zijn niet anders dan schandalig te noemen. Van de ongeveer 100 vrije normaalscholen
blijven hoogstens een vijftigtal gesubsidieerd. Het bestaan van vrije middelbare
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scholen in kleine centra wordt ten zeerste bedreigd: men hoopt wellicht de vrijgekomen
plaatsen met officiële scholen te kunnen vullen . ... Daarenboven blijven duizenden
leerkrachten geheel of gedeeltelijk zonder weddetoelagen. Het schandaal is vooral dat
de normen (inzake schoolbevolking, klasbevolking, lesuren) voor het officieel onderwijs veel minder streng zijn dan die, welke aan het vrij onderwijs worden opgelegd.
Het doel van Van Acker-Collard is duidelijk: een hevige reactie onder de christenen
verwekken, die dan weer aanleiding moet geven tot een vernieuwde solidariteit, op
grond van het anticlericalisme, tussen beide regeringspartijen. Het is een feit, dat de
katholieke reactie niet uitblijven kan. Misschien is het minder zeker, dat de verschillen
tussen de regeringspartijen zich nog zo gemakkelijk zullen laten overbruggen.
Vergeleken met deze dubbele ontwikkeling treden de overige feiten met politieke
terugslag min of meer in de schaduw, al zijn ze vaak belangrijk. Te vermelden valt,
dat de toekenning van de volledige vergoeding voor de moeder thuis voor langer dan
drie maanden verworpen werd, ondanks een ééndagssucces van de oppositie in de
senaat. Dat men inzake gezinspolitiek ter plaatse blijft trappelen. Weinig tevreden
over de actie van de Bond voor Kroostrijke Gezinnen ging oud-minister Van den
Daele zo ver, er de verchristelijking van te eisen, opdat de neutraliteit niet langer de
activiteit zou remmen. Dat een speciale formule van verminderde arbeidsduur werd
ingevoerd in de staalsector en in de kolenmijnen. Wat deze laatste betreft, heeft de
regering zich reeds tot de E.G.K.S. gewend om een tussenkomst te verkrijgen in de
lasten van de arbeidsduurvermindering (700 miljoen). Wellicht tracht ze aldus voor
het verlies aan egalisatiegelden, dat vanaf februari intrad, een compensatie te vinden.
Dat de parlementscommissies voor grondwetsherziening hun werkzaamheden weer
hebben opgenomen, zonder de C.V.P.: ze onderzoeken o.m. het keurig ontwerp van
rechtsgeldige Nederlandse tekst van de Grondwet. Verder is te vermelden, dat na
lange besprekingen, waarbij de heren Motz en Moureaux voor de eer bedankten, de
heer Mundeleer er zich eindelijk toe heeft willen lenen, de leiding van het (al te
rudimentaire) ministerie van Middenstand over te nemen; dat Brussel in de liberale
schepen Cooremans een nieuwe burgemeester kreeg; dat Dhr. Van Zeeland in de
senaat vervangen werd door oud-minister A. E. Janssen.
Het Nationaal Comité van de C.V.P. heeft een belangrijke verklaring gepubliceerd
betreffende de kongolese politiek: tegenover de onsamenhangende maatregelen van de
regering wordt hier een stel concrete objectieven voorgesteld, tot verwezenlijking van
een echte Belgisch-Kongolese gemeenschap.
In Europees opzicht was Brussel vergaderplaats voor de ministers der Zes. Overeenstemming werd bereikt over een verder nastreven van de Gemeenschappelijke
Markt en een Atoomorganisatie, in een nauwer kader dan de E.O.E.S., maar niet
onverenigbaar ermee.
L. Deraedt

Forum
De Engelse Elite
De meeste sociologen kennen het lijvige,
ietwat logge werk Zur Sociologie des
Parteiwesens in der modernen Demokratie

van Robert Michels, dat in 1911 verscheen. In 1915 kwam een Engelse vertaling van de pers onder de titel Political
Parties: a Sociological Study of the Oligarchical Tendencies in Modern Democracy. Het werd opnieuw uitgegeven in

1949 door The Free Press (U.S.A.). Met
breed uitgesponnen argumenten tracht de
auteur het bestaan van „de ijzeren wet
der oligarchie" te bewijzen. Een gedetailleerde ontleding van de toenmalige Duitse
politieke partijen en vakbonden brengt
hem tot de slotsom dat al deze organisaties mettertijd de prooi worden van enkele
families.
Indien Robert Michels zich de moeite
had getroost het Britse openbare leven
even zorgvuldig te ontrafelen, dan zou hij
ook daaraan vele argumenten hebben ontleend. Ogenschijnlijk met veel succes. In
zijn onlangs verschenen boek Uncommon
People 1 )
wat ik zou durven vertalen:
,,Ongewoon volkje" r toont Paul Bloomfield inderdaad aan dat Koningin Elisabeth II op de dag van haar kroning, in
1953, tenminste één voorvader gemeen
had met een derde van haar ministers en
met een groot aantal leden van het Hogerhuis, zowel bij de conservatieven als
bij de liberalen en de travaillisten. Verder
leert ons de auteur dat dertien van de
vierenveertig eerste ministers, die tijdens
de laatste twee eeuwen het land hebben
geleid, afstammen van diezelfde voorvader: Sir George Villiers, een vrij onbelangrijke ridder, juist drie en een halve
eeuw geleden gestorven.
De Villiers-familie maakt er aanspraak
op af te stammen van de Villiers, seigneurs de l'Isle Adam, in Normandië. Eén
der Villiers zou in 1066 samen met Willem van Normandië, bijgenaamd de Veroveraar, naar Engeland zijn overgestoken.

Of er enige verwantschap bestaat tussen
de Engelse Villiers en Villiers de 1'Isle
Adam, die in de Middeleeuwen Grootmeester der Ridders van Malta was, of
de 19e-eeuwse schrijver Auguste, comte
de Villiers de l'Isle Adam, laten we hier
buiten beschouwing.
In alle geval prijkt de naam van Sir
George Villiers in de stamboom van de
Koningin, van Sir Winston Churchill,
van Sir Anthony Eden, van Bertrand
Russel, graaf en wijsgeer, van zeer vele
leden uit de hogere en lagere adel in
Engeland, van de familie der Fitzjames in
Frankrijk en van de huidige Spaanse hertogin van Alva. Het is ook aan hem te
danken dat negen leden van het ministerie
van Sir Anthony Eden, rechtstreeks of
door huwelijksbanden, met elkander verwant zijn. En wel: Sir Anthony Eden,
Lord Salisbury, Lord Home, en de heren
Harold Macmillan, James Stuart (bovendien een afstammeling van het koninklijk
huis der Stuarts), Reginald ManninghamBuller, Anthony Head, Duncan Sandys
en Christopher Soames (beide laatsten
tevens behuwdzonen van Sir Winston
Churchill) .
Sir George Villiers, die kort na het
overlijden van zijn eerste echtgenote,
Audrey Saunders, een tweede huwelijk
aanging met Mary Beaumont, had negen
kinderen, waarvan zeven nakomelingen
hadden. Zijn meest vermaarde zoon was
de Hertog van Buckingham, „één der
grootste hovelingen uit de geschiedenis".
staatsman en kunstverzamelaar, vriend en
opdrachtgever van Pieter Pauwel Rubens
en van Antoon van Dijck. Tot de verdere
nakomelingen behoren Lady Hester
Stanhope, de staatsman Charles Tames
Fox, de romancier Henry Fielding, Lord
Shaftesbury, de gebroeders Lord NoelBuxton en Charles Buxton, beide socialisten en gewezen lagerhuisleden, de eerste
bovendien gewezen minister van Land-

1) Uitg. Hamish Hamilton, Londen, 1955. — Het is jammer dat dit fascinerende boek zo slordig
werd samengesteld. Zes stambomen vergemakkelijken de lectuur, maar geen enkele is volledig.
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bouw en thans lid van het Hogerhuis,
Lord Pakenham, Lord Listowel en Lord
Balfour, zoon van de vroegere conservatieve eerste-minister, die echter, evenals
de twee voorgaande, lid is van de socialistische groep in het Hogerhuis.
Het Britse voorbeeld schijnt dus de stellingen van Robert Michels overvloedig te
bevestigen. In feite mag men zich echter
afvragen of het wel zo eenvoudig is. De
bloedverwantschap heeft niet belet dat
ieder der bovenvermelde personen zijn
eigen weg is gegaan: al naar gelang zijn
overtuiging hing de éne het socialisme,
de andere het liberalisme en een derde het
travaillisme aan. Is het niet merkwaardig,
in dit verband, dat de conservatieve partij
sinds Disraeli, drie van de acht leiders die
elkaar zijn opgevolgd, brutaalweg heeft
onttroond. Het zijn: Balfour, Austen en
Neville Chamberlain. In het geval Balfour, die zelf tot de groep der Villiers
behoorde, waren het juist groepsgenoten
die het felst tegen hem gekant waren. De
Labourpartij daarentegen heeft sinds haar
ontstaan, geen enkele van haar leiders
gelikwideerd.
Het is duidelijk dat de zogenaamde
,,ijzeren wet der oligarchie" niet helemaal
beantwoordt aan de opvatting die Robert
Michels erop nahield. In het Hogerhuis
ën in het Lagerhuis treffen we leden aan
van éénzelfde familie zowel aan deze als
aan gene zijde van de demarcatielijn die
de regeringspartij van de oppositie
scheidt. Dit verschijnsel is trouwens niet
eigen aan de groep der Villiers. George
Ward b.v. werd onlangs aangesteld tot
parlementair en finantieel secretaris van
de admiraliteit. Tot aan de laatste verkiezingen zetelde zijn broer op de trakiezingen
vaillistische banken. De Heer Hugh Gaitskell, het nieuwe hoofd van de socialistische parlementaire groep, is als zodanig
hoofd van de Labourpartij. Zijn zwager,
de heer H. Ashton, is één der opkomende
namen in de conservatieve parlementaire
groep.
Met Prof. R. T. McKenzie in zijn meesterlijke analyse van de British Political
Parties 2 ), mogen we derhalve besluiten
dat de beruchte wet der oligarchie, indien
ze bestaat, beslist niet van ijzer is. Zowel
t) Uitg. W. Heinemann, Londen, 1955.
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in hun persoonlijke als in hun politieke
relaties leggen de Britten inderdaad de
grootst mogelijke ruimdenkendheid aan de
dag. In de Victoriaanse tijd was het zelfs
totaal ongepast bij society-aangelegenheden over iemands religieuse geloofsbelijdenis of politieke overtuiging te spreken,
of er ook maar naar te informeren. Zo
was het althans in theorie gesteld; in de
praktijk viel het wel eens anders uit.
***

Indien de ,,ijzeren wet der oligarchie"
niet kan ingeroepen worden, bieden dan
de erfelijkheidswetten een goede verklaring, zoals de auteur van Uncommon
People het met klem beweert?
Zijn argumenten zijn verre van steekhoudend. Men kan alleen met zekerheid
zeggen dat het Villiers-verschijnsel zich
ook voordoet op het intellectuele en artistieke plan. Ter illustratie geven we enkele
aanduidingen over drie culturele dynastieën.
Tot één en dezelfde culturele dynastie
behoren de volgende namen uit de Engelse letteren: Lord Macauley, staatsman en
vermaard historicus; Rose Macauley, de
hedendaagse romanschrijfster; Matthew
Arnold; Dr. Julian en Aldous Huxley; de
vele Trevelyans die naam maakten als
geschiedkundigen, dichters, diplomaten en
kunstschilders; tenslotte de Penrose-familie.
De Strachey-Pattle-Stephen dynastie
telt onder haar leden: John Strachey, gewezen socialistisch minister; Sir Leslie
Stephen, stichter en hoofdredacteur van
de grootse Dictionary of National Biography; de historicus A. V. Dicey; Vanessa Bell en Virginia Woolf; David
Garnett en de dichter Julian Bell.
De Wedgwood-Darwin dynastie van
haar kant mag bogen op namen als Charles Darwin, de geniale auteur van The
Origin of Species; Robin Darwin, de zeer
begaafde hedendaagse schilder; Miss C.
V. Wedgwood, geschiedkundige, directrice van het weekblad Time and Tide en
presidente van de Engelse P.E.N. club;
de grote toondichter Ralph Vaughan
Williams; Sir Francis Galton, één der
grondleggers van de eugenetica; R. A.
Butler, tot voor kort Brits minister van
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Financiën en nu voorzitter van het Lagerhuis.
* * *

Om de kroon op het werk te zetten
wijst de heer Bloomfield er tenslotte op
dat het verschijnsel zich herhaalt bij de
nakomelingen van Robert Barclay, de
roemrijke apologeet van de Quakers,
( een non-conformistische protestantse
secte). De Quakers hebben in het Britse
leven een steeds meer intense en eervolle
rol gespeeld, die ver boven hun numerieke
sterkte uitreikt. Vier der voornaamste
Engelse Bankinstellingen r de Barclay
Bank, de Lloyds Bank, de Gurney Bank
en de Hoare Bank — werden door hen
opgericht. Welnu de Barclay dynastie —
de machtige brouwerijgroep van die naam
is ook haar werk is op haar beurt verwant met de zo juist genoemde culturele
dynastieën en tevens met de leiders van
het politieke leven die Sir George Villiers
tot gemeenschappelijke voorvader hebben.
Deze élite die zich steeds heeft geaffir-

meerd, en zich nog altijd affirmeert, zowel op het politieke en economische, als
op het culturele en artistieke plan, heeft
naast de bloedverwantschap ook een gemeenschappelijke geestes- en karaktertrek. Het is een uitzonderlijk intens humanisme, liberaal en individualistisch in
de edelste betekenis van het woord, dat
zich ten volle bewust is van zijn verplichtingen ten overstaan van de gemeenschap
en wortelt in een discreet doch niet minder reëel erkennen en aanvaarden der
christelijke waarden.
Bijzonder tekenend is het feit dat deze
élite zich door de eeuwen heen nu eens
rechts dan weer links van het centrum
der politieke gedachte heeft bewogen,
soms zelfs, zoals heden, gedeeltelijk rechts
en gedeeltelijk links. Nooit echter week ze
ver af van dit centrum dat het best als
het Westerse humanisme kan worden bestempeld. Slechts in de omgang met deze
élite, kan men het Britse leven leren begrijpen.
Hugo van de Perre

,,Sola Scriptura"
Dit is de titel van een boekje, geschreven door iemand die „om (z)ijn betoog
zoveel mogelijk los te maken van elk
persoonlijk etiket" zich verbergt achter
het pseudoniem „Willem van Zoeterwoude" 1 ). Hij is protestants opgegroeid, maar
behoort niet meer tot enige kerk der Reformatie. Hij protesteert niet meer, zo zegt
hij zelf, en heeft de Rooms-Katholieke
Kerk als anders en beter erkend dan hij
voorheen wist. Katholiek geworden is hij
niet. „Ik leef zodoende in beide kerkelijke
werelden mede en leg mijn betoog neer als
het belijden van een, die in deze positie.
van welke ik toestem, dat ze geen definitieve kan zijn, niettemin van ganser harte
God en zijn waarheid zoekt en dient(blz. 5) .
Dit eerlijke en sympathieke getuigenis
werd op verzoek van de schrijver zelf
voor katholieke lezers ingeleid door Dr
van Doornik uit het Una Sancta-werk.
Deze inleiding lijkt ons zeer geslaagd. Zij
belicht de betekenis van het dispuut over

de traditie in het gesprek Rome-Reformatie en stelt in het licht dat de schrijver
werkelijk tussen beide standpunten in
staat.
De hoofdstukjes van Dr. van Zoeterwoude zelf geven eerder een zekere indeling in de vragen die hem persoonlijk hebben bezig gehouden dan een strak betoog.
Wetenschappelijke volledigheid streeft hij
niet na. Moderne reformatorische schrij;
vers over de traditie, als Cullmann, citeert
hij niet. Merkwaardig is ook dat hij de
schriftteksten zelf waarin „overlevering"
voorkomt —Jesus' afwijzing van de joodse overleveringen tegen Gods woord in
(Mk. 8, 8v. 12 par.) en Paulus' beroep op
de traditie vanuit Christus (1 Kor. 11, 23;
15, 3; 2 Thess. 2, 15) niet uitdrukkelijk
bespreekt. Wel toont de schrijver door
allerlei voorbeelden aan, dat Kerk en traditie reeds vóór de Schriften van het
Nieuwe Testament bestonden, dat de traditie de canon der Schrift heeft bepaald,
en vooral dat ook de reformatorische

1) Dr Willem van Zoeterwoude, Sola Scriptura. Traditie en Sch rift. Met een voorwoord van
Dr. N. G. M. van Doornik M.S.C. — J. H. Gottmer, Haarlem-Antwerpen, 1955, 140 pp.
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christen nog steeds de inhoud van de Bijbel verstaat vanuit princiepen die niet in
de tekst zelf zijn vervat.
Misschien zal de protestant op dit laatste antwoorden dat de Schrift vanuit het
geloof moet worden verstaan, even vanzelfsprekend als ieder boek met gezond
verstand moet worden gelezen. Niettemin
menen wij dat Dr. van Zoeterwoude gelijk heeft, en dat zijn voorbeelden duidelijk maken dat bepaalde geloofsopvattingen welke in de Kerk leven, ook in de Reformatie het verstaan van de Schrift bepalen. We zouden erbij kunnen voegen:
evenals ieder boek verstaan en beoordeeld
wordt vanuit in een bepaalde gemeenschap levende opvattingen. Ziehier dus de
traditie. De reformatorische christen heeft
tot nu toe eigenlijk geen reden om het bestaan van zulk een traditie in zijn kerken
te loochenen. Het geschilpunt met de Katholieke Kerk komt pas aan de orde met
de vraag: welk gezag deze traditie heeft,
en door welke organen ze gezagvol
spreekt.
Deze vraag raakt Dr. van Zoeterwoude
aan in hoofdstuk 7: Roomse en Protestantse onfeilbaarheid. Meer nog dan in de
vorige hoofdstukjes wordt het hier duidelijk dat hij in gesprek is met de rechtzinnige protestant, liefst de gereformeerde.
Hem tracht hij aan te tonen, dat ook de
protestantse kerken vroegere beslissingen
van de eerste concilies der Kerk en latere
uitspraken van henzelf, als de leerregels
van Dordt, voor onherroepelijk houden.
Van daar uit, zo meent de schr., is het
maar een klein stapje naar de pauselijke
onfeilbaarheid van Rome. Toch bevat
deze meer dan hij denkt. Schr. weet dat
lang niet alle uitspraken van pausen dat
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definitieve karakter hebben hetwelk voor
een onfeilbare uitspraak vereist wordt; hij
ziet bovendien juist wanneer hij meent dat
soms het inzicht in wat definitief is of niet
later verandert; maar het is werkelijk een
illusie te menen dat er niet verschillende
uitspraken zijn waarvan het ex cathedrakarakter duidelijk is, en daarmee de onherroepelijkheid vast staat (hetgeen overigens niet uitsluit dat ze door andere
kunnen worden aangevuld). Wat wij in
dit hoofdstukje missen is de vraag, waarom juist aan de paus, en aan de bisschoppen met hem, de onfeilbaarheid toekomt,
m.a.w. de vraag naar het gezag der apostelen en de apostolische successie. Met
deze vraag hangt ook die andere samen,
of er niet steeds één ware Kerk van Jesus
Christus bestaat.
De hoofdstukjes 8 tot en met 11 handelen over Maria-verering, Mis, gebed voor
doden, heiligenverering, rechtvaardigma
king en goede werken. Zij vooral geven
losse opmerkingen. Bijzonder weldadig is
de weergave van de katholieke leer over
Christus' eucharistische tegenwoordigheid
en de transsubstantiatie, aangezien hier
inderdaad de protestant aan de katholiek
materiële opvattingen in de schoenen
schuift die deze van jongs af gewend is
uitdrukkelijk te ontkennen. Hetgeen overigens niet wegneemt dat het gesprek over
de H. Eucharistie verder zou worden gebracht wanneer wij katholieken Christus'
eucharistische tegenwoordigheid tegelijk
in meer personalistische kategorieën uitdrukten.
Wij wensen met de schrijver dat dit
boekje mag bijdragen tot wederzijds begrip, en dat Gods Geest erdoor zijn werk
mag doen.
P. Schoonenberg S.J.

Ernstige Woorden o ver onze Beschaving
Het is een gemeenplaats te beweren dat
de Westerse beschaving zwaar ziek is en
een ernstige crisis doormaakt. Het gevaarlijke nu van iedere gemeenplaats is dat zij
de feiten eerder verbergt dan openbaart.
De gemeenplaats toch duidt er op dat een
bepaalde toestand door zo goed als iedereen zonder verder nadenken geaccepteerd
wordt, evenzeer deel van ons bestaan is
als dag en nacht. Dergelijk accepteren
6

brengt met zich mee een betrekkelijk onbekommerd-zijn van het genre dat er na
regen vroeg of laat wel weer zonneschijn
komt. Men begrijpt echter onmiddellijk
het gevaar van zulke gemeenplaatsen
wanneer de ziekte kanker is.
Het zijn moedige mannen die weigeren
zich neer te leggen bij onplezierige feiten
in de hoop dat alles wel weer terecht zal
komen. De ongeluksprofeet is maar zelden
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welkom: het leven immers is al zwaar
genoeg zonder sombere voorspellingen.
Maar wie nadenkt in zijn hart en weinig
grond ziet voor optimisme, laat staan voor
een rampzalige zelfvoldaanheid, zal zich
gedrongen voelen om alarm te slaan en
zijn waarschuwing te laten horen voor het
te laat is. Inderdaad: we hebben al zoveel
aan ons hoofd, met stijgende levenskosten,
woningnood, opvoedingsproblemen, enz.
enz., waarom ons nog met sombere diagnose lastig te vallen van wat komen gaat?
Het antwoord is dat slechts een eerlijke
diagnose, hoe alarmerend ook op zich,
een verantwoorde therapie mogelijk
maakt.
In de laatste maanden van het afgelopen jaar hebben drie Engelsen een waarschuwend geluid doen horen, en we achten het van belang de aandacht te vestigen op hun boeken 1 ) . Niettegenstaande
een grote verscheidenheid vertonen de
auteurs toch ook een opvallende verwantschap. Sir David Kelly heeft hoge diplo
matieke posten bekleed in Zuid Amerika,
Turkije en Rusland, voor en na de tweede
wereldoorlog, en is een mens van veel
ervaring en vele reizen. Douglas Hyde,
bekend ex-communist, en als Sir David
een bekeerling tot het Katholicisme, bereisde gedurende de laatste vijf jaren de
meeste continenten. Longmead Casserley
kan dan al in letterlijke zin niet zulke
grote reizen gemaakt hebben; met de eerste heeft hij gemeen dat hij de eeuwen
door getrokken is om het doen en laten,
en vooral het denken van de mens te
bestuderen. Met beide heeft hij gemeen
dat hij technische vooruitgang niet gelijk
stelt met grotere beschaving, en hartstochtelijk de overtuiging aanhangt dat
ideeën de wereld beheersen. Alle drie
voelen zich geroepen om de verwarring
der geesten te illustreren, die te wijten is
aan het wegvallen van ieder verantwoord
oordeel bij het merendeel der z.g. beschaafde mensen. Dit is op zijn beurt een
triest gevolg van denk-moeheid en denkluiheid, aangemoedigd en geëxploiteerd
door een op sensatie en amusement inge-

stelde pers, die koppen en slagwoorden
prefereert boven werkelijkheid en waarheid.
De drie auteurs betogen met klem dat
de idee de wereld beheerst, dat het geestelijke de kracht achter iedere beschaving
is. Ze geven aanstonds toe dat de christelijke idee het levensbeginsel is van de
Westerse beschaving, maar aarzelen geen
moment om te constateren dat deze idee
in al te sterke mate verdrongen wordt
door een kritiekloos-aanvaarde vertechniseerde en vermaterialiseerde levenswijze.
Onmiddellijk hiernaast wijzen de drie
auteurs erop dat het communisme ongetwijfeld gedragen wordt door een idee,
een philosophie, die al het materiële en
technische van deze eeuw in eigen dienst
heeft gesteld, en daardoor meer synthese
biedt dan de westerse beschaving. De drie
auteurs beginnen dan ook hun studie met
een onderzoek naar de werfkracht van het
communisme. Hyde doet dit op populaire
wijze. Kelly, met zijn ervaring van Russisch land en volk, toetst voortdurend
Marxistisch-Leninistische theorie aan Leninistisch-Stalinistische praktijk, terwijl
Longmead Casserley de communistische
idee uitdiept, om ook daar toch nog een
kiem van christelijk goed te ontdekken.
Na deze inleidende hoofdstukken komt
het eigen karakter van ieder dezer boeken
duidelijker naar voren. Hyde houdt zich
nu voornamelijk bezig met de vraag hoe
communistische expansie in het Oosten
kan worden beperkt en tegengegaan. Het
enige effectieve front is het christendom
met in de eerste linies de missionarissen
en Inlandse clerus. Sir David Kelly gaat
veel dieper op de zaken in en is niet zozeer geïntrigeerd door de kwestie van
communistische successen alswel westeuropese tekorten en domheden. De gezonde leer is de laatste eeuw door vele
valse -ismen dermate aangetast, dat op
politiek, sociaal, economisch, moreel, psychologisch en philosophisch terrein de
juiste maat geheel verloren schijnt. Kelly
deelt rake klappen uit en men proeft veel
ongeduld wanneer hij te spreken komt

1) Sir David Kelly, The Hungry Sheep. — Hollis and Carter, London, 1955, 224 pp., 18 sh
Douglas Hyde, One Front across the World. — Heinemann, London, 1955, 270 pp., 18 sh.
j. V. Longmead Casserley, The Bent World. — Oxford University Press, London, 1955, 238 pp
21 sh.
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over de hartstochtelijke aanhangers en
verdedigers van de mythe van de vooruitgang, van gevulgariseerde Freudiaanse
ideeën, enz. Het zijn Shaw en Wells, en
zovele mindere goden van hetzelfde slag,
die door Kelly als de meest verderfelijke
boosdoeners worden gebrandmerkt r-- en
het verdienstelijke is dat deze zware beschuldigingen niet gefundeerd warden op
hun onchristelijke instelling en beginselen,
maar op hun onmenselijk uitgangspunt:
onmenselijk, want onredelijk en onwerke
lijk. Dit onredelijke en onwerkelijke element wordt op uitmuntende wijze blootgelegt in wat wij het beste van de boeken
onder bespreking achten. Longmead Casserley is een Brit, Anglikaans geestelijke,
die momenteel verbonden is aan een theologische opleidingsschool in Amerika. Hij
is een helder schrijver, omdat hij een helder en scherp denker is, misschien nog
juister, waarnemer, mits we dit woord niet
beperken tot het enkel zintuiglijke. Newman's invloed treedt naar voren in zijn
afschuw van noties en versleten termen.
Indien hij zijn boek als titel meegeeft The
Bent World, ontleend aan een der gedichten van Gerard Manley Hopkins, De
Verbogen Wereld, dan bedoelt hij hiermede aan te geven hoe er slechts van
recht-trekken sprake kan zijn indien we
eerst recht denken, en al het verbogene en
scheve uit onze ideeën elimineren. Er is in
Longmead Casserley niets van de iconoclast. Hij doet veel meer denken aan een
rustige arts die een zwaar geïnfecteerde
wond beziet, deze uitwast, de haard van
de infectie bloot legt, en dan haar oorzaak aangeeft. De Schr. schrikt er niet
voor terug om vertrouwde begrippen en
realiteiten als democratie, techniek, emancipatie van de vrouw, geleide economie,
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enz. te zien als infectie-wonden, waarbij
de wond met opzet werd aangebracht om
groter kwaad te bestrijden, maar waar de
infectie soms het geneesmiddel erger dreigt
te maken dan de kwaal.
Noch Longmead Casserley, noch Kelly,
noch Hyde, zeggen het laatste woord. Zij
hebben deze pretentie ook niet. Ze hebben niet eens de pretentie steeds het enig
juiste en ware woord te zeggen. De grote
verdienste van deze boeken, en met name
van de eerste twee, is dat zij de serieuze
lezer tot denken zetten, hem waarschuwen
voor vervlakking van denken en hein
voortdurend aansporen zich te hoeden
voor gemeenplaatsen op welk terrein dan
ook. Deze boeken zijn een pleidooi om
niet als makke schapen door het leven te
gaan, Het is opmerkelijk dat het eerste
woord van Hyde's boek en het laatste
van dat van Kelly (tevens de titel gevend
aan het geheel) ontleend is aan Milton,
waar deze spreekt van hongerige schapen
die niets te eten krijgen, maar opgezet
raken, wegrotten en verrotting verspreiden — geen verkwikkelijk beeld van het
mensdom van vandaag. Dat Casserley
spreekt van The Bent World, is typerend
voor de mildere toon van zijn boek alsook
de wat optimistischer inhoud: Hopkins
immers spreekt in ditzelfde sonnet van de
H. Geest die als een duif over deze wereld zweeft, en broedt.
Uit het bovenstaande is het duidelijk
dat de ontwikkelde mens degelijk kennis
dient te nemen van deze boeken. Met name behoren diegenen die een leidende
functie bekleden op politiek, economisch
en sociaal terrein, om niet te spreken van
de geestelijken, zich door deze studies te
laten stimuleren tot helderder zien en
denken.
Dr. W. Peters

Boekbespreking
GODSDIENST
Dr. M. C. SMIT, Het Goddelijk Geheim
in de Geschiedenis. — J. H. Kok,
Kampen, 1955, 34 pp., f 1.25.
In zijn inaugurale rede, gehouden door
prof. Smit bij gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding aan de Vrije Universiteit als
hoogleraar in de geschiedenis der middeleeuwen en in de theorie der geschiedenis,
behandelde de nieuw benoemde hoogleraar het ingewikkelde probleem van
Gods leiding in de wereldhistorie. Deze
materie is hem van af zijn promotie blijven boeien en hij heeft ze in een diep
doordacht betoog in deze rede verwerkt.
Na gewezen te hebben op de beïnvloeding
van heidens Germaanse voorstellingen en
van oudtestamentarische teksten, waarin
een direct verband wordt gelegd tussen
menselijke daad en goddelijk oordeel, op
de geschiedbeschouwing der christelijke
middeleeuwen, behandelt hij de kern van
de zaak: Kan de mens Gods leiding in de
wereldgeschiedenis onderkennen? Gods
leiding in de geschiedenis bestaat in Zijn
algehele Providentie en in Zijn wat de
hoogleraar noemt „fragmentarisch handelen": het ingrijpen van Gods Hand of
Vinger, waardoor aan de gebeurtenissen
een andere wending dan de voor de hand
liggende wordt gegeven. In de Middeleeuwen was men vlug met deze constatering. We menen, dat omtrent de roeping
van Jeanne d'Arc de Hand Gods duidelijk kenbaar is. Als Paulus lV bij de
goedkeuring van Ignatius' formulier uitroept: „Hier is de Vinger Gods" kan men
makkelijker strijden over die kenbaarheid.
Dr. Smit verwerpt echter de mogelijkheid
van zulk een absoluut oordeel.
Van de andere kant geeft hij toe, dat
de geschiedeniswetenschap zich te beperken heeft hoofdzakelijk tot intra-mundane
verhoudingen. Maar de gelovige historicus is overtuigd, dat de historische feiten
en verhoudingen zich slechts in hun relatie tot God constitueren en dat er volgens
de gedachte van St. Augustinus, een onlosmakelijk verband bestaat tussen het
mysterie in God zelf en het mysterie in
deze wereld, nl. dat het geheimenis in de
geschiedenis zijn oorsprong vindt in het
goddelijk geheimenis. Of, volgens een andere schrijver: wij zien hier op aarde
slechts de achterkant van Gods weefsel
in de geschiedenis.
K. J. Derks

Jac. SCHREURS, M.S.C., Franciscus
van Assisië. — Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1955, 357 pp.,
f 10.75.
Van de heilige van Assisië is een
nieuwe levensbeschrijving verschenen van
de hand van pater Schreurs. Men kan het
leven van de heilige Frans lezen en herlezen, het blijft een immer fascinerende
lectuur; de beroemde heilige van Assisië
boeit altijd en blijft immer boeien.
Deze nieuwste Nederlandse biografie
van de heilige Frans van Assisië getuigt
hoe ook de schrijver door een grote bewondering is gegrepen en door een innige
verering geleid; niet minder legt zij getuigenis af van een serieuze bestudering van
bronnen en vroegere biografieën van Sint
Franciscus. De auteur heeft Assisië en
omgeving, de streek waar de heilige geleefd, gebeden en gearbeid heeft, scherp
en diep in zich opgenomen, zodat zijn be schrijving ervan niet enkel een zeer levendige is geworden, doch landstreek en
plaatselijke omgeving met de gestalte van
de heilige tot een zeer zuivere en natuurlijke eenheid zijn verweven.
Uit deze levensbeschrijving valt de bezieling van de auteur voor zijn heilige
held bladzijde na bladzijde te constateren,
wat van de ene kant het boek tintelend
en levend maakt doch wat niet zelden ook
tot een al te grote uitvoerigheid leidt
welke men liever gemist had. Een meer
zakelijke en strakker behandeling zou het
boek zeker ettelijke bladzijden minder
doen tellen doch het zou de lezer sterker
aangrijpen en de lezing aantrekkelijker
maken. Dit laatste te meer daar pater
Schreurs over een zeer voortreffelijke pen
beschikt, al ontslippen er hier en daar
enkele, nogal eigenaardige woordformaties („gestukkend", aan „geenskanten",
e.a.) . De uitgever heeft het boek in een
zeer goed gewaad gestoken.
Joh. Heesterbeek
L. MONDEN, S.J., Moraal zonder zonde?
Desclée De Brouwer, Brugge,
1955, 76 pp., ing. Fr. 36.
Dit boekje bevat de enigszins uitgewerkte tekst van drie voordrachten, welke
de auteur vorig jaar met veel bijval gehouden heeft voor de studenten aan de
Leuvense universiteit. Het was een geluk-
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kig idee om deze toespraken voor een
breder publiek toegankelijk te stellen, omdat er op een intelligente wijze een onderwerp in behandeld wordt, dat niet
alleen studenten aan de hogeschool maar
alle verstandige christelijke mensen, inzonderheid hen, die met zielzorg belast
zijn, ongemeen interesseren zal, nl. het
echte christelijk besef van zonde en zondigheid. Te meer daar dit juiste besef in
de laatste tijd zowel door minimalisering
als door een soort mystieke overdrijving
ernstig in gevaar wordt gebracht, tot groot
nadeel van de hele christelijke waarheid
en van haar practische beleefbaarheid.
Vanuit de hoek der psychologie is men
tot de wijsheid gekomen, dat zonde en
schuld enkel ziekelijke voorstellingen zouden zijn, die men maar zo gauw mogelijk
van zich af moet schudden. Anderen menen ontdekt te hebben, dat de echte zonde
in contradictie staat met de authentieke
menselijke vrijheid en dus niet meer dan
een fictie kan wezen, ofwel dat de mens
niet zó vrij is als hij zich inbeeldt en dat
derhalve een echte zondigheid in tegenspraak is met de menselijke onvrijheid. En
tenslotte, om geen mogelijkheid onbenut te
laten, werd een soort „zondemystiek" bedacht, die opeens de zonde zó in éénklank
is gaan vinden met de menselijke natuur,
dat ze haar tot een haast onmisbare grond
dreigt te maken van elke diepere godsdienstigheid. De auteur heeft zich niet met
een materiële verwijzing naar een orthodoxe leer van deze stellingen afgemaakt.
Hij gaat op de moeilijkheden in en brengt
door een onderlegd en boeiend betoog hun
ongefundeerdheid aan het licht. Doch met
de aanvaarding van het feit der zonde is
de mens nog maar weinig gebaat. De
grote vraag is nu, of deze feitelijkheid
voor elke positieve zin gesloten moet blijven. Op deze vraag brengt de laatste
voordracht het antwoord van de theologie
der zonde: de openbaring, dat de harde
feitelijkheid van het kwaad door Gods
barmhartigheid en 's mensen berouw kan
gebroken worden tot vergiffenis en genade.
L. Vander Kerken
AUGUSTINUS, Oeuvres de St. Augustin
16. 2e série: Dieu et son oeuvre, La
Trinité II: Les images par P. Agaësse
en J. Moingt (Bibliothèque Augustinienne) . Desclée de Brouwer,
Brugge, 1955, 710 pp., Fr. 240.
In de serie der werken van Sint
Augustinus in Franse vertaling ligt heden
voor ons het reeds lang verwachte tweede
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deel van De Trinitate libri XV, dat
Augustinus' speculatieve theorie bevat
over de trinitaire structuur van de menselijke geest, d.i. het trinitaire godsbeeld in
de ziel.
De vlotte vertaling die we hier en daar
precieser hadden gewild, maakt dit moeilijke werk toegankelijk voor de moderne
lezer. Een aantal verklarende nota's begeleiden de vertaling en verhelderen bepaalde problemen.
Alhoewel we niet akkoord kunnen gaan
met bepaalde opvattingen van de auteur
en wij vooral soms de preciese omlijning
van de vrij ingewikkelde vraagstukken di
deze tekst stelt, missen, we missen ook
elke referentie aan de bijdragen over deze
vraagstukken verschenen in „Augustinus
Magister" en besproken op het Internationaal Augustiniaans Congres te Parijs
(1954) —, kunnen we dit werk aanbevelen.
Daar deze uitgave wegens het kleine
formaat zeer handig is zal zij onvermijdelijk ook door vakmensen geapprecieerd
worden, doch in dit geval ware een uitgebreide bibliographie en een volledige
woordindex gewenst.
H. Somers
Hildegard van BINGEN, Keuze uit de
Geschriften, vertaald en ingeleid door
Prof. Dr. Willibrord Lampen O.F.M.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 168 pp.
Het is een verdienstelijk werk geweest
een overzichtelijke bloemlezing samen te
stellen uit de geschriften van Hildegard
van Bingen, de vermaarde abdis van
Rupertsberg. In Nederland heel weinig,
misschien bij name alleen bekend, vraagt
zij nochtans de volle aandacht zowel om
haar zeldzame geestkracht en begenadiging, als om de rijkdom van haar visioenen en de onversaagdheid, waarmede zij
-terwille van het christelijk geloof en de
christelijke zeden zich richt tot de geestelijke en wereldlijke leiders van haar tijd.
Op inderdaad verstandelijke raad van
een zijner vrienden laat de vertaler aan
de keuze uit haar geschriften een verklarende verhandeling vooraf gaan, waarin
hij aangeeft wat in de mystieke leer onder een visioen verstaan moet worden,
vervolgens de soorten, de kentekenen van
hun bovennatuurlijke oorsprong, om ten
slotte als besluit vast te stellen, dat er
,,naast of bij de goddelijke ingeving", onder wier invloed Hildegard haar visioenen noteerde „veel kan worden toegeschreven aan de menselijke verbeelding".
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Na deze verhandeling volgt een uitvoerige studie over haar leven en werken.
Ofschoon niet meeslepend zijn deze bladzijden beslist indrukwekkend wegens de
geschiedkundige en bibliografische nauwkeurigheid, waarmede de inleider te werk
gaat, ook wegens de belezenheid die ze
veronderstellen.
De tweevoudige heldere inleiding vergemakkelijkt de lectuur van de overzichtelijke keuze uit de geschriften. Ze bereidt
ons voor op een symboliek, die de geest
van een twaalfde eeuw kenmerkt, maar
die in onze tijd niet licht verteerbaar is:
op een geestelijke „oerkracht", die ons
wellicht had overrompeld: op een twijfelloze zekerheid, waarmede de oorspronkelijke zieneres haar waarschuwingen en
aansporingen richt tot Paus, keizer en
prelaten en die als overmoed ware afgewezen, als deze vrouw door haar leven
niet bewezen had een Godsvrouwe te zijn.
De bloemlezing verscheen als derde
deel in de tweede reeks van de Monumenta Christiana. Het is een keurige uitgave, zoals te verwachten viel. Wie ze
zich aanschaft, verzekert zich geen oppervlakkige kennismaking met „wellicht
de grootste dichteres, geleerde en zieneres
der middeleeuwen'', zoals de inleider haar
noemt: bovendien met een vrouw, zo
moge aangevuld worden, die de zeldzaam grote krachten, waarover ze beschikte, wist samen te bundelen en in te
zetten voor het welzijn der Kerk.
M. Molenaar M.S.C.

In de concrete eenheid van haar eigen
verlossing die culmineert in haar unieke
maagdelijkheid, met haar, op de verlossing
der mensen berekend, moederschap ziet
schr. terecht het enig grondprincipe van
heel de mariologie. Maria krijgt aldus de
haar eigen organische plaats in het heilsbestel, niet als verlosseres naast Christus,
maar als de bemiddelende schakel tussen
de éne reddende mens Christus Jesus en
de mensheid die in haar schoot broederlijk r— en natuurnoodzakelijk, gesteld dat
God zich incarneren wil met Hem
wordt verenigd.
Deze waardevolle bezinning is uiterst
kostbaar om de predicatie voor te lichten
r enkele passages zijn misschien te technisch theologisch geschreven voor de leek,
al is er zeer veel dat door hem genoten
kan worden. Hoezeer ze nodig is mag blijken uit het feit dat de nochtans kerkelijk
goedgekeurde aanroepingen te Banneux
beginnen met: „Sainte Vierge des Pauvres
qui êtes source de graces, sanctifiez-nous".
Wie dit werk leest zal begrijpen dat Onze
Lieve Vrouw niet „source de graces" is
noch dat zij de mens kan heiligen. Het is
juist de uiterst fijne symboliek der verschijningen te Lourdes en te Banneux, dat
Maria de bron laat ontspringen die Christus is en de mensen leidt naar zijn heiliging. „Fons unus Christus Jesus: hunc
R. Leys
alma recludit" (P. Scheuer) .

H. M. SCHILLEBEECKX, Maria, Moeder van de verlossing. Apostolaat
van de Rozenkrans, Antwerpen, 1955,
220 pp., Fr. 78.

Er ligt aan dit werk een mooie, een
diepe gedachte ten grondslag: de complementariteit der Lieve-Vrouw-verschijningen te Lourdes en te Banneux, meer nog:
de voleinding welke Banneux komt schenken aan sommige aspecten van Lourdes,
zoals ook de titel van „Moeder van God,
Moeder van de Verlosser" zingevend is
voor die van „Onbevlekte Ontvangenis".
Het boek getuigt van een innige verering,
het is met talent geschreven, met directheid, met rake psychologie, met diep geestelijk inzicht. Wat te volgehouden admiratief naar onze smaak (het overdadig
aantal uitroepingstekens ....) . En we menen te weten dat het verhaal der feiten in
het eerste deel toch enigszins geromanceerd is. Alles samen hadden we het wat
van de reserve toegewenst die het verhaal
karakteriseert van Notre-Dame de Banneux. Etudes et Documents publiés par
Son Excellence Mgr. L. J. Kerkho[s en
waarbij de enig mooie gebeurtenissen nog
R. Leys
het best tot hun recht komen.

Zoals de eerste, spoedig uitverkochte
uitgave van dit werkje (onder de titel:
Maria, Christus' mooiste wonderschepping), biedt ons ook deze tweede, omgewerkte uitgave een zeer zuiver getekend
theologische schets van het Maria-mysterie en van onze beleving daarvan. Het is
theologie in de grote zin van het woord:
strevend, met grote accuratesse en intellectuele eerlijkheid, naar verstandelijk inzicht, vanuit en steeds binnen een zeer
vrome geloofsaanvaarding die aan heel
het opstel een diep religieuze atmosfeer
verleent. Niet zozeer een theologie der
mariale ,,voorrechten" als wel een theologie van Maria's lotsverbondenheid met de
Kerk en de mensen, als „subliem verloste"
en maagdelijk geroepen voor de taak van
haar goddelijk en verlossend moederschap.

Samuel POYARD, Lourdes-Banneux, ou
la suite magnifique. Casterman,
Doornik, 1955, 290 pp., geill.
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WETENSCHAP
Drs. K. J. GROENEVELD, Algemene
economisch studieboek nog eens algemene
Bedrijfseconomie I.
H. E. Stenfert
economie „in a nutshell' te geven.
Kroese N.V., Leiden, 311 pp., f 9.75.
Groeneveld is een meester in het opstellen van vragen en oefeningen, welke
Met bedrijfseconomische studieboeken
we na ieder hoofdstuk in ruime mate
van algemene aard is de markt in Nederaantreffen. Wij achten deze nuttig wanland beslist niet overvoerd. Door het verneer zij leiden tot zelfstandig denken en
schijnen van een nieuw werk op dit gehet oplossen van moeilijkheden, niet wanbied zou in zekere zin een tekort kunnen
neer men het antwoord kan geven door
worden aangevuld, met name wanneer dit
enkele bladzijden in het boek terug te
het karakter zou hebben van een handslaan. Beide categorieën van vragen ko
boek, dat zonder zelf nieuwe theorieën te
men we in dit studieboek tegen.
lanceren een samenvatting zou trachten
Wij willen geen eindoordeel uitspreken
te geven van de voornaamste theorieën
over Groeneveld's boek, alvorens de drie
op bedrijfseconomisch gebied, voorzien
delen, welke nog zullen verschijnen gelevan verklaringen en critische beschouzen te hebben. Prof. Dr. C. F. Scheffer
wingen.
Groeneveld heeft nog verder gemikt en
Via Regia. Nobelpreistrager auf dem
gezocht „naar een zekere synthese, naar
Wege ins Atomzeitalter. Herausgehet optrekken van een eigen gebouw",
geben von Dr. Rudolf Erckmann. —
waartoe hij de bouwstenen aan velen ontWilhelm Andermann Verlag, Nlunleende. Voor wat dit eerste deel betreft,
chen-Wien, 1955, 400 pp. en 28
komt het zoeken naar synthese in het
kunstfoto's, D.M. 16.80.
bijzonder tot uitdrukking in de Hoofdstukken 1 en 2, handelende resp. over
Dit goed verzorgde boek bevat een
„Het Bedrijf" en „Het object der bedrijfsaantal opstellen van vakmensen, die de
economie". Deze hoofdstukken vinden we
persoon en het werk van 28 Nobelprijsechter de minst geslaagde in dit boek. De
winnaars voor fysica en chemie willen
voor een studieboek noodzakelijke heldere
belichten. De keuze der geleerden beperkt
betoogtrant ontbreekt, de formuleringen
zich helaas tot hen, die uit Duitsland of
zijn vaak nodeloos ingewikkeld en niet
Oostenrijk afkomstig zijn; hierdoor wordt
altijd juist. Een uitspraak b.v. als volgt:
het beeld van de ontwikkeling der natuur„Worden de gelden niet geconsumeerd,
en scheikunde verbrokkeld tot een aantal
dan betekent dit kapitaalvorming en kolosse momentopnamen.
men die gelden ook dan weer de bedrijDe opstellen zelf zijn interessant. De
ven (of de Overheid) ten goede, maar nu
meeste auteurs weten een vrij helder beeld
via de kapitaalmarkt" (blz. 16) , mag
te schetsen van de inhoud der ontdekkindoor een ervaren econoom o.i. niet worgen die aan de onderzoekers zo hoge
den neergeschreven!
roem gebracht hebben, zonder zich van
De Hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn van
onverstaanbare vaktermen te bedienen.
beschrijvende aard en behandelen resp.
De wetenschappelijke inhoud wordt op
„Bedrijfstakken", „Geld- en Kapitaalveraangename wijze vervlochten met een
keers-bedrijven" (waarom deze nieuwe
karakteristiek van de persoon van de
en ongebruikelijke term en niet gesproken
onderzoeker en een summiere levensschets.
van financiële instellingen?) en „Risico,
Deze tweezijdige belichting doet de onOnzekerheid en Verzekering". Zij liggen
derzoeker vollediger tot zijn recht komen,
op het terrein van wat men vroeger zou
ofschoon helaas de beschrijving van de
genoemd hebben de Organisatie en Techmens vaak minder geslaagd is als die van
niek van de Handel. Deze beschrijvingen
het wetenschappelijk werk.
zijn grondig. Vooral het beeld dat in
P. v. Breemen
Hoofdstuk 3 van de verschillende beR. C. STEBBINS, Amphibians and Rep-,
drijfstakken wordt gegeven is duidelijk
tiles of western North America. —
en goed.
McGraw-Hill House, Londen, 1954,
Met het laatste hoofdstuk (6) , dat een
XXII-530 pp., geïll., sh. 641-.
analyse tracht te geven van het economisch handelen heeft de schrijver o.i.
Dit handboek richt zich vooral tot hen
echter weer minder succes en wij vragen
die interesse hebben voor de natuurhisons af waarom het nodig is voor studentorie van de amfibia en reptielen. Na een
ten, die zich voorbereiden op de in het
inleiding over de jacht op en de conservoorwoord genoemde examens (o.a. canvatie van specimina wordt het grootste
didaats-examen economie) in een bedrijfsdeel van het werk besteed aan de syste-
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matiek der salamanders, kikvorsen, padden, schildpadden, hagedissen en slangen
van Noord en West Amerika. Het boek
is met veel zorg samengesteld en uitgegeven. Naast duidelijke systematische tabellen en fraaie illustraties bevat het ook
veel kaarten met aanduiding der geografische verspreiding der soorten of variëteiten. Druk en papier zijn de beste tradities der Amerikaanse uitgaven waardig.
Dr. F. Elliott
W. M. SMART, The Origin of the Earth
(Pelican Books, 339) . Penguin
Books, Harmondsworth, 1955, 224
PP.
Achter deze bescheiden titel schuilt een
werkje dat ver heenrijkt over het probleem van het „waaruit, wanneer en hoe"

onze aarde ontstaan is. Ook handelt het
over de planeten en satellieten in 't algemeen, ja zelfs over het ontstaan van het
heelal. Een verdere niet te versmaden
verdienste is de zorg waarmee de lezer
ingewijd wordt in alle speciale kennissen
die vereist worden om de conclusies der
hedendaagse astronomie te verstaan: de
geologie, de spectroscopie, de radioactiviteit en de kernfysica. Dit alles wordt geduldig en geleidelijk uitgelegd van af de
eerste elementaire beginselen tot aan de
laatste en meest moderne ontdekkingen.
Hierdoor heeft dit werkje de waarde gekregen van een kleine „Summa" der fysische astronomie, degelijk genoeg om
leerrijk te zijn en bovendien bevattelijk en
licht genoeg om als tijdverdrijf gelezen te
worden.
Dr. F. Elliott

PEDAGOGIE
G. van VELDHUIZEN Azn, Op de gezegd moest worden wat Trimbos aan de
straathoek. J. N. Voorhoeve, Den orde stelt, al zou ik graag gehad hebben,
Haag, 1954, 118 pp., f 3.50.
dat aan de lichtzijden wat meer aandacht
Door een misverstand is dit belang- was besteed. Geheel „licht" zal het in de
wekkende boekje van dominee van Veld- kinderbescherming nooit worden, omdat
hun woning op het Noorden ligt, zij zal
huizen blijven liggen, althans met betrekaltijd de critiek moeten doorstaan, dat zij
king tot een bespreking in dit tijdschrift,
het niet goed doet, maar zij kan niet meer
want ik heb het zeker niet zonder meer
„laten liggen", integendeel! Ik heb het dan een vervanging bieden voor iets, wat
eigenlijk onmisbaar is. Dit neemt echter
reeds aan velen ter lezing aanbevolen.
niet weg, dat de liefdevolle kritische beHet is geen wetenschappelijk werk, het is
uit de ervaring geboren en daaruit resul- schouwingen van Trimbos met grote ernst
in de kringen van de kinderbescherming
teerde een zoeken naar middelen om de
Perquin
bestudeerd dienen te worden.
zogenaamde ongrijpbaren toch te grijpen.
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik de
grootste bewondering heb voor de liefde, Strafbejegening Staatsdrukkerij en Uitgeverij, Den Haag, 1955, 121 pp.,
die op elke bladzijde van dit boekje openf 3.60.
ligt, en ik meen, dat dominee van Veldhuizen een uitermate belangrijk kernpunt
Alle geïnteresseerden in het Rijksgeraakt heeft; hij heeft begrepen, hoezeer tucht- en gevangeniswezen zullen dankhet om de persoonlijke ontmoeting gaat,
baar kennis nemen van de studie over de
waarbij de opvoeder, c.q. de zielzorger,
toepassing van de jeugdgevangenis der
uittreedt uit zichzelf om de ander te vinwerkgroep van het Ministerie van JustiPerquin tie onder voorzitterschap van wijlen
den.
Prof. Mr. M. P. Vrij, getiteld „StrafbejeC. J. B. J. TRIMBOS, Zorgenkinderen. gening" en uitgegeven bij de Staatsdruk— Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht,
kerij.
Antwerpen, 1955.
De studie bevat vele onderwerpen, zoWie het genoegen smaakt Trimbos per- als, oorzaken die leidden tot justitieel ingrijpen, bejegening van de delinquenten
soonlijk te kennen, weet dat hij op de man
af zal schrijven, niet van plan ergens en de eisen aan het personeel der inrichting te stellen. die met elkaar een indruk
doekjes om te winden. Daarbij treedt hij
van volledigheid geven.
niet voor 't voetlicht om ook eens zomaar
De conclusies, die duidelijk vrucht van
over het een en ander te schrijven, hij
discussie en soms een compromis zijn,
staat er men kan er zeker van zijn --met zijn hele persoon achter. Zo is het treft men als suggesties aan, in welke
ook met zijn boekje Zorgenkinderen, dat richting de werkgroep de verdere evoluhandelt over de kinderen der kinderbe- tie in de jeugdgevangenis wenst.
scherming. Het wil mij vóórkomen, dat
De afstand tussen beschouwing en rea-
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lisering zal ieder insider treffen, maar
tevens waardering oproepen voor het
idealisme en de deskundigheid waarmee
de werkgroep dit progressief terrein van
het poenitentiaire recht betreedt.
Dat men kan twijfelen aan de effectue-
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ringskans van de gedane voorstellen, staat
niet in de weg aan de vreugde waarmee
een studie wordt begroet die het grote
probleem van strafbejegening aan jeugdige delinquenten in het licht stelt.
Mr. H. A. Sjoukes

KUNST EN CU LTLiLIRLEVEN
Pablo PICASSO, Wort und Bekenntnis.
Georges BRAQUE, Der Tag und die
Nacht.
Hans ARP, Unsern táglichen Traum, r
Verlag der Arche, Zürich, 1955, 12846 en 128 pp., geïll., D.M. 6,80-3,80
en 7,80.
In het januari-nummer hebben wij reeds
gewezen op de uitgave van Matisse's verzamelde geschriften. In dezelfde reeks
verschenen eveneens de geschriften van
Picasso, Braque en Arp.
Het deel over Picasso bevat interessante bekentenissen over het plastisch
oeuvre; wonderbare surrealistische gedichten, die slechts na een zekere vertrouwdheid ermee hun geheim openbaren;
het fantastische drama „Le Désir attrapé
par la queue", dat voor het eerst gecreëerd werd door Camus met de medewerking van Sartre, Leiris, de Beauvoir en
Maar. Het fijne boekje besluit met twee
studies van Berdiaiew en C. G. Jung.
Tegenover de gezegden van Picasso kan
men een dubbele houding aannemen. Men
kan zelfbewust de vulgaire en groteske
onzin afwijzen. Men kan echter ook door
het groteske en vulgaire heen de zin van
deze menselijke uitdrukking achterhalen.
In de korte aantekeningen van G. Braque uit de jaren 1917-1952 spreekt een
wijze en scherpzinnige geest, minder op
de verbeelding afgestemd dan die van
Picasso. Banaal haast klinkt de bekentenis „Ik doe niet wat ik wil, maar wat ik
kan'' en onwillekeurig denken wij aan het
„Als ich can'' van Jan van Eyck en aan
zijn vanzelfsprekende eerbied voor het
gegevene.
De dadaist H. Arp verrast door heldere
herinneringen en een algemeen aanvaardbare analyse van het dadaïsme. Veel
mystificatie rond het dadaïsme wordt hier
opgehelderd door een van de voornaamste aanhangers. Ook enkele gedichten van
Arp werden opgenomen waaronder het
mooie stuk „Vor dem Mosaik von Torcello".
G. Bekaert

Prof. Dr. W. BOECK, Pablo Picasso.
Mit Lebensbeschreibung von Jaime
Sabartés. — Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 1955, 524 pp., 509
afb., 44 klpl., 53 tek., 30,5 X 21 cm.,
geb. D.M. 52.
Wanneer Picasso al de geschriften die
aan zijn werk werden gewijd heeft bijgehouden, dan bezit hij reeds een rijk-gevarieerde bibliotheek met meer dan 150
titels. En toch had hij tot voor enkele
maanden geen enkele studie kunnen aanwijzen die op bevredigende wijze rekenschap gaf van de veelzijdigheid van zijn
oeuvre. De Kohlhammer-monografie is het
eerste standaardwerk dat in deze leemte
voorziet zowel wat de tekst als wat de
illustratie betreft.
In een eerste deel schrijft J. Sabartès
op een losse maar suggestieve wijze zijn
herinneringen neer aan een vriendschap
die nu bijna zestig jaren oud is. Het tweede en voornaamste deel van W. Boeck
bevat een nauwkeurige en haast positieve
analyse van het oeuvre van Picasso. W.
Boeck is kunsthistoricus en als zodanig
neemt hij stelling tegenover het werk van
Picasso. „De kunst van Picasso behoort
tot de vormende krachten van onze tijd.
Het komt er nu niet meer op aan, voor of
tegen zijn werk stelling te nemen, maar
het geschiedkundig te leren begrijpen. Dit
boek onderneemt deze poging .... en het
zal zich uitwijzen of het werk van de
levende kunstenaar zich bij dergelijke
maatstaven handhaven kan!". Thematisch
en vormelijk wordt het oeuvre ontleed,
steeds aan de hand van de werken zelf,
zodat het betoog van prof. Boeck woord
voor woord te volgen is. De geduldige
lezer krijgt de gelegenheid zichzelf een
oordeel te vormen, zijn oordeel op sommige punten te herzien of ten overstaan
van Boeck's thesis klaarder te verantwoorden. Dit is des te gemakkelijker daar
men in het boek over een rijkdom aan
illustratie beschikt. In het geheel werden
606 werken gereproduceerd. Daarbij verhogen een reeks documenten, een bio- en
een bibliografie de waarde van het werk.
De presentatie is schitterend. G. Bekaert
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Heinrich SCHLIEMANN, Selbstbiographie. Leonard WOOLLEY, Ein vergessenes Kdnigreich. Zakaria GONEIM, Die Verschollene Pyramide.
F. A. Brockhaus, Wiesbaden,
1955, 144, 196, 170 pp., 40, 51, 35
afb., geb. D.M. 8,50, 9,50, 11.
In deze drie werken maken wij kennis
met drie generaties van opgravers-archeologen en zien er meteen de langzame
groei van glansrijke improvisatie naar geduldig overleg.
De autobiografie van H. Schliemann is
een wonderbaar en haast niet te geloven
verhaal van sprookjes, wilskracht, toeval
en flair. Men moet het uit de biografie
van Schliemann zelf vernemen hoe hij
zich van onbemiddelde, zieke jongen, als
schipbreukeling in Amsterdam beland, met
de hulp van een Hollandse firma tot een
rijke koopman opwerkt om dan zijn jongensdroom te verwezenlijken: de ontdekking van de Trojaanse vesting. Men heeft
Schliemann veel verwijten gemaakt, vooral nopens zijn methode. Zij was inderdaad — naar onze begrippen r onvoldoende accuraat. Maar het wordt onrechtvaardig als men om deze fouten de schitterende prestaties over het hoofd ziet.
Sir Leonard Woolley is een graver van
het formaat van Schliemann. Hij is vooral
bekend door zijn opgravingen in Ur. Niet
minder gedurfd waren zijn onderzoekingen
in Noord-Syrië waarover hij ons in zijn
boek Ein vergessenes Kónigreich verhaalt.
Flair en overleg werkten hier samen om in
een haast volledige woestenij de juiste
heuvel aan te duiden die de hoofdstad
van een ongekend koninkrijk in zich borg.
Deze hoofdstad Alalach was slechts in
één bekend document vermeld. Woolley
leerde haar kennen als bindstaat tussen de
grote kulturen van het Oostelijk bekken
van de Middellandse Zee.
Goneim is de vertegenwoordiger van de
huidige generatie opgravers. In dit werk
geeft hij de eerste resultaten van een campagne, begonnen in 1951. die zou leiden
tot de ontdekking van een nieuwe pyramide uit de derde dynastie. Deze vondst
werd in de kranten druk besproken. Het
werk is nog op verre na niet voltooid,
maar het heeft reeds belangwekkende resultaten opgeleverd: een nieuwe pyramide,
onvoltooid, ongeschonden, met een gesloten sarcofaag zonder sporen van bijzetting. Het opstel van Goneim lost niet alle
problemen op. Maar hij stelt goede hypothesen voor, steunend op de kennis die
vroegere ontdekkingen reeds opleverden.
G. Bekaert

Werner HAFTMANN, Malerei hu 20.
Jahrhundert. Textband -{- Tafelband.
— Prestel-Verlag, München, 1955,
550 pp. en 40 pl. + 518 pp. (waarvan 300 pl., 49 klpl. en 80 ill., 18 X
22 en 21 X 24,5 cm., geb. D.M. 28,5
en 68.
Het werk van W. Haftmann is ongetwijfeld de tot nog toe meest omvangrijke,
meest volledige en meest definitieve studie
van de moderne schilderkunst in Europa.
Van de drie voorziene delen zijn reeds de
studie en het illustratiemateriaal verschenen. Een derde deel zal de documentaire
gegevens bevatten.
De studie die ons in het eerste deel
wordt aangeboden is uniek, niet omdat
Haftmann de eerste is die een dergelijke
synthese aandurft, maar omdat Haftmann
de eerste is die dit doet met een uitzonderlijk zuiver en levendig begrip van de
verschillende bewegingen en hun menselijke achtergrond — schilderkunst is „bildnerisch Denken" r en tevens met een
dichterlijke begaafdheid die weet te suggereren wat niet kan worden verwoord.
Als keerzijde brengt dit met zich mede dat
men niet te fel mag insisteren op de filosofische betekenis van sommige woorden.
Men voelt er echter geen behoefte aan.
De studie van Haftmann, hoewel grondig
verantwoord, moet men lezen als een gedicht.
Het was niet de bedoeling van de auteur
tekst- en illustratiedeel zo op elkaar af te
stemmen dat zij ook van elkaar afhankelijk zouden zijn. Het tweede deel immers
biedt op zichzelf een volledig overzicht
van de moderne schilderkunst in een rijke
keuze van illustraties en in een belangrijke
tekst als inleiding bij het begin en bij elk
afzonderlijk hoofdstuk. Deze tekst is geen
hernemen van wat in de studie werd neergeschreven, maar over het algemeen een
verder uitwerken van bepaalde aspecten.
De studie van het eerste deel omvatte
de schilderkunst van de laatste zeventig
jaar, de illustratie omvat slechts die van
de laatste vijftig, van 1905 tot 1955. Ook
de jaren na 1945 krijgen hun rechtmatig
G. Bekaert
deel.
M. D. ANDERSON, The Imagery of
British Churches. — John Murray,
Londen, 1955, XVI-224 pp., 24 pl.,
9 fig., sh. 25.
Het boek van Miss Anderson is geschreven voor de Engelse kerkbezoekers
om hen met de Middeleeuwse iconografie
die zij er aantreffen vertrouwd te maken.
Het is een klein tractaat geworden, waar-
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bij niet alleen bepaalde voorbeelden worden besproken, maar ook de iconografie
als zodanig haar verantwoording vindt.
Aan de verschillende grote thema's zoals
de zeven sacramenten, het leven van Jezus, Maria, de heiligen, de spiegel der
natuur e.a. wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd, en alles wordt met voorbeel
den uit de Engelse beeldenschat geïllustreerd. Deze verschilt weinig van de iconografie van het vasteland, maar de voorbeelden ervan zijn bij ons betrekkelijk
G. Bekaert
weinig bekend.
Gisela M. A. RICHTER, Ancient Italy.
A Study of the Interrelations of Its
Peoples as shown in their Arts. r-University of Michigan Press, Ann
Arbor, 1955, XXIV-137 pp., 305 fig.,
29 X 22 cm., geb. $ 15.
Gisela Richter verwerpt in haar boek
— een reeks lezingen aan de universiteit
van Ann Arbor en aan de Amerikaanse
Akademie van Rome gehouden --- geen
traditionele inzichten, maar vernieuwt
deze door een aantal oorspronkelijke beschouwingen. Zij bestudeert de wisselwerking van de Griekse, Etruskische en
Romeinse culturen op Italiaanse bodem,
zonder daarbij de bijdrage van de kleinere
volkeren te veronachtzamen. Al is de
Griekse invloed zeer sterk benadrukt,
toch wordt de Etruskische en de Romeinse oorspronkelijkheid daarom niet geloochend, maar wel duidelijker omschreven.
In korte hoofdstukken ontwikkelt zich het
betoog met de vlotheid van het gesproken
woord, door geen overtollige details bezwaard, maar toch met voldoende aanwijzingen voor verdere studie van bepaalde inzichten. Het boek werd rijk uitG. Bekaert
gegeven.
Alfred H. BARR, Jr., Maitres de l'art
moderne. Le musée de 1'art moderne
New York. — Elsevier, Parijs-Brussel-Amsterdam, 1955, 240 pp., 356
ill. (77 in vierkl.) , 27 X 23 cm., geb.
Fr. 750.
Het New-Yorkse „Museum of Modern
Art" biedt ons hier, ter gelegenheid van
zijn vijf en twintig jarig bestaan, in een
prachtuitgave, zijn belangrijkste schatten.
De diversiteit ervan wekt, reeds bij het
eerste doorbladeren, onze nieuwsgierigheid; gaandeweg ook onze levendige belangstelling. Bijna alle uitingen van moderne kunst (niet alleen van de plastische,
ook film, fotografie, publiciteit, toegepaste
kunsten) zijn hier vertegenwoordigd in
bonte afwisseling, zonder de pretentie van
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systeem, echter toch in verscheidene
hoofdstukjes gegroepeerd.
Naast en bij de keurig verzorgde afbeeldingen, die we steeds op dezelfde
bladzijde voor ogen hebben, geeft de tekst
interessante wetenswaardigheden, kostbare suggesties en citaten, dikwijls van de
kunstenaar zelf. Deze maken van het
boek een leerzame wandeling doorheen
„un musée chez sol". Zelfs de scepticus
zal bij deze bescheiden voorstelling zijn
ergernis en, wie weet, zijn vooroordelen
wel even vergeten en in de zogenaamde
ismen-doolhof enkele schuchtere stappen
wagen. Niet alleen het paradijs van Matisse is dáár gelegen, ook enigmatischer
gestalten zullen er opdoemen, uitdagend
soms of dreigend, en misschien rijst langs
deze vreedzame wandeling hier en daar
een kwellende vraag. Wat er ook van zij,
dit mooie boek, waaruit het beste van de
Amerikaanse ondernemingsgeest en spontaneïteit ons tegenstraalt, wordt ook, ja
vooral door de niet-specialisten met
vreugde verwelkomd.
A. Van Laere
Will GROHMANN, Willi Baumeister.
— W. Kohlhammer, Stuttgart, 60
pp., 164 afb., geb. D.M. 28.
In Willi Baumeister heeft de moderne
Duitse schilderkunst een van de meest
dynamische persoonlijkheden en een van
de meest begaafde talenten verloren. In
Duitsland zelf was hij door zijn schilderkunstig oeuvre en door zijn geschriften
een symbool geworden van de nieuwe
schilderkunst. Maar ook in het buitenland werd hij algemeen gewaardeerd als
een van de voornaamste Duitse schilders.
Toch is het werk van W. Baumeister
slechts weinig bestudeerd. De inleiding
van W. Grohmann op de omvangrijke
verzameling reproducties, die Kohlhammer ons aanbiedt, is nog het beste wat
over W. Baumeister geschreven werd,
hoewel ook deze studie oppervlakkig over
verscheidene elementen van Baumeisters
kunst heengaat.
De tekst van de inleiding werd in drie
talen (Duits, Engels en Frans) gedrukt.
De reproducties zijn van de beste kwaliG. Bekaert
teit.
Denijs PEETERS, Anton Pieck en Vlaanderen. — Uitg.: Grafiek, Kolvo, Gent
en Ad. M. C. Stok, Zuid-Holl. Uitg.
Mij, Den Haag, 1955.
De bekende tekenaar en illustrator Anton Pieck is een groot vriend en bewonderaar van Vlaanderen. In het land van
Felix Timmermans vond hij vaak vrucht-
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bare inspiratie voor zijn sympathieke
kunst. Verschillende Vlaamse schrijvers
kozen hem als illustrator voor hun werk,
omdat hij de geschreven tekst zo aanschouwelijk wist te maken voor de lezer,
met zijn geestige, gezellige en knappe
illustraties.
Bij de zestigste verjaardag van Anton
Pieck heeft men de kunstenaar willen eren
door te herdenken wat hij voor Vlaanderen deed, maar ook wat de kunstenaar
Pieck aan Vlaanderen te danken heeft. Er
heeft een vruchtbare wisselwerking plaats
gehad tussen de kunstenaar en het land
van Pallieter, waarop beiden dankbaar
kunnen terugzien.
In dit fraaie platenboek wordt het contact aangetoond en beschreven. Denijs
Peeters verzorgde de interessante tekst,
en de Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij te 's Gravenhage stelde er een
eer in, om ook nu de illustraties van haar
trouwe medewerker zo goed mogelijk
weer te geven. Zo werd dit boek een
schone hulde aan de populaire kunstenaar
C. de Groot
Anton Pieck.

Urban-Bucher: Robert OERTEL, Die
Fruhzeit der italienischen Malerei bis
zum Trecento. Walter PAATZ, Die
Kunst der Renaissance in Italien.
Heinz LEITERMANN, Deutsche
Goldschmiedekunst. W. Kohlhammer, Stuttgart, 247 pp., 56 ill., 199
pp. 48 ill., 156 pp. 48 ill., D.M. 4.80.
De drie Urban-Bucher over kunst hebben meteen de betekenis van deze nieuwe
reeks duidelijk gemaakt en de behoefte
eraan bewezen. Het zijn pocketbooks wat
formaat en prijs betreft. Voor een pocketbook zijn zij echter uitstekend verzorgd.

Hun doel is niet literaire best-sellers te
verspreiden noch kostbare uitgaven in
aller bereik te brengen. In deze reeks
worden, deel voor deel, zeer hoogstaande
en onuitgegeven synthesen van een of ander deel van de geesteswetenschappen
gepubliceerd. Daarvoor heeft de uitgeverij
beroep gedaan op de beste kenners. Zo
schrijft R. Oertel over de vroege Italiaanse schilderkunst, zich jammer genoeg
beperkend in zijn schitterende uiteenzet,.
ting tot de schilderkunst als zodanig. W.
Paatz daarentegen behandelt de Italiaanse Renaisance in al haar aspecten. Hij
brengt een overzichtelijke en oorspronkehike synthese, samengesteld uit korte kapittels die aan het boek de bruikbaarheid
van een encyclopedie verlenen. Tenslotte
is er H. Leitermann, die de eerste gespecialiseerde studie schreef over de Duitse
goudsmeedkunst. Iets bondiger dan de
vorige deeltjes heeft ze het voordeel dat
de illustraties begeleid zijn van verklarende nota's.
De drie deeltjes zijn voorzien van interessante registers. De zorgvuldige keuze
van de illustraties maakt veel van de beperktheid ervan goed.
G. Bekaert
George BRAUN en Frans HOGENBERG, Oude Europese stadsgezichten. Pax, 's Gravenhage, 24 gekleurde prenten met tekst, 1955,
f 6.90.
De sfeer van het verleden herleeft in
dit boekje met oude Europese stadsgezichten. De 24 gekleurde prenten bewijzen de artistieke vaardigheid van Frans
Hogenberg. Het is voor geschiedkundigen
en kunstliefhebbers een vreugdevol bezit.
C. de Groot

GESCHI EDENIS
Engeland (Geschiedkundige Encyclopedie
INDEUROP) 3 din. — Internacia,
Antwerpen, 1954-1955, 429, 430 en
542 pp., geb. Fr. 160 per deel.
Na vier jaar onderbreking publiceert
Indeurop haar derde werk: Engeland in
drie delen. De niet genoemde auteurs
volgen de annalenstijl en geven bij elk
jaar de meest markante feiten aan.
De aandacht van de schrijvers gaat
vooral uit naar de politieke en militaire
geschiedenis niet alleen van Engeland,
maar, in het derde deel vooral, van heel
het Brits imperium. Over de industriële
revolutie echter van Engeland, over het
hele economische leven, over de kultuur,
behalve enige biografische notities in

voetnota's, staat er zeer weinig in. Dat
de Oxford-beweging b.v. niet vermeld
wordt, is typisch. Wij hebben hier dus
nog met de oude en verouderde opvatting te doen.
Bij het lezen werden wij herhaaldelijk
gestoord door opvallende fouten. In het
verhaal van de bekering van Engeland
in de 7e eeuw staan niet alleen vele vergissingen, maar de auteur heeft er geen
kijk op. Wij lezen dat „Fischer en de bisschop van Rochester kritiek uitoefenden"
op Hendrik VIII, maar John Fisher was
zelf bisschop van Rochester; verder wordt
zijn kardinaalscreatie met een bisschopsbenoeming verward. De Ierse katholieken
kregen in 1829 de godsdienstvrijheid, niet
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door de Test-wet maar door de Emancipation-bill. De Grote Trek was in 1836,
niet 1838 enz. De Franse kaartjes storen
in een Nederlands boek. De taal is niet
voornaam genoeg. In de uitsluitend Engelse bibliografie ontbreken de twee voornaamste History of England, door Trevelyan en door Feiling, en voor de katholieke kerkgeschiedenis ontbreekt eveneens de voornaamste: Hughes.
Het grote gebrek van het boek lijkt ons
dat de auteur voortdurend wil uitpakken
met eruditie, en talloze namen en kleine
bijzonderheden vermeldt, die de grote lijn
van het boek bederven. Waarom Buonaparte schrijven, als iedereen Bonaparte
zegt; waarom eerst Guillaume de Bastaard, die dan William de Veroveraar
wordt (wat ook het register in de war
brengt) ?
Dit alles neemt niet weg dat het boek
vaak meeslepend geschreven is en talrijke
interessante bijzonderheden bevat. Het is
uiterlijk mooi ingebonden en de prijs is
opvallend laag.
M. Dierickx
Lode WILS, De ontwikkeling van de ge-

dachteninhoud der Vlaamse Beweging tot 1914 (K.V.H.U., Verh. 442443) . — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1955, 124 pp., Fr. 50 (abonn.
Fr. 90) .
Deze geschiedenis van de vlaamse
beweging berust op een nauwkeurige
bronnenstudie. Dit laat de heer Wils toe
in heel wat punten stelling te nemen tegen
gevestigde autoriteiten als L. Picard, Lissens, Kan. Prims, A. Jacob e.a. Het belang van dit essai is dan ook duidelijk. In
een samenvattend hoofdstuk schetst hij
zeer sober, maar vollediger en genuanceerder dan het ooit te voren gebeurde, de
ontwikkeling van onze vlaamse bewustwording. De lijn die in dit besluit zo meesterlijk is getrokken werd in het grootste
deel van het boek goed uitgewerkt. De
lezer krijgt een klaar inzicht in de subtiele
verhoudingen van Nederlandse, Belgische
en Vlaamse gezindheid. Nooit was de
,,taal het hele volk", al variëerde het bijkomend element voortdurend. Verrassende détails kleuren dit tableau: de Vlaamse
herleving had de steun van de eerste koning en de eerste regeringen; in 1840 had
de katholieke universiteit een vlaamsstrijdende rector. De invloed van de katholieke en liberale vrijzinnige gedachte, de
sociale bekommernis en de cultureel-wetenschappelijke bestrevingen worden in dit
geheel goed afgewogen. De veertig laatste jaren lijken ons echter te summier be-

685

handeld. Men heeft de indruk dat de
schrijver hier zijn stof slechts voor bepaalde onderdelen beheerst. Wij hopen
dat hij zijn Op brede basis herschrijven
zal. Een voorbeeld maar: men heeft wellicht de rol van Rodenbach in de Vlaamse beweging overschat, doch wij begrijpen
moeilijk hoe deze bezieler geheel kan verA. L. Vandenbunder
zwegen worden.
Thomas COLLINS, Martyr in Scotland.
The life and times of John Ogilvie.
— Burns and Oates, London, 1955,
267 pp., 21 sh.
Dit boek heeft ons teleurgesteld. Gedeeltelijk is dit te wijten aan de zeer hoge
verwachtingen die gewekt worden door
de wijdse titel, door het formaat en de
luxueuze illustraties. Schr. had verstandiger gehandeld dergelijke hoge verwachtingen niet te wekken, omdat er van deze
humoristische Schot betrekkelijk weinig
bekend is. Het proces dat tot zijn executie leidde, duurde vijf maanden, en is bewaard. Maar wat er vóór ligt is eigenlijk
kaal terrein, met hier en daar een mieserig, overigens hoogst welkom, plantje in
de vorm van een naam in een parochieregister, van een school, of van de sociëteit van Jezus. Hier is niet veel mee aan
te vangen, en de bekoring is dan van
niets toch iets te willen maken. De auteur
doet dit voortdurend door er zaken bij te
betrekken die slechts zeer indirekt iets
uitstaande hebben met het leven van deze
zalige martelaar: we krijgen zodoende
veel te horen over Jacobus de Eerste, zijn
moeder Maria Stuart, John Knox natuurlijk, het verleden en de familie-connecties
van de rechters en aanklagers tijdens het
proces, enz. Schr. wekt voorts de indruk
dat de lezer ook nu nog niet tevreden is,
en om het ietwat egale doek op te fleuren werpt hij er klodders verf in schelle
kleuren op, dit in de vorm van opmerkingen van het type dat „bij deze woorden
werd het de beklaagde bang te moede, en
hij wierp een angstige blik in de richting
van enz.". Geschiedenis wordt hier hinderlijke fictie. En de opgeschroefde taal
maakt dit nog erger.
Het boek blijft echter leesbaar, en ook
wel interessant, maar men stelle zijn verwachtingen niet te hoog; dan kan enkel
W. Peters
ontgoocheling volgen.

H. W. F. AUKES, Het voorgeslacht van
Kardinaal de Jong. — Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1955, 150 pp.,
f 3.90.
Indien deze uitgave over het voorge-
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slacht van kardinaal de Jong als een inleiding op het verschijnen van een biografie
van de kardinaal door dezelfde auteur
mag beschouwd worden, staat ons zeker
een wetenschappelijk verantwoorde lectuur te wachten. In zijn aantekeningen en
zijn bijlagen geeft de belezen archivaris
als vrucht van zijn onderzoek een hoeveelheid namen en feiten, waarvan de gewone lezer wel geen kennis hoeft te nemen hij zou ze toch niet kunnen verwerken -- maar die getuigen van de ernst
en de acribie van de schrijver. De kern
van het boek wordt gevormd door de
godsdienststrijd op Ameland gevoerd,
sinds deze bezitting aan de Friese Nassauers overging. In deze strijd speelden
de voorouders van onze kardinaal een gewichtige rol. Vooral waar het die van uit
Leeuwarden betreft, waar de katholieken
nog altijd in de 18de eeuw een groep van
betekenis vormden, zijn deze op Ameland
de stoere voorvechters geweest voor hun
katholiek geloof.
Het zou wenselijk zijn, dat in de te verschijnen biografie van de kardinaal, met
handhaving van het wetenschappelijke,
het apparaat ervan meer op de achtergrond werd gehouden, ten gerieve althans
K. J. Derks
van de gewone lezer.
E. E. REYNOLDS. St. John Fisher,
Burns and Oates, London, 1955, 330
pp., 25 sh.
Het is bijna zeventig jaren geleden dat
father Bridgett, vurig bewonderaar en

vereerder van More en Fisher, een leven
van de laatst genoemde publiceerde. Eerst
nu verschijnt er een gelijksoortig werk,
even wetenschappelijk, maar met verwerking van de gegevens die de vrucht zijn
geweest van verder onderzoek.
Het eenvoudig en getrouw verhalen
van het leven van een groot mens is
tegelijk het uitbeelden van diens karakter
en persoonlijkheid. Reynolds, wiens leven
van Thomas More enkele jaren geleden
verscheen, schrijdt rustig door het leven
heen van deze priester, man Gods, geleerde, stichter van St. John's College te
Cambridge, later voorbeeldig bisschop,
en als zodanig biechtvader van Katharine
van Aragon, vrouw van Hendrik de achtste. Hij wijdt uit over de preken die
Fisher hield, over de mildheid waarmede
hij bij verhoren van ketters optrad, over
de rust waarmede hij zich zet aan de hervorming. Wanneer de hemel begint te
betrekken, krijgt het onopgesmukte verhaal een spanning die veredelend en inspirerend werkt. De onbaatzuchtigheid
en trouw van deze priester straalt nu
steeds helderder naar buiten, zodat de
zeer ontroerende executie ons treft als
een laatste bekroning van zijn heilig
leven.
We achten deze biographie zeer geslaagd. Het is een van die boeken die op
een met zorg samengestelde bibliotheek
thuis horen, niet als naslagwerk, maar om
herlezen te worden als bron van troost en
bemoediging.
W. Peters

LITTER ATUUR
Dictionary of World Literary Terms.
Criticism — Forms Technique.
Ed. by J. T. Shipley with the collaboration of 250 scholars and other
authorities. r Londen, George Allen
f, Unwin Ltd, 1955, XII-453 pp., geb.
30 sh.
De 2e uitg. van dit consultatiewerk bewees in de Ver. Staten zijn nut en bruikbaarheid en gaf aanleiding tot een le uitg.
voor Engeland en Europa. Men zoeke in
dit boek niet, wat het niet bedoelt te geven: geschiedenis van de letterkunde of
biografieën en bibliografieën van schrijvers. Daarin voorziet de Encyclopedia of
Literature. Wel echter vindt men hier
overzichten van de literaire kritiek, haar
opvattingen en tendenties in de voornaamste wereldliteraturen, bondige schetsen van de esthetische opvattingen die
hun ontstaan gaven aan literaire scholen,
zakelijke uiteenzetting van alle elementen

van letterkundige techniek, beschrijving
en evolutie van termen en vormen. De
bedoeling is de lezer te helpen met een
beknopte en vereenvoudigde historische
en technische inleiding, hem een eerste
fundamentele bibliografie te bezorgen en
hem op weg te zetten voor verder persoonlijk onderzoek. Voor de meeste literatuurgebieden loopt de bibliografie tot
1940.
Menigmaal moeten de artikels zich in
de randgebieden van wijsgerige esthetiek
en literaire kritiek bewegen. De uiteenzetting van esthetische doctrines wordt
dan op een typisch Amerikaanse, pragmatische wijze gegeven, zodat de Europese lezer zich wel eens afvraagt, of deze
aardige en duidelijke bouwdoos hem ook
werkelijk tot inzicht in een esthetica helpt.
De Engelse en Amerikaanse taalgebieden
kregen de uitvoerigste behandeling. Een
boek, dat zelfs Serbisch-Croatische en
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Bretonse fenomenen, doch geen Nederlandse behandelt, moet ons doen besluiten, dat voor buitenlandse geleerden de
Nederlandse letterkundige vormen en literaire kritiek in het wereld-concert werkelijk niets merkwaardigs of origineels genoeg bieden, om de aandacht te verdienen.
A. Deblaere
Sven STOLPE, Frau Birgitta Ifichelt. r
Verlag J. Knecht, Frankfurt/M., 1955,
352 pp., geb. D.M. 11.80.
Sven Stolpe's jongste roman, die tegelijkertijd in het Zweeds en in Duitse vertaling verscheen, verhaalt de hopeloze
strijd van het Vadstena-klooster tegen de
overmacht der Hervorming. Kan het Gods
Wil zijn, dat de geliefkoosde stichting
van de H. Birgitta ten onder gaat? Niet
alleen de dramatische kroniek van een
levendig gebouwde historische roman, ook
de zielsconflicten van de zusters in het
klooster en van de mensen uit het stadje
worden met korte trekken raak en diepreëel geschetst: de ernstige abdis Birgitta
Botolfsdochter, die het mysterie van het
lijden aanvaardt, en meent God in deze
richtig te helpen door voor zichzelf en
haar zusters het leven tot een overspannen lijdensmystiek te verharden; Helena
Hakonsdochter, de werkelijk heilige zonder het te weten; Erik, de begaafde priester die al het beangstigende van de Katholieke traditie heeft menen af te schudden voor de nieuwe leer van louter genade, doch die tenslotte met ontzetting de
gevolgen van zijn bevrijdende leer ervaart; de kunstenaar Thomas, gehuwd
met een krankzinnige, die in het verzaken
aan een schone liefde de weg naar de
vrede vindt; vele anderen nog, en in allen:
de groei of ondergang van hun menselijkheid in de historie van de steeds onbegrijpelijke beproeving, die de mensen
elkander aandoen.
Knap geschreven, suggestief en steeds
boeiend, leest deze roman wellicht vlotter
dan de andere van Sven Stolpe; hij laat
echter niet zo'n diepe indruk na. Misschien omdat de personages, die elkanders
leven op natuurlijk en bovennatuurlijk
niveau doorkruisen naar het diepe
maar moeilijk tot gestalte te brengen inzicht van Stoepe's „instrumentele psychologie" --- een nogal bont mozaïek vormen. Voor volwassenen.
A. Deblaere
Dr. J. C. A. FETTER, De Priesterroman
in een gesaeculariseerde wereld. —
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1956, 63
pp. , f 2.90.
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In de serie „Verkenningen" gaf Dr.
Fetter deze beschouwing uit over de
priesterroman, een beschouwing die, omdat ze geschreven werd door een nietkatholiek, voor ons een bijzonder interesse heeft. De wereld wordt met de dag
meer gesaeculariseerd en juist in zulk een
tijd doet de priesterfiguur haar intrede in
de litteratuur, de priesterfiguur in haar
functie als vertegenwoordiger van het
transcendente, van genade en verlossing.
Dr. Fetter neemt de voornaamste en meest
representatieve priesterromans onder de
loupe, Franse, Engelse, Duitse en Italiaanse en knoopt er zijn beschouwingen
aan vast. In het algemeen kunnen wij die
beschouwingen onderschrijven. Bernanos
heeft, zo zegt hij, de grote stoot gegeven
en alle landen beïnvloed. De eerbied voor
de priester is naar zijn mening door dez e
romans bij niet-katholieken verhoogd.
Wel is hij van oordeel dat de schrijvers
dezer romans mens en wereld vaak te
donker en somber voorstellen en de grenzen der orthodoxie nog al eens overschrijden. Een curieus boekje voor belangstelJ. v. Heugten
lende katholieken.
Paule REGNIER, Lettres (Les Iles, 3) .
Desclée de Brouwer, Brugge, 1955,
241 pp., Fr. 87.
Paule Regnier genoot destijds enig succes met haar bekroonde roman L'Abbaye
d'Evola yne (1933) . Op 30 november 1950
pleegde zij zelfmoord; en deze brieven,
van 1926 tot 1950, ontsluieren voor ons
heel even het geheim van haar ziel en
bestemming.
Reeds in 1933 stond haar aandacht op
de zelfmoord gericht (cfr blz. 29) ; in 1938
schreef zij: „Il dépendra des circonstances
que je meurs en chrétienne ou en désespérée" (blz. 63). Tien jaar later begon zij
een brief met deze woorden: „Ne te tourmente pas. Je ne pense pas que je me suiciderai" (blz. 133) . In december 1949 las
ze De kern van de zaak van Graham
Greene: „le livre de la pitié, .... poussant
aux derniers abimes:.... suicide" (blz.
193); en twintig dagen later voegde zij,
omtrent hetzelfde boek, er bij: „Mais la
pitié peut-elle s'égarer complètement? Ne
retrouve-t-elle pas, alors qu'elle sacrific
tout à l'indigence humaine, ce Dieu même
qu'elle a cru renier" (lbz. 202) ? Op 28
november hoorde zij een voordracht van
haar geestelijke leider, Pater C., ,,sur le
désespoir. Il a rappelé . qu'on pouvait
avoir une vue tragique sur le monde sans
être pour cela mauvais chrétien" (blz.
234); haar laatste brief, juist voor de
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daad, is dan ook tot hem gericht: „Je ne
me doutais pas lunch, en vous écoutant,
que j'allais subir la suprême tentation et
que j'y succomberais. Même en ce moment
je pense a vos paroles miséricordieuses"
(blz. 237) .
Leg deze brieven naast het Journal dat
twee jaar geleden verscheen: het ene getuigenis voltooit het andere. Deze vrouw
vindt geen liefde meer, geen tegemoetkoming zelfs in haar kunst; ze wil geloven,
maar kan de twijfel niet overwinnen; ze
wil sterk zijn, maar begeeft ... Wij worden getroffen door dit tragische levensdokument; we oordelen niet; maar deze zin,
van 30 november, blijven we onthouden:
„On peut donner mes yeux aux aveugles"
Em. Janssen
(blz. 236) .
Paul SNOEK, Noodbrug. Gedichten. ^Uitg. De Sikkel, Antwerpen, 1955,
Fr. 65.
In een wonderlijke mengeling van droom
en werkelijkheid zingt Paul Snoek een
verlangen uit dat in een liefdeloze wereld
niet tot berusting weet te komen. Spontaan denkt men aan de verzen van Gerrit
Achterberg terug bij wie het lied ontstaat
uit een „Sehnsucht" naar een doorleefde
en in de dood verloren liefde. Bij Snoek
heeft de liefde nog geen werkelijke voltooiing gekend: zij heeft nog iets van het
sprookje; en waar ze telkens weer de
greep van het verlangen ontduikt, zal de
dichter haar als in een droom weer gaan
beleven. Uit deze spanning groeit een
elegische stemming die aan de gedichten
een opmerkelijk frisse en oprechte toon
geeft. P. Snoek behoort tot de tweede
generatie experimentelen. Niet in het zuiver experiment ligt zijn waarde, maar in
de vaardigheid om de nieuw ontdekte
taalmogelijkheden aan de poëtische stroom
te onderwerpen. Zo hij in die richting
doorzoekt, mogen we nog waardevol werk
van hem verwachten.
J. Du Bois
Maria VRANKEN, Verzen..-- Elsevier,
Brussel-Amsterdam, 1955, 56 pp., Fr.
60.
Dit bundeltje, een keuze uit een handschrift dat door de provincie Brabant bekroond werd, getuigt van een waarachtig
maar nog onrijp talent. De authenticiteit
van haar dichterschap bewijst M. V. in de
wijze waarop zij in haar beste gedichten
(zij het dan nog aarzelend) naar het wezen van haar vrouwelijkheid peilt. Het
onvolgroeide van haar begaafdheid mani-

festeert zich evenwel in de onvastheid van
inhoud en vorm, en vooral in haar gemis
aan zelfkritiek: er is teveel kaf onder het
koren. Naast een beloftevol gedicht als
„Jonge Bruid'', vinden we nog een schuchter albumversje als „Van dag totdag";
,
naast het geslaagde „Quintessens , het
mislukte „Ik ben een touter"; naast het
prachtige „Lied voor Eva" (haar mooiste
gedicht), de peuterige rijmelarij van
„Dankgebed". Wanneer de dichteres haar
eisen tegenover haar eigen aanleg wat
hoger zal stellen, mogen wij echter van
haar nog veel moois verwachten.
F. De Graeve

Klassieken uit de Nederl. Letterkunde.
Nr 7: John B. KNIPPING O.F.M. en
P. J. MEERTENS, Van de Dene tot
Luiken. Bloemlezing uit de Noorden Zuid-Nederlandse emblemata-literatuur der 16e en 17e eeuw. --- W.
E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956,
128 pp., f 3.30.
Een korte, zakelijke inleiding gaat deze
bloemlezing vooraf. Een bloemlezing uit
een zeer interessant literair genre. De
beide samenstellers hebben een zeer goede
keuze uit een rijke stof gedaan; een keuze
gevariëerd zowel wat tekst als afbeelding
aangaat. Een zeer mooi én zeer nuttig
boekje is deze bloemlezing; bij het onderwijs in de letterkunde ten zeerste aan te
bevelen. Het onderhavige werkje is als
no. 7 uitgegeven in de serie: Klassieken
uit de Nederlandse letterkunde.
Joh. Heesterbeek
Adriaan MAGERMAN, Embryon, gedichten. — De Bladen voor de Poëzie„ Lier, 1955, 32 pp., Fr. 15.
Eenzelvig, aan de rand van het leven,
zich vermeien in bloem en wind en lucht,
of eigengereid leed koesteren en zo van
vrouw en kind vervreemden: deze themata, door Van de Woestijne uitentreuren
bezongen en in Wiegslag om de Kim
moeizaam ontstegen, worden door A. Magerman nog eens overgedaan. Klassiek
van bouw en vrijwel zuiver in hun vormgeving bezitten deze elegieën een verfijnde toon gepaard aan een teervloeiend ritme. Toch mist de dichter voldoende oorspronkelijkheid om de ontleende thematiek
vruchtbaar te vernieuwen. Dit bewust of
onbewust epigonisme blijkt wel een verminking van het dichterlijk kunnen te zijn.
J. Du Bois
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1556-1950
Dit boek werd ontworpen ter herinnering aan een heilige die door
zijn werk het gelaat van de Kerk wist te veranderen

Hugo Rohner, s.j. — Leonard von Matt

Ig natius van royola
„Ik heb de gelegenheid gehad om de schrijvers in hun kundige en
ijverige arbeid te volgen en daarom zijn de opzet van het werk
alsook zijn bijzondere eigenschappen mij wel bekend. De schitterende
fotografische boeken, die de uitstekende fotograaf von Matt, reeds
in druk liet verschijnen; de buitengewone opnamen, speciaal in
Spanje, voor het nieuwe boek gemaakt en mij kort geleden getoond,
dat alles geeft mij de zekerheid dat het hier gaat over een voorbeeldig
werk. Bovendien leent het leven van de H. Ignatius zich op uitnemende
wijze, om door middel van afbeeldingen te worden verteld, omdat
het behalve heilig, ook rijk was aan beweging.
De tekst van onze deskundige Pater Hugo Rahner, s.j. is een volledige
levensbeschrijving van onze H. Stichter met speciale bijlagen en
uitvoerige verklaringen (van de plaatsen, geschiedenis enz....) bij
elk van de 225 foto's, die het boek telt. Het is inderdaad billijk en
wenselijk dat dit prachtwerk aanwezig is bij de feestelijkheden van
1956, het vierde eeuwfeest van onze beminde Vader en Stichter.
Ook dat moge een hulde zijn aan zijn vereerde nagedachtenis."

J. B. Janssens,
Generaal van de Sociëteit van Jesus
340 pp — 17 x 24 cm — Ing. Fr. 230 — fl 18.90
Geb. Fr. 275 — fl 19.90
Geïllustreerd met 225 foto's op volle bladzijde
Nederlandse bewerking van Fr. Van Bladel, s.j.
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Onvolwassen Katholicisme in de
Vlaamse roman
door FRANS VAN BLADEL

D

E kwaliteit van een literatuur bewijst zichzelf. Wanneer schrijvers
de behoefte voelen om buiten de literatuur te treden en daar voor
de erkenning van hun werk te gaan pleiten, wekt dit vanzelf achterdocht tegenover de kwaliteit van dit werk. Niets is tegenwoordig in het
Vlaams letterkundig leven zo klein en belachelijk als de open of latente
spanningen tussen katholieken en niet-katholieken — „rechts" en
„links", zoals men zegt —, die steeds zeer begrijpelijk dreigen voort te
vloeien uit een ideologische verscheidenheid, maar in ons verpolitiekt
naoorlogs klimaat zuur en scherp zijn geworden en al lang ontaard in
een naijverig gekibbel: wij zijn de besten
nee, wij! Voor zover katholieken zich tot deze provincialistische ruzie laten verleiden het geweten der anderen hoeven we hier niet te onderzoeken — doen ze het voor
een deel uit ressentiment: ze affirmeren luidruchtig wat ze niet meer of
nog niet kunnen geloven. Ofschoon ze zich wel degelijk bewust hoorden
te zijn van de literaire superioriteit der „linksen" en van de „weinig
benijdenswaardige toestand" waarin het katholiek verhalend proza bij
ons op dit ogenblik verkeert, nemen ze er geen vrede mee wanneer b.v.
Nederlandse critici deze toestand voor waar houden, protesteren ze
wanneer een of andere officiële of officieuze lijst van auteurs wordt
gepubliceerd waarop naast vijf „linksen" niet vijf „rechtsen" voorkomen, en nemen gretig wraak door er chronisch op te wijzen dat het toch
maar de „rechtse" Vlamingen zijn die het meest in het Duits worden
vertaald. Hieraan zou gewoonweg geen behoefte bestaan, indien wij
grote katholieke schrijvers hadden, die goede romans schreven. De
kwaliteit van die literatuur zou zichzelf bewijzen en alle andere dan
literaire polemiek en propaganda zou overbodig zijn.
Nu we echter (vooralsnog) die grote katholieke romans missen,
kunnen we alleen maar vragen naar de oorzaken van dat ontbreken of,
concreter, naar de redenen waarom de vrijzinnige romankunst in Vlaanderen op dit ogenblik „in globo interessanter is dan de katholieke".
We citeren hierbij het oordeel van Albert Westerlinck, waar hij
onomwonden voor uitkomt in een artikel van Dietsche Warande en
Belfort (januari 1956) . Zijn balans motiverend schrijft hij: „Er is in het
hedendaagse katholieke proza bij ons te weinig geestelijke vitaliteit, te
44
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weinig hunkering om voor 't volle leven open te staan en het te doorvorsen, te weinig verlangen naar oorspronkelijke kracht en te weinig
gezonde durf; er is ook te weinig ambitie voor taalverfijning en stylistische perfectie. Dat zijn de fundamentele redenen waarom de katholieke
roman van Vlaamse herkomst op dit ogenblik ook in eigen milieu, de
belangstelling van een groot deel der katholieke intelligentsia en vooral
van de jongeren aan 't verliezen is".
Wij onderschrijven deze uitspraak volledig, mét het voorzichtige
voorbehoud: „ik spreek niet van enkele prijzenswaardige uitzonderingen, doch in het algemeen". Is daarmee echter alles gezegd? Blijft er
niet een verdere vraag open: waarom mist ons katholiek proza die
kracht, die durf en die openheid, waarom mist het die zorg voor de
technische volkomenheid? Waarom mist het die méér dan het proza der
„linksen"?
De partijdige vrijzinnige kritiek heeft hierop een gereed antwoord:
het katholiek proza mist kracht en durf en openheid en artistieke vitaliteit, omdat het proza van katholieken is, want katholieken, die aan een
collectief dogma en een universele moraal gebonden zijn, kunnen niet
oorspronkelijk en open, mogen niet vrij en durvend denken en schrijven;
in leven en werk stuiten ze aan alle kanten op star dogmatische leerstellingen en achterlijk morele verbodsbepalingen. De verouderde mythe
van een kerkelijk obscurantisme leeft in deze kritiek taai voort. De vraag
is alleen of wij er zelf geen schuld aan hebben dat het domme fabeltje
zijn geloofwaardigheid behoudt.
Wanneer we „linkse" recensenten horen smalen, niet alleen op de
katholieke „dorpsmentaliteit" in boeken en censuur, maar algemener
op de zogenaamd probleemloze of alle problemen oplossende vooringenomenheid van de katholieke geloofshouding, kunnen we geërgerd of
medelijdend de schouders ophalen over zoveel blijk van onverstand.
Spontaan gaan onze gedachten dan naar de bloei van de katholieke
roman in het buitenland. Maar hoeveel en welke Vlaamse romans kunnen wij voorleggen, die een christelijk existeren-in-de-wereld literair zo
verbeelden, dat het een eerlijk ongelovige of een serieus ontwikkeld
gelovige vanzelf overtuigt van zijn concrete, aangrijpende waarachtigheid?
Waarom blijven de katholieke Vlamingen zo in gebreke? Laten we
de vraag eerst in een ruimer historisch verband beschouwen. In 1954 is,
onder de leiding van Dr. J. Taels, een tweedelig verzamelwerk verschenen over De Katholieke Literatuur in de XXe eeuw 1 ) , dat een indruk1 ) Sheed & Ward, Antwerpen (cfr. bespreking in Streven. januari 1956, p. 382)
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wekkend historisch en critisch overzicht biedt van wat, de laatste vijftig
jaar, door katholieken in de literaturen van alle taalgebieden is verwezenlijkt. Betreffende het ontstaan en de groei van die katholieke literatuur legt het o.m. één aspect bloot dat ons hier bijzonder dienstig is.
In alle landen is het katholiek reveil een bevrijding geweest, een
emancipatie, een doorbraak, of hoe men het ook noemen wil. Maar
merkwaardigerwijze hadden de vernieuwers deze doorbraak niet zozeer
tegen de cultuurdragers van het ongeloof of de vijanden van de Kerk te
forceren als wel tegen de eigen geloofsgenoten. Onafhankelijk van
elkaar komen verschillende critici in dit verzamelwerk tot een zelfde
conclusie. Van Duinkerken voor Nederland: „Met uitzondering van
Marie Koenen .... kregen de genoemde schrijvers allen harde weerstand van de katholieke critiek te overwinnen, niet zozeer omdat hun
werk, literair gesproken, onvolwaardig zou zijn, maar omdat zij toestanden en gebeurtenissen ter sprake brachten, waarover een fatsoenlijk
mens, wie hij ook weze, zich te schamen heeft"; Lissens voor Vlaanderen: Walschap „zou ook de vooraanstaande katholieke romancier in
Vlaanderen geworden zijn, en hij zou een Vlaamse nuance hebben gebracht in de merkwaardige bloei van de katholieke roman .... , als er
niet rondom zijn vernieuwingspogingen een misverstand was ontstaan,
dat tot de pijnlijkste gevolgen heeft geleid"; Hohoff voor Duitsland:
„Wanneer men de tegenstellingen thans onderzoekt, stuit men niet op
een strijd van orhodoxen tegen ketters, maar op een tegenstelling tussen
conservatieven en hervormers". De hardste weerstand vond deze spiritualistische vernieuwing niet in de onverschilligheid of de vijandelijkheid der ongelovigen, maar in een benauwde bewustzijnsverenging van
katholieke weldenkenden voor alles wat hun strakke en vaak starre
behoudsgezindheid dreigde te verstoren. Dit van de kant van lezers en
kritiek.
Wat de schrijvers betreft: dit heilzame storen van een bange en
onvruchtbare behoudsgezindheid is vooral het werk geweest van bekeerlingen of „revolutionaire" katholieken — en dit is een tweede merkwaardig feit, dat met het eerste natuurlijk verband houdt: Bloy, Claudel,
Péguy en Mauriac in Frankrijk; Chesterton, Greene, Waugh in Engeland; Carl Muth, de stichter van Hochland, Langgsser, Gertrud von le
Fort in Duitsland; Papini in Italië; Jorgensen in Denemarken; Undset in
Noorwegen; Stolpe in Zweden. In Nederland is de bekeerlinge Maria
Viola „de centrale stuwkracht" geweest tot de katholieke vernieuwing:
„dit komt voor een deel omdat Maria Viola de nieuwe Nederlandse
letterkunde beoordeelde met de onbevangenheid van iemand die niet
was opgegroeid in de geestelijk afgezonderde kring der geloofsgenoten"
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( Van Duinkerken) . En in Vlaanderen? Daar zijn geen grote bekeer-

lingen, geen grote vernieuwers geweest, alleen afvalligen: „volgens
een ongeschreven wet zouden de Vlamingen steeds te laat komen".
Lissens bedoelt hiermede: „in een wereld waar de religieuze waarden
een sterke aantrekkingskracht hebben gekregen en het katholicisme zich
tijdens de laatste decennia in merkwaardig werk uit", is het „een eigenaardig verschijnsel'', dat in Vlaanderen juist sommigen „die eens aan
de spits van de katholieke literatuur stonden'', hun geloof en de katholieke literatuur verzaakten. Terwijl in de wereldliteratuur de aantrekkingskracht en de creatieve vruchtbaarheid van het katholicisme voortdurend wast, blijkt, sinds de ontwikkeling van Walschap, het optreden
van Marnix Gijsen en de jongere generatie, de niet katholieke stroming
in Vlaanderen de sterkste te zijn en gaan er van katholieke zijde op het
gebied van de romankunst nog slechts weinig originele, zelfstandige
pogingen uit.
Vernieuwing is nooit het werk geweest van een hele volksgemeenschap, steeds van enkele, lang alleen staande persoonlijkheden: „een
gevolg der werkdadigheid van weinige individuen, die er dan ook rond
voor uitkwamen dat zij, tot op gepaste hoogte, individualisten waren"
(Van Duinkerken) . Die „individualisten" hebben in Vlaanderen ontbroken of hebben het conflict met de gemeenschap niet binnen de gemeenschap kunnen oplossen. Wat in Duitsland, in de groep van Hochland, een Reformkatholicisme is geworden, is bij ons pijnlijk ontaard,
niet alleen tot antiklerikalisme, maar tot antikerkelijkheid en antikatholicisme. De strijd tussen conservatieve gemeenschap en revolutionaire
vernieuwers heeft bij ons grootheid gemist, en daardoor hebben beiden
hem verloren: de behoudsgezinden hebben de zelfstandige zoekers de
moed en de lust ontnomen om, binnen hun trouw aan de Kerk, verder
te zoeken en mogelijkheden van vernieuwing en verruiming te scheppen;
de vernieuwers hebben de sterke en geduldige nederigheid gemist om
hun eerlijk en autonoom zoeken aan het hardleerse begrip van een
verengd geloofsbewustzijn te blijven opdringen, zij hebben de kritiek
van katholieken verward met het leergezag der Kerk, in een geloofsversmalling de trouw gezien aan „een leer van nederigheid en deemoed.
negatie van de menschheid, religie voor tamme zielen" (Vermeylen) ,
en in zulk een leer hebben zij nog alleen de inspiratie gevonden voor de
ontlading van hun ressentiment.
We beweren hier een beetje veel ineens en wellicht ietwat stout.
Voor ons betoog is de voornaamste, onbetwistbare les uit deze historische beschouwing echter deze: in ons recent literair verleden hebben
wij niet de katholieke persoonlijkheden gehad die, tegen een collectieve
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geloofsvernauwing in, een door en door katholieke, maar tegelijk particuliere oorspronkelijkheid hebben kunnen handhaven en doen aanvaarden. En we zijn beslist niet ver van de algemene waarheid, indien we
beweren dat ook heden ten dage in Vlaanderen grote literaire persoonlijkheden ontbreken, die zulk een allerpersoonlijkste katholieke oorspronkelijkheid in hun werk tot leven laten komen. Waaraan is dit dan
te wijten?
Het bewustzijn van de gelovige Vlaamse gemeenschap is in de laatste
decennia, mede onder invloed van het buitenland, ongetwijfeld aanmerkelijk verruimd. Nog steeds echter wordt het bedreigd door wat we
met een theoloog 2 ) zouden willen noemen „het gevaar van een kerkelijk collectivisme'', en om zich daar geduldig en bezonnen, niet alleen
met de baldadigheid van adolescenten, maar zeker en zegevierend,
tegen te weer te stellen, ontbreekt het onze katholieke schrijvers, in
tegenstelling met de groten uit het buitenland, aan een volwaardige
godsdienstige volwassenheid. In dit dreigend „collectivisme" en in de
„onvolwassenheid" van onze katholieke schrijvers daartegenover zien
wij de fundamentele oorzaak van hun achterstand, niet alleen ten
opzichte van de buitenlandse katholieke, maar ook, relatiever gesproken,
van de Vlaamse ongelovige romanciers. De katholieke houding onderzoekende tegenover de menselijke waarheid en de menselijke zedelijkheid, problemen waarmee de romancier voortdurend te maken heeft,
verklaren we dit nader.
In onze verhouding tot de menselijke waarheid worden wij door een
kerkelijk collectivisme bedreigd, wanneer wij de waarheid van de Kerk
niet tot onze eigen, persoonlijke waarheid maken, wanneer wij, in ons
op de kerkelijke collectiviteit afgestemd bewustzijn, de dogma's en uitspraken van ons geloof gelaten, gedwee of met overtuiging aanvaarden,
maar ze, in ons allerinnerlijkst bewustzijn, als vreemd, van buiten af
opgelegd, ja soms als hinderend blijven ervaren. Ons denken wordt
dan, onder de last van deze „vreemde" waarheid, conformistisch, zonder durf en vernieuwende kracht, het mist de creatieve spontaneiteit,
de eigen oorspronkelijkheid die uit onszelf komt.
Elke romancier schrijft vanuit een inzicht in de werkelijkheid, dat hij
in de concrete gestalten van zijn verhaal tot leven wil brengen. Nu is
het echter duidelijk dat, wanneer twee kunstenaars potentieel gelijk
begaafd zijn, maar de ene zijn waarheid, zijn levensinzicht, zélf gezocht
en gevonden heeft of scheppend nog aan 't zoeken en vinden is, terwijl
de andere zich niet heel persoonlijk, slechts traditiegetrouw, voor een
2 ) K. Rahner, Het Christendom in deze tijd. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1955.
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als van buiten af opgelegde, van generatie tot generatie overgeleverde
waarheid inzet, de eerste niet alleen met meer geestdrift, maar ook
beter, oorspronkelijker en sterker zal schrijven. En dit schijnt op dit
ogenblik in de Vlaamse romankunst het geval te zijn. Terwijl in het
buitenland grote katholieke schrijvers, hartstochtelijk en intelligent, op
zoek zijn gegaan naar een individueel en vernieuwd inzicht in de algemene, eeuwige waarheid van hun geloof, blijken de Vlaamse katholieken deze hartstocht en deze intelligentie vaak te ontberen. En zo missen
ze — niet omdat ze katholiek zijn, maar omdat ze het niet oorspronkelijk, niet vurig en bewust genoeg zijn r-- de sterke drijfveer welke onze
ongelovigen beweegt, die, zonder openbaring en zonder leiding, hun
waarheid en hun levensinzicht zélf moeten zoeken, zélf moeten scheppen.
De vrijzinnige is niet meer begaafd voor de literatuur omdat hij vrijzinnig is, maar hij schrijft bij ons momenteel beter, omdat zijn waarheid,
al is ze wel eens door tijdssfeer of buitenlandse modes beïnvloed, zijn
waarheid is, terwijl de Vlaamse katholiek nog steeds te veel vanuit de
waarheid schrijft. En de waarheid is in de literatuur niet interessant. Ze
wordt het pas wanneer ze ook de concrete, vlees en bloed geworden
waarheid is van een waarachtig kunstenaar.
Een gelovige kunstenaar kan niet van de Kerk leren — en evenmin
van de katholieke kritiek — hoe een katholieke roman moet worden
geschreven. Van de Kerk leert hij wat een christelijk existeren-in-dewereld is, dat hij verhalend wil verbeelden, maar de Kerk leert dit niet
in pasklare formules. Wat het voor hem persoonlijk, voor de concrete,
geparticulariseerde figuren van zijn roman zal zijn, moet hij zelf, scheppend, vinden. Een gelovige die wakker, intelligent, ruim en creatief in
de wereld wil staan, hoeft daarvoor de waarheid van de Kerk in niets te
veranderen of te verminderen, mag ze echter ook niet alleen angstvallig
conservatief bewaren, maar is verplicht om ze steeds hernieuwd, met
heel zijn menselijke vurigheid en heel zijn menselijk verstand, door alle
onwetendheden, twijfels en bedreigingen heen, tot zijn eigen, concrete
waarheid te maken. Doet hij dit niet, dan wordt zijn waarheid een
slappe traditie, welke noodzakelijkerwijze de kracht mist om zijn leven
én zijn werk geestdriftig, diepgaand en origineel te inspireren, een
zogenaamd „verworven standpunt'', van waaruit hij veilig alle menselijke problemen tot pseudo-problemen kan herleiden, en waardoor hij
zich ontslagen acht van zijn plicht of zich belemmerd voelt in zijn taak
om ze radicaal en voor eigen rekening te doorvorsen.
Grote katholieke romanciers hebben dit gevaar van een „gecollectiviseerde'', van een „geabstraheerde" christelijke waarheid overwonnen,
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Twee ondernemingen hebben elkaar in die vernieuwing de hand gereikt:
een verstandige, diep doordringende, volwassen verkenning van de
onuitputtelijk rijke geheimen van de geopenbaarde waarheid der Kerk,
en een eerlijke en onbevangen exploratie van de onmetelijke gebieden
des levens, waarin de mens in zijn individuele existentie steeds eender
en steeds anders met die geopenbaarde waarheid wordt geconfronteerd.
Zo hebben zij enerzijds verrassend nieuwe, wisselende, particuliere en
contingente, wellicht onvoorziene en onvoorzienbare inzichten op de
eeuwige, geopenbaarde waarheid geschapen, en anderzijds aan de
menselijke problemen een diepte en een dimensie gegeven, welke ze
alleen krijgen in het licht van die geopenbaarde waarheid. Ze hebben
de christelijke waarheid concreet en menselijk gemaakt, de menselijke
waarheid verhevigd en oneindig verruimd. De waarheid van Claus en
Boon is voor de literatuur interessanter dan die van bijna alle katholieke
Vlaamse romanciers, maar naast de waarheid van een Bernanos, een
Greene en noem maar op, is ze bepaald oninteressant.
Niet alleen voor het probleem van de waarheid ziet de romancier zich
geplaatst, maar concreter, directer nog, voor dat van de menselijke zedelijkheid. Van vrijzinnige zijde wordt er bij ons graag op gewezen dat
de katholiek tegenover de ongelovige gehandicapt is, omdat hij in zijn
kunst niet vrij zou zijn: op zedelijk gebied wordt zijn spontaneïteit gedempt, zijn ervaring ingeperkt en zijn uitdrukkingsvormen staan onder
censuur; waar hij wil doordringen in de problemen van mens en samenleving, stuit hij, zoals dat heet, op de kerkelijke „taboes". De gewraakte
onvrijheid wordt door deze kritiek in de katholieke geloofshouding zelf
gezocht. Zij is echter weer alleen het gevolg van een onvolwassen verhouding tot Kerk en christelijke moraal, van een moreel „collectivisme",
dat niet alleen de lezers en de kritiek, maar de schrijver op de eerste
plaats bedreigt.
Zolang de morele inzichten en voorschriften van de Kerk voor hem
min of meer „vreemde" inzichten, „van buiten af opgedrongen" voorschriften blijven — omdat zijn kennis ervan zo onpersoonlijk en zo
ontoereikend is en even onpersoonlijk, aarzelend en vlak zijn beleving
kan de katholieke auteur ze inderdaad vaak als hinderlijke begrenzing of beknotting van zijn persoonlijke vrijheid ervaren, welke hem bij
de „ongebonden" vrijheid van de ongelovige kunstenaar achterstelt.
Doch heeft de gelovige, tegenover de algemene, vast omschreven morele
wetten van zijn Kerk, werkelijk geen andere houding aan te nemen dan
er zich — zo hij er al niet branieachtig tegen opsteigert tam en dof
naar te schikken, er zich geesteloos door te laten geleiden? In zijn concreet bestaan — a fortiori in zijn kunstschepping — kan hij zich niet in
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alles achter de algemene leiding van de Kerk verschuilen, móét hij zijn
eigen verantwoordelijkheid op zich nemen. Geheel vrij, geheel bewust
en met een volwassen verantwoordelijkheid moet hij in zijn individuele
existentie, in zijn kunst, de algemene wetten concreet maken, tot de
zijne maken, er zich een eigen inzicht in verwerven, er een eigen toepasselijkheid en leefbaarheid aan verlenen, ja hij moet zelf, in zijn eigen
christelijk bewustzijn, de wet vinden die hem door de Kerk wordt voorgehouden, de regel waar zijn allerpersoonlijkste wezen zich organisch
ongedwongen naar kat richten. Alleen wanneer hij op die wijze voor
de christelijke levenshouding getuigt, kan hij het even dynamisch,
vitaal, vrij en origineel doen als de vrijzinnige voor zijn moraal. Dan
stoot hij niet meer aan tegen verbodsbepalingen van een buiten hem
staande instantie, maar alleen, zoals ieder mens en ieder kunstenaar,
tegen de grenzen van zijn allereigenste liefde en overtuiging.
En de grenzen van een katholieke liefde en overtuiging strekken zich
verder uit dan die van een ongelovige. Het menselijk ervaringsveld
wordt door de genade niet vernauwd, doch integendeel ontzaglijk verbreed, zo wijd als de mens nooit had kunnen vermoeden. Onze vrijzinnige schrijvers gaan er prat op dat hun exploratiemogelijkheden minder beperkt zijn dan die van de gelovige. Maar wat lijken hun inzichten
en ervaringen, ook op het menselijk plan, klein, pover en armtierig, 'n
vergelijking met die van grote buitenlandse katholieken. Wie het mysterie van de genade uit zijn ervaring uitsluit, trekt om het menselijk
bestaan een enge kring. Hele gebieden, die ook van de mens zijn, en de
belangrijkste, blijven hem ontoegankelijk. Voor een Caldwell bestaan
er meer „taboes" dan voor een Langgasser. De „ongebondenheid" van
een vrijzinnige kunstenaar gaat niet zo ver dat hij, b.v. in het uitbeelden
van het erotische en het sexuele, straffeloos de elementaire regels van
menselijke eerbaarheid en waardigheid met voeten kan treden. Maar
bovendien belemmert zijn ongeloof hem om sexuele en erotische verhoudingen ooit anders te zien dan binnen de nauwe wanden van het
louter menselijke. Voor de gelovige daarentegen hebben ze een oneindig dieper en wijder perspectief: zijn geloof gebruikt termen van huwelijkstrouw, overspel en prostitutie om zijn verhouding tot zijn God, het
mysterie van de verlossing en de genade, uit te drukken. Ook deze
menselijke werkelijkheid wortelt in de diepte van het goddelijk mysterie.
vertakt zich in zijn breedte. Ook deze psychologie krijgt er een onvermoede, door een heidense kunst nooit te bereiken, spanwijdte door. Het
christendom is aardser, menselijker, het interesseert zich dieper en
juister voor de hele mens in de hele wereld, dan het heidendom. Het
teken van de christelijke visie op het leven, zei Chesterton, is niet de

ONVOLWASSEN KATHOLICISME IN DE VLAAMSE ROMAN 697

volkomen, doch gesloten cirkel van het louter humane, maar het kruis,
dat zich hoog uitstrekt in de oneindigheid van het goddelijk mysterie,
wijd in de onmetelijkheid van het menselijk fenomeen.
De wellicht verwijderde, doch fundamentele oorzaak van de minderwaardigheid, waarin de katholieke Vlaamse romancier op dit ogenblik
verkeert ten opzichte van zijn buitenlandse geloofsgenoten en van de
Vlaamse andersdenkenden, is zijn onvolwassenheid in geloofsinzicht en
-beleving. En wellicht ligt hierin ook r-- van katholieke zijde dan — een
van de diepste oorzaken van de spanningen in ons literair leven. Wanneer wij deze spanningen willen opheffen, naar een coëxistentie tussen
„linksen" en „rechtsen" op literair gebied willen streven en eerlijk de
voorwaarden daartoe willen onderzoeken, moeten wij niet op de eerste
plaats aan de anderen dicteren wat zij in hun houding hebben te veranderen, maar allereerst uit onze eigen houding weren wat deze coëxistentie in de weg staat. Een van de dingen die de vrijzinnigen in de
katholieke schrijvers het meest hinderen, is precies deze onvolwassen
vooringenomenheid tegenover de problemen van waarheid en zedelijkheid, welke de eeuwige problemen zijn van de mens in de wereld. Wellicht zijn zij zelf te onvolwassen en vooringenomen om de christelijke
levenshouding anders te begrijpen dan als een noodzakelijke houding
van onvolwassen vooringenomenheid. Maar hebben wij daar zelf dan
geen schuld aan?
Vrijzinnige én katholieke kunstenaars zoeken de mens. De hele mens.
met alles wat hij is en heeft, met alles wat hij vreest én hoopt, met zijn
hele horizon. Onze katholieke schrijvers hebben er alleen, door hun
werk, voor te getuigen dat die horizon veel wijder is dan de anderen
vermoeden.

De Mariaverering van Newman
door H. NOUWEN

een scherp critisch denker was John Henry Newman ook
B EHALVE
een innig vroom mens. Dat heiligheid en critische geesteshouding
niet alleen geen tegenstelling vormen, maar zelfs zeer bevruchtend op
elkaar kunnen inwerken, blijkt wel duidelijk bij een beschouwing van
Newmans Mariaverering. Deze kan ons iets tonen van de aard van
Newmans vroomheid en tevens ons begrip van heiligheid zuiveren van
het vele valse en bijkomstige dat we zo dikwijls als wezenlijk zien.
Toen Newman in het nogal onverkwikkelijke Achilliproces gewikkeld
was ---- hij werd beschuldigd van een valse verdachtmaking van de
priester Achilli —, wilde Moeder Imelda van de Dominicanessen hem
troosten met het voorstel om te bidden tot de beeltenis van Maria voor
het slagen van het proces in de Law Courts. Newmans antwoord in de
brief van 9 januari 1852 laat ons op een geestige wijze zijn houding
tegenover de Mariadevotie zien. Hij schrijft: „Ik vind, dat u 0. L.
Vrouw unfair behandelt, want men vraagt haar geen publieke gunst .. .
De Kerk is voldoende gerechtvaardigd als ik een morele overwinning
behaal en niet een legale. Het is zelfs de vraag of ik wel helemaal vrij
van schuld ben, al is die nog zo klein .... En wat voor recht heb ik om
voor mijn eigen belangen Uw beeltenis op de proef te stellen. U vraagt
een zelfzuchtig gebed van me en laat me a.h.w. bidden tot 0. L. Vrouw:
Doe het, zelfs als Uw beeltenis haar reputatie ermee verliest" 1 ) .
Deze nuchtere reële vroomheid is typerend voor Newman en heeft
hem steeds gekenmerkt. Wanneer 14 jaar later dezelfde Moeder Imelda
een van de eersten is om hem geluk te wensen met zijn open brief aan
Pusey, waarin hij het wezen van de Katholieke Mariadevotie had uiteengezet, beschrijft Newman in z'n dankbrief met enkele zinnen zijn
taak ten aanzien van de Mariadevotie: „Zeker, we mogen van 0. L.
Vrouw zeggen wat we van de H. Eucharistie zeggen: quia maior omni
laude nec laudare sufficit. Maar het is toch moeilijker om tegelijk haar
te prijzen en sommigen van haar onverstandige vereerders te misprijzen- 2 ) .
Dat is zijn taak geweest: prijzen en misprijzen, en beide heeft hij
gedaan als een heilige. Met een kinderlijke bewondering heeft hij Maria
geprezen, en met een profetische gestrengheid heeft hij de excessen in
de Mariadevotie afgekeurd. Hij was critisch, maar werd nooit een criticaster, hij was vroom, maar werd nooit een dweper. Hij was prudent,
maar geen scepticus, een vurig minnaar, maar nooit fanaticus.
We zouden echter een vals licht werpen op Newmans persoon wanneer we wilden suggereren, dat zijn houding altijd zo evenwichtig is
geweest. Zeker. als we zijn hele leven overzien, dan zijn we dankbaar
voor de prachtige bijdrage die hij geleverd heeft voor het verdiepen van
1) Ward, Li fee of Newman, I, p. 288.
2) Ward, o.c. II, p. 113.

DE MARIAVERERING VAN NEWMAN

699

ons inzicht ten overstaan van de Mariadevotie. Maar deze bijdrage is
alleen mogelijk geweest omdat Newman een bekeerling was, die een
zeer bewogen leven heeft geleid, en die pas na jaren uitwendige en
inwendige strijd gekomen is „ex umbris et imaginibus ad veritatem". En
hoewel niet het meest op de voorgrond tredend heeft ook de H. Maagd
een grote rol gespeeld in deze strijd, zowel passief als actief. Passief
inzover de katholieke „Maria.-praktijken" een van de grootste belemmeringen vormden voor Newmans overgang. Actief inzover Newman later
altijd vol dankbaarheid is geweest voor haar bijzondere bescherming op
zijn weg naar de ware Kerk.
Newmans Mariadevotie in zijn Anglicaanse tijd
Reeds vroeg had de H. Maagd een bijzondere plaats ingenomen in
het geloofsbewustzijn van Newman. Er wordt van hem verteld hoe hij
in 1824, .-- toen curate van de St Clements — aan zijn broer Frank een
reproductie wilde geven van het schilderij van Correggio: La Madonna
col Divoto. Newman motiveerde zijn keuze met de woorden: „Gezegend
zijt Gij onder de Vrouwen'', maar woedend wees Frank zulk een
geschenk van de hand met de tekst: „Zalig veeleer zij, die Gods woord
aanhoren en het bewaren" 3 ) .
Meer nog dan deze geschiedenis met Frank toont Newmans eerste
Mariapreek getiteld: „The reverence due to the Virgin Mary" dat hij
reeds als jong Anglicaans priester sterk opviel door zijn gedachten over
de H. Maagd. Deze preek werd gehouden op Mariageboorte 1832 in de
parochiekerk van Oxford, St Mary's, waar Newman toen vicar was.
Op prachtige wijze toont hij daarin de verheven plaats van de H.
Maagd aan: „Hoedanig moeten wel niet de gaven geweest zijn van
haar, die was uitgekozen om de enige aardse verwante te zijn van de
Zoon Gods, de enige die Hij krachtens natuur moest vereren en waarnaar Hij moest opzien. Hoe heilig moet wel niet de staat geweest zijn
van haar, uit wie God zijn Zoon heeft gevormd?" 4 ) .
Maar als we zouden denken, dat Newman hieruit concludeert tot het
belang van een vurige Mariaverering, dan zouden we vergeten hier te
doen te hebben met een nog sterk „evangelisch" gezinde Anglicaan.
Want in het tweede deel van dezelfde preek lezen we: „Het meest
intieme leven van Jesus met zijn Moeder was niet bestemd om openbaar
te worden gemaakt, want te grote eer aan Maria zou in onze geest de
eer verminderen van Hem, die zij eerde. Wij zouden meer gaan denken
aan het schepsel dan aan de Schepper. Hoe hoger hun gaven, des te
minder geschikt om getoond te worden .... Hoe meer wij Maria beschouwen, des te gevaarlijker zal een dergelijke kennis van haar blijken
te zijn. Het is voor onze geest bijna onmogelijk zonder „perversion of
feeling" stil te staan bij die wondere verwantschap tussen God en mens
die bij Maria plaats had" 5 ) .
Dit is typerend voor Newman in zijn Anglicaanse tijd. Hij geloofde
3) vgl. Manoir, „Marie", T III, p. 535.
4) Parochial and Plain Sermons, vol. II, p. 131.
5) P.P.S., o.c. p. 134.
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in de verheven plaats van Maria bij het verlossingsplan, maar van
Mariaverering was hij afkerig uit angst te kort te doen aan Gods eer.
Maar toch heeft Newman toen reeds beseft dat er iets tweeslachtigs in
zijn houding lag, dat er iets krampachtigs was in de afwijzing van de
uiterlijke Mariaverering. In zijn Apologie schrijft hij deze bekentenis
neer: „In weerwil van mijn diepgewortelde vrees voor Rome, in weerwil
van het vonnis dat mijn rede en geweten uitspraken over de daar heersende gebruiken .... had ik toch een waarachtige devotie voor de H.
Maagd, in wier college ik woonde, wier altaar ik bediende en wier
onbevlekte zuiverheid ik geroemd had in een van mijn eerste preken.
En juist wijl ik mij van die neiging in mijn binnenste bewust was,
preekte ik met zoveel aandrang tegen het gevaar zich bij het religieuze
onderzoek meer door sympathieën dan door de rede te laten beheersen" 6).
De vrees zich meer door sympathieën dan door de rede te laten
beheersen is bij Newman altijd erg sterk geweest. Heel duidelijk blijkt
dit wel wanneer Newmans vrienden en leerlingen, waaronder Ward,
Faber en Ambrose St John, in een vurig enthousiasme uit zijn ideeën
conclusies trekken waar hij zelf nog niet aan dacht. Toen hij in Tract
90 verdedigde, dat volgens de 39 Artikelen van de Anglicaanse Kerk
het aanroepen van heiligen niet per se verboden was, vloog Ambrose
St John onmiddellijk in het harnas tegen de Anglicaanse Kerk, die naar
zijn mening door haar verbod van heiligenverering de mensen afhield
van de ware leer der Kerk. Faber vroeg Newman, die zijn geestelijke
leider was, of hij hem niet kon ontslaan van het verbod om de H. Maagd
aan te roepen, daar hij zich hiertoe zozeer getrokken voelde, en Ward
wilde maar liefst het „Ora pro nobis" in de officiële gebeden invoeren 7 ) . Newman heeft heel wat moeite gehad om deze „doordrijvers" te
kalmeren en hen af te houden van een overgang naar Rome, dat toen
nog voor hem gold als een centrum van bijgeloof en afgoderij.
Want hoeveel critiek Newman ook durfde geven op de Anglicaanse
Kerk, het heeft heel lang geduurd voordat hij de mogelijkheid van een
overgang naar Rome onder ogen wilde zien. Rome immers betekende
voor hem afgoderij. Afgoderij was volgens hem het specifieke verschil
tussen Rome en het Anglicanisme. Met een beroep op de H. Schrift en
de traditie beschuldigde Newman de Katholieke Kerk de zuivere bron nen te hebben verlaten. Zij had zich verwijderd van het primitieve
christendom door een practische afgoderij: nl. een virtuele aanbidding
van de H. Maagd en de Heiligen 8 ) .
Maar hoe sterk de rede Newman ook afhield van de Roomse Marian
devoties, toch had hij zich niet geheel kunnen vrijwaren van de grote
invloed der sympathieën waar hij zelf zo bang voor was. Want dat er
langzaam maar zeker bij Newman een grote discrepantie groeide tussen
zijn officiële houding t.o.v. de Mariadevotie als Anglicaans priester en
zijn persoonlijke sympathieën kunnen we uit vele feiten en uitlatingen
merken. De grootste factor die van buiten af dit groeiend onderscheid
6)

vert. A. Pompen. Bussum 1948, p. 165.
F. Friedel, The Mariology of Cardinal Newman, New York, 1928, I, Ch. I no 2.
8 ) vgl. Friedel, o.c. I, ch. I no 4.
Apologie,
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heeft bevorderd is wel Newmans vriendschap met Froude en Keble.
Froude is een van degenen geweest voor wie Newman een onbegrensde bewondering had en steeds een innige vriendschap koesterde.
Onder het vele dat hij aan hem te danken heeft vermeldt hij ook: „de
gedachte aan de godsvrucht voor de H. Maagd". We zouden misschien
zelfs mogen zeggen dat ook de waardering voor het caelibaat — volgens zijn eigen getuigenis dankte hij deze ook aan Froude — sterk
verbonden is geweest met de eerbied voor de H. Maagd, die door
Froude werd gezien als het grote voorbeeld van de maagdelijkheid 9).
De tweede vriend die Newmans Mariadevotie sterk heeft beïnvloed,
is John Keble. In zijn Essays Critical and Historical schrijft Newman:
„Als er één schrijver is in de Anglicaanse Kerk, die een diepe tedere
loyale devotie tot de H. Maagd heeft ontdekt, dan is 't de schrijver van
het „Christian Year". Zijn geest en zijn hart schijnen te zijn gevormd
op het zien van de Maagd en het kind, want als jonge man reeds hield
hij ervan de wanden van zijn kamer te versieren met schilderijen van de
H. Maagd" 10).
Maar hoe sterk Newmans sympathieën door Keble en Froude ook
gericht zijn op de Mariadevotie, de reis die hij naar Italië maakt doet
hem de schrik weer om het hart slaan, wanneer hij daar kennis maakt
met de „Mariasuperstitie" van de Roomse Kerk. En Newman toont
zelfs heimwee wanneer hij vanuit Malta schrijft: „Al de rust en kalmte,
die verbonden is met onze diensten is zo mooi in de herinnering en zo
bevredigend na het zien van die alleropwindendste godsdienst die me
omgeeft: beelden van de Madonna en de Heiligen in de straten" n).
Telkens opnieuw duikt dit probleem weer op als Newman spreekt over
de Kerk van Rome. In zijn correspondentie met de katholiek Dr. Russell
n.a.v. tract 90 is dit al spoedig het kernpunt van hun dispuut. Russell
wijst er op, dat in alle katholieke gebeden, hymnen, litanieën en in de
rozenkrans, niet Maria maar God het begin en het eind is; dat in de
katholieke traditie de grootste dienaren Gods de vurigste vereerders
waren van de H. Maagd. Maar Newman houdt vol dat Rome Gods eer
vervangt door Maria's eer.
Twee factoren echter hebben Newman aan het wankelen gebracht.
De eerste is de ontdekking, dat hij de „Mariasupersitie" toch wel erg
eenzijdig gezien had. Tot deze ontdekking kwam hij, toen Dr. Russell
hem de preken van Alfonsus, de geestelijke oefeningen van Ignatius en
een aantal devotieboekjes stuurde, waaruit wel duidelijk bleek, dat
Maria toch niet zo centraal stond in de door de Roomse Kerk aanbevolen devotieliteratuur als Newman dacht. Naar aanleiding hiervan schrijft
Newman in zijn Apologie: „Dit .... weet ik nu met volle zekerheid, en
wist ik toen niet, dat de Katholieke Kerk geen enkel stoffelijk of onstoffelijk beeld, geen enkele ceremonie, geen enkel sacrament, geen enkele
heilige, ook de H. Maagd niet, stelt of toelaat tussen de ziel en haar
Schepper" 12 )
9) Apologie p. 31; vgl. Bouyer, Newman. Paris 1952, p. 44; p. 164.
10) Essays Critical and Historical, p. 452.
11) Letters and Correspondence, p. 338.
12) Apologie, p. 252.
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De tweede factor is het probleem van de dogma-ontwikkeling. Newman constateert, dat hij de Mariologie veel te veel geïsoleerd had van
het geheel der dogma-ontwikkeling. „Het begrip der Heilige Maagd"
— zo schrijft hij — „werd in de loop der eeuwen door de Kerk van
Rome als het ware vergroot, maar datzelfde gebeurde met alle christelijke begrippen; bijvoorbeeld dat van de Heilige Eucharistie. Het gehele
toneel van het vage, zwakke, veraf liggende Apostolische Christendom
ziet men te Rome als het ware door een telescoop of een vergrootglas.
De verhoudingen blijven echter natuurlijk wat ze waren. Het is dus
onbillijk om één enkel Rooms begrip, zoals dat van de Heilige Maagd,
uit zijn context te lichten" 13 ) .
Het enige argument dat Newman nog overhoudt bij zijn krampachtig
verzet tegen de Roomse Mariadevotie is de gehoorzaamheid aan zijn
kerk. Maar toen Newman zich tenslotte in 1841 terugtrok in Littlemore.
waar hij zich door studie en gebed wilde bezinnen op de positie van de
Anglicaanse Kerk, valt ook zijn laatste houvast hem uit handen omdat
hij niet in Canterbury maar in Rome uitkomt. Niet de Anglicaanse Kerk
maar de Rooms Katholieke Kerk toont zich voor hem als de continuatie
van de primitieve Christelijke Kerk.
Newmans Mariadevotie in zijn katholieke tijd

Op 8 october 1845 werd Newman in de Katholieke Kerk opgenomen.
En als een bloemknop, die openbreekt wanneer de bladeren die het licht
tegenhielden worden weggenomen, zó ontplooit zich in Newman een
innige devotie tot Maria, die hij wel altijd in zich had gedragen, maar
die steeds belet was zich te uiten.
Na zijn overgang kwam Newman met zijn vrienden Ambrose St
John, Walker en Oakely, die ook Katholiek waren geworden naar het
theologicum te Oscott. Hierover schrijft de rector van het huis Dr. Wiseman, later aartsbisschop van Westminster: „Op Allerheiligen werden
Newman, Oakely, St John en Walker gevormd .... Newman nam de
naam van Maria aan .... en ik verzeker U dat de Kerk nooit een bekeerling heeft opgenomen die zich met haar verbonden heeft in zo'n
grote volgzaamheid en eenvoud van geloof als Newman'' ' 4 ) . Deze
laatste woorden gelden ook van Newmans Mariadevotie. Zoals de
gehoorzaamheid en volgzaamheid hem in de Anglicaanse Kerk hadden
weerhouden uiting te geven aan z'n grote liefde voor de H. Maagd, zo
brachten deze hem nu tot een loyale en kinderlijke liefde voor haar. die
hij beschouwde als zijn beschermvrouwe op de weg naar de ware Kerk.
We staan zelfs een weinig verbaasd wanneer we Newman in de volgende jaren horen spreken en schrijven over de H. Maagd, alsof hij
van zijn kinderjaren af vertrouwd was met een persoonlijke, intieme
devotie tot haar.
Wanneer hij in 1848 na een lang verblijf in Rome, waar hij priester
gewijd was, op terugreis is naar Engeland, schrijft hij aan zijn vriend
Wilberforce: „Wij gingen naar Loreto om de zegen van de H. Maagd
te krijgen. Ik ben altijd onder haar schaduw geweest als ik 't zo mag
13) Apologie, p. 254.
14) Ward, o.c. I, p. 99.
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zeggen .... Mijn College was St Mary's en ook mijn Kerk, en toen ik
naar Littlemore ging stond 0. L. Vrouw daar, dank zij mijn voorgaande
gesteltenis, op mij te wachten en zij deed ook niet weinig voor mij in dat
nederige huis, waaraan ik altijd met plezier terugdenk" 15).
Aan het eerste huis van zijn Oratorium gaf Newman de naam „Maryvale" en toen het Oratorium van Birmingham moest worden ingewijd
koos hij 2 februari, opdat zijn nieuwe Oratorium mocht zijn „under the
shadow of Maria Purificans", en hij wijdde het toe aan de Onbevlekte
Ontvangenis 16) . We verbazen ons dan ook niet meer, wanneer we
Newman horen op de preekstoel in Birmingham. Terwijl we bij de
honderden preken, die Newman in z'n Anglicaanse tijd hield, slechts
één zeer gereserveerde preek over Maria kunnen vinden, komt haar
Naam hem nu herhaaldelijk op de lippen en bezingt hij telkens opnieuw
haar persoon en voorrechten.
Als hij spreekt over de volharding in de genade wijst hij op Maria
als de voorspraak bij uitstek: „Meer nog boezemt uw lieve Moeder, de
Moeder van God, belang in voor het gelukken van uw pogingen; bidt
er haar vurig om; zij kan meer voor U doen dan iemand anders. Bidt
haar bij de pijn, die zij leed, toen het scherpe zwaard haar doorboorde,
bidt haar bij haar eigen eindvolharding .... gij kunt sterven in uw
eigen bed, gij kunt sterven op het open veld, maar als Maria voor U
ten beste spreekt, dan zal die dag U wakend vinden" 17 ) .
In 1848 wijdt Newman twee grote preken aan Maria: „Maria's
heerlijkheden omwille van haar Zoon" en „Over de voegzaamheid van
Maria's heerlijkheden", die beide door hun oorspronkelijkheid en rijkdom aan inhoud en stijl ons ook nu nog zullen boeien 18 ). In de nu
volgende jaren horen we Newman Maria in een steeds toenemende
mate Maria zalig prijzen. In de na zijn dood uitgegeven Sermon Notes,
die preeknotities bevatten van de jaren 1849-1878, blijkt alleen al dat
hij bijna 20 preken hield over Maria, om niet te spreken over de vele
preken die verdwenen zijn of waarvan hij geen notities maakte. De
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, haar Moederschap, haar Heiligheid, Zuiverheid, Vreugde en Smarten, haar Tenhemelopneming en
blijvende Voorspraak worden telkens opnieuw door Newman overwogen en uitgediept. Het is alsof zijn geest voortdurend zoekt om meer
en meer met haar vertrouwd te raken en zich steeds meer verheugt in
haar nabijheid 19).
Behalve dat Newman veel gepreekt heeft over Maria, heeft hij ook
veel gebeden tot haar. Na zijn dood vond men onder zijn vele aantekeningen ook een bundeltje meditaties voor de Meimaand, waarin
hij de voornaamste titels van de Loretijnse Litanie overweegt.
„Maria is muziek in onze nood" schrijft hij in zijn verzen en in een
schoon gebed tot Maria, sterre der zee, roept hij haar toe: „Gegroet o
15) Ward, o.c. I, p.192.
16) Vgl. Ward, o.c. I, p. 99.
17) Toespraken gericht tot een gemengd gehoor, vert. A. Pompen, Bussum 1947,
p. 159.
18) Toespraken, o.c. XVII en XVIII.
19) vgl. Sermon. Notes.
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sterre der zee, ons hart verblijdt zich als wij aan U denken. Bid steeds
voor ons bij de troon van genade; spreek voor ons ten beste; bid met
ons mee, leg onze gebeden voor aan Uw Zoon en Heer — nu en in
het uur van het sterven. 0 Maria, wees Gij onze hulp" 20) .
„In het uur van het sterven". Toen is Maria Newman zeer nabij
geweest. Father Neville vertelt over zijn laatste jaren: „De tijd kwam.
dat hij niet langer het brevier kon gebruiken en toen verving hij het op
advies van bisschop Ullathorne door de rozenkrans .... Newman zei
dat de rozenkrans voor hem de schoonste van alle devoties was en dat
het alles in zich bevatte en het brevier goed verving. De herinnering
brengt hem voor ogen, wanneer niet bezig met schrijven of lezen, als
bijna altijd met de rozenkrans in de hand ...." 21 ) . Dit is het laatste
beeld dat in de herinnering bleef van zijn vrienden in het Oratorium.
Zo toont zich Newman als een vurig Mariavereerder, die sinds zijn
bekering steeds groeide in liefde en vertrouwen jegens zijn hemelse
moeder. Maar we zouden ons schuldig maken aan een schromelijke
eenzijdigheid, indien we hiertoe de beschouwing van Newmans Mariadevotie zouden beperken, en we zouden misschien ten onrechte voedsel geven aan de vele valse voorstellingen, die over Newman als
katholiek naar voren zijn gebracht.
Velen immers hebben gemeend, dat Newman uit teleurstelling in de
Anglicaanse Kerk a.h.w. gevlucht is naar Rome. Zijn overgang — zegt
men was een vlucht uit de moeilijkheden, was een laatste poging
om zich veilig te stellen tegen het gevaar, dat hem van alle kanten
bedreigde. Rome was het laatste houdbare bolwerk (aldus Shane
Leslie) , of de enige weg die hem nog restte toen hij merkte dat alle
richtingen voor hem gesloten werden (aldus Atkins) ,of het enige
systeem dat bij zijn karakter paste (aldus Sareola ) 22) .
Wanneer we Newmans Mariadevotie in zijn katholieke tijd, zoals
we die in het voorgaande beschreven hebben, beschouwen, dan zouden we deze schrijvers gelijk moeten geven, inzover we niets meer
menen te ontdekken van de critische geest uit de Anglicaanse tijd. Het
lijkt alsof Newman, eenmaal in de Katholieke Kerk, zich alles kan permitteren waar het de devotie tot de H. Maagd betreft, alsof hij nu eindelijk zijn gang kan gaan. En mogen we eigenlijk wel spreken van een
kinderlijke aanhankelijkheid t.o.v. de H. Maagd, die zich in de katholieke Kerk eindelijk mag uiten? Is er niet eerder sprake van een verkindsen van een overspannen figuur, die zich nu maar bezig houdt met
wat vroom gedoe, en zich even makkelijk laat overhalen tot het Roomse bijgeloof als hij het vroeger bestreden heeft?
Al deze gedachten worden ontzenuwd wanneer we bedenken dat
Newmans scherpe geest hem nimmer in de steek liet, en dat zijn critische houding t.a.v. de Mariaverering geenszins verminderd was na
zijn overgang tot de Katholieke Kerk. Zoals we boven reeds zeiden is
het misprijzen van onverstandige vereerders een even belangrijk on20 ) Meditaties en Godvruchtige oefeningen, vert. A. Pompen, Bussum 1955, p. 258.
) Ward, o.c. II, p. 533.
21 } vgl. W. H. van de Pol, De Kerk in het leven en denken van Newman. Nijkerk

1936, p. 20-21.
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derdeel van Newmans taak geweest als het prijzen van Maria's voorrechten. We kunnen Newmans prijzen pas dan goed op zijn waarde
schatten wanneer we het misprijzen erbij betrekken.
Newmans critische houding tegenover de Mariadevotie in zijn
katholieke tijd leren we het beste kennen aan de hand van zijn open
brief aan Pusey, de meest gevierde Anglicaanse theoloog van die
dagen, die in zijn „Ei genicon" een felle aanval had gelanceerd op de
katholieke Mariadevotie. De Anglicaan R. W. Church, de latere deken
van de St Pauls die deze brief in de „Times" bespreekt wijst vooral op
het merkwaardige feit, dat Newman niet met alle geweld alles wil
goedpraten waar Pusey critiek op heeft, maar dat hij zelf ook de
excessen in de devotie desavoueert. Wat Church zo getroffen had
was, dat Newman de nadruk legt op de „modes" in de katholieke
praktijken, en dat hij er op wijst, dat het afwijzen van katholieke
ideeën in een bepaalde tijd geenszins een gebrek aan sensus catholicus
betekent 23 ) .
In deze brief aan Pusey werkt Newman zijn grote adagium: „Dogma
is something fixed, but devotion is free" breed uit en toont hij dat niet
overal een zelfde vorm van Mariadevotie wenselijk is. Vele praktijken
in andere landen zijn zelfs zeer ongeschikt voor Engeland en helemaal
niet passend bij de Engelse mentaliteit.
Van de vele katholieke devotie-uitingen, die Pusey aanhaalt, zegt
Newman: „Als 'n Italiaanse predikant zou zeggen: „niemand zal gered
worden zonder persoonlijke devotie tot Maria" ... zou ik niet geneigd
zijn hem te betwijfelen, tenminste als hij sprak over de Italiaanse jeugd
en de Italiaanse meisjes ...." `4 ). Maar voor Engelsen vindt Newman
deze taal niet geschikt. Als Pusey citeert „dat Maria alleen een protestantse bekering kan bewerken" zegt Newman geestig: „Wanneer
dat juist was, zou ik zijn als een schilder die een mooie prinses schildert met een wenkbrauw van Plato en een spier van Achilles .... en
als enkele van die gezegden uitspraken zouden zijn van heiligen in
extase, dan zou ik weten dat ze een goede betekenis hadden; toch zou
ik ze zelf niet herhalen. Maar ik beschouw hen niet als gesproken door
tongen van engelen, maar overeenkomstig hun letterlijke betekenis, die
ze hebben in de mond van Engelse mannen en vrouwen. En als gesproken van man tot man in Engeland beschouw ik ze berekend om
critische mensen een vooroordeel te geven, om ongeletterden af te
schrikken, om gewetens te ontwrichten, om godslasteringen uit te dragen, en om het verlies van zielen te bewerken" 25 ) .
Maar behalve als criticus heeft Newman ook als theoloog de weg
willen wijzen naar een zuivere houding t.o.v. de H. Maagd. Zijn
eruditie in de patristiek en zijn groot speculatief vermogen hebben hem
in staat gesteld een waardevolle bijdrage te leveren zowel voor de
theologische fundering als voor een psychologische analyse van de
Mariadevotie. Zijn Essay on development en zijn Letter to Pusey
leggen vooral de nadruk op het oud-christelijke thema van Maria als
23) vgl. Ward, o.c. II, p. 109.
24) Letter to Pusey, p. 110.
25) Letter to Pusey, p. 121.
45
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de nieuwe Eva, en plaatsen tevens de Mariadevotie tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het idee in 't algemeen. Deze werken
betekenen niet alleen een grote stap vooruit voor de Mariologie van
de 19e eeuw, maar zij zijn door de rijkdom aan materiaal en de oorspronkelijkheid van visie ook nu nog een waardevolle bron voor de
verdieping van onze liefde voor de Moeder Gods.
Het is niet mogelijk om in het bestek van dit artikel nog verder in
te gaan op de theologische en psychologische achtergrond van Newmans Mariadevotie. We willen alleen nog op twee normen wijzen die
Newman aangeeft om de zuivere ontwikkeling van de Mariadevotie
veilig te stellen. Als eerste is daar S. Anselmus' uitspraak, dat de
Kerk het ongepast acht „dat iets, wat twijfel toelaat gezegd zou worden ter ere van Maria, wanneer zaken, die zeker waar zouden zijn
betreffende haar, zulke overvloedige stof tot prijzen verschaffen" 26 ) .
Maar behalve deze objectieve norm geeft Newman ook nog een subjectieve, nl. de groei in het geestelijk leven. Herhaaldelijk toont hij dat
pas na een geleidelijke groei ons hart ontvankelijk zal worden voor
een innige devotie tot de H. Maagd. In een preek over de smarten van
Maria schrijft hij: „We kunnen onze geest niet dwingen tot medelijden
en dankbaarheid. Zo is het ook in profane aangelegenheden. We
horen over de dood, verliezen, gebeurtenissen met ontroering of niet,
naar gelang we de personen kennen, naar gelang de naam ons bekend
is .... Ik kan U niet de liefde tot Maria in Uw hart drukken en dat
maakt me bijna moedeloos over deze verheven onderwerpen te spre
ken" 27 ) . Hooggestemde woorden in de mond van lauwhartige christenen klinken voor Newman even afstotend als „liefdesverklaringen
in een politierapport" 28) .
Zo zien we hoe Newman Maria niet alleen geprezen en bezongen
heeft, maar haar ook verdedigd heeft tegen al die praktijken en extreme uitlatingen, die niet alleen haar Naam schaden omdat ze theologisch niet verantwoord zijn, maar ook omdat ze „unreal - zijn in de
mond van Engelsen. Zeiden we boven, dat Newmans Mariadevotie
pas na zijn overgang tot de Katholieke Kerk volledig kon uitbloeien,
dan moeten we er hier aan toevoegen, dat hij alleen tot die grote evenwichtigheid is kunnen komen, doordat hij steeds de snoeischaar is
blijven hanteren en alle valse loten heeft afgesneden. Wanneer we zo
het prijzen en misprijzen in de éne persoon van Newman samen zien,
dan pas kunnen we ons indenken welke de betekenis is van zijn
Mariadevotie.
De vroomheid van Newman wordt gekenmerkt door een kinderlijke
eenvoud, een grenzeloos vertrouwen en een innige liefde, maar tevens
door een grote realiteitszin, een critische visie en een mannelijke ernst.
Het is juist de evenwichtigheid en harmonie, waarmee deze elementen
hun plaats hebben in Newmans Mariadevotie, die ons zo aantrekt en
die ons helpt steeds meer door te dringen tot de ware aard van
Newmans vroomheid en zo ook tot het zuivere begrip van heiligheid.
26) Letter to Pusey, p. 116.
27) Sermon Notes, p. 73.
28) Letter to Pusey, p. 85.

De structuur van de Melkweg
door TH. COCKX S.J.

C EDERT onheugelijke tijden heeft het mysterie van het uitspansel de
mensen geboeid. De geheimzinnige schittering van de melkweg bij
heldere winternachten heeft vele legenden opgeroepen. Volgens de
Griekse mythologie was deze heldere baan een melkstraal uit de borst
van de godin Hera. De kleine Hercules zou zo gulzig hebben toegehapt
dat het kostbare voedsel als een felle straal door de hemel schoot.
Wij hebben geleerd het raadsel van de sterrenhemel abstracter te
formuleren en willen zijn geheimen wetenschappelijk doorgronden.
Onze vraag luidt zeer prozaïsch: hoe ziet de structuur van de melkweg
eruit dank zij de gegevens van de radioastronomie?
Oud en nieuw over de Melkwegstructuur
Tot in de zestiende eeuw werd het uitspansel opgevat als een kristallen sfeer, waaraan de sterren vastgehecht waren. Copernicus (14731543) en Newton (1642-1727) waren de eersten om deze opvatting in
twijfel te trekken, op grond van wetenschappelijke argumenten. Maar
de definitieve doorbraak der moderne theorieën danken wij aan William
Herschel (1733-1822) . Steunend op een uitgebreid feitenmateriaal,
beweerde hij dat alle sterren zonnen zijn met gelijke lichtstraling. Het
verschil in helderheid dat wij waarnemen zou enkel een gevolg zijn van
hun verschil in afstand. Op het eerste gezicht schijnt deze voorstelling
nogal aannemelijk. In het begin dezer eeuw onderging ze echter belangrijke wijzigingen door de studie van de Nederlandse astronoom Kapteyn. Deze geleerde beschikte over een reusachtige documentatie, door
vele observatoria onder zijn leiding verzameld, volgens het zgn. „Plan
of selected areas'' dat de waarnemingen concentreerde op een tweehonderd kleine velden aan de hemel. Hij kwam tot de conclusie dat de
melkweg een ellipsoïdale sterrenhoop was, symmetrisch ten opzichte
van zijn omwentelingsas en opvallend gecondenseerd bij zijn middelpunt, de zon. M.a.w. het hele stelsel zou te vergelijken zijn met een
discus, waarvan de zon en niet de aarde het centrum vormt. Het grootste aantal sterren zou zich ook in de buurt van dit centrum bevinden.
Volgens Kapteyn was de grootste afmeting van het heelal zowat vijftigduizend lichtjaren.
Een bevreemdend feit heeft vanaf het begin van deze eeuw de aandacht getrokken: het bleek onmogelijk te zijn binnen een welafgebakende strook verder te zien dan gemiddeld vijfduizend lichtjaren, terwijl in
andere richtingen sterrenstelsels werden waargenomen, die tot twee
miljard lichtjaren van ons verwijderd zijn. Stilaan werd dan ook de
hypothese verlaten als zou de ruimte tussen de sterren geheel ijl en
bijgevolg doorzichtig zijn. In 1904 ontdekte Hartmann voor het eerst
een spectraallijn, die de aanwezigheid van interstellaire materie op
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overtuigende wijze aantoonde. Heden is men zelfs tot de bevinding
gekomen dat binnen onze melkweg althans, de gassen of wolken een
ongeveer even grote massa bezitten als de in dit gebied aanwezige
sterren. Deze ontdekkingen deden vermoeden, dat de fijnere structuur
van ons eigen melkwegstelsel, door donkere wolken afgeschermd, wel
nooit in zijn geheel uit rechtstreekse optische gegevens zou zijn af te
leiden. Maar de duidelijk zichtbare samenstelling van zoveel andere
sterrenstelsels kwam de astronomen te hulp.
Met de grote spiegelkijkers immers werden miljoenen stelsels ontdekt
in het heelal. Hun wetenschappelijke benaming luidt: extragalactische
nevels. Sommige van die stelsels zijn ellipsoïdaal of bolvormig. Het
schijnen loutere sterrenkolonies te zijn, die een grotere dichtheid bezitten naar het midden toe, maar verder geen onregelmatigheid vertonen.
Ook is er niet de minste aanwijzing dat ze interstellaire materie zouden
bevatten. De meeste extragalactische nevels vertonen echter een spiraalvormige structuur. Ze zien er uit als draaiende schijven waaraan twee
linten werden vastgemaakt. Door het snelle draaien gaan deze linten
als spiraalvormige slierten rond het centrum liggen. Dit centrum kan
zeer groot zijn en gelijkt dan op een ellipsoïdale nevel. Het kan ook
helemaal in de armen zijn opgegaan, zodat de nevel er uit ziet als een
S. De armen zelf bezitten een merkwaardige eigenschap: ze bestaan
vooral uit jonge sterren, die drijven in interstellair gas. Vele observaties,
vooral van Messier 81, en de Andromedanevel hebben dat bewezen.
De Andromedanevel, de meest nabije extragalactische nevel, is twee
miljoen lichtjaren van ons verwijderd. Bij heldere hemel is hij met het
blote oog zichtbaar als een klein lichtend vlekje. Baade vond dat de
armen een continue opeenvolging vertonen van lichtgevende en donkere
interstellaire wolken, die alle verder gelegen lichtbronnen absorberen.
Tussen de armen daarentegen bevindt zich zo weinig materie, dat het
licht van zeer verre spiraalnevels doorheen die spleten tot ons doordringen kan. Dit blijkbaar noodzakelijk samenvallen van armen en
interstellaire materie zou de radiosterrenkunde een middel aan de hand
doen om de complexe structuur van ons eigen stelsel te bepalen 1 ) .
Intussen was men er echter reeds toe gekomen, steunend op de dif f erentiële snelheden van de sterren ten opzichte van de zon, het nu klassiek geworden beeld van onze melkweg in grote lijnen te schetsen.
Vooral Prof. Oort komt die eer toe. In 1925 berekende hij de zg. galactische rotatie. Hiermee wordt de beweging bedoeld van onze melkweg
rondom zijn middelpunt: eenmaal in de tweehonderd miljoen jaar wentelen de zon en haar omgeving om die kern heen. Dit getal gaat echter
niet op voor alle sterren. Zoals immers ook in ons zonnestelsel, voltrek
ken de buitenranden de omloop trager dan de meer naar binnen gelegen
gedeelten. Dank zij dit verschijnsel konden deze berekeningen worden
verricht. Bovendien werd nog de afstand en de richting van het centrum bepaald: het zou zich op 27.000 lichtjaren van ons bevinden in
1) Voor zover de optische kijkers binnen het melkwegvlak kunnen doordringen,
schijnt ook het opsporen van jonge sterren, de zg. blauwe reuzen met 0 en B spectrum, heden een hoopvolle methode te zijn om de ligging van spiraalvormige armen in
onze galaxie te bepalen.
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het Sterrenbeeld de Schutter, dat inderdaad ook de meest lichtgevende
plek van onze zomernachthemel vormt. De schittering van de kern zelf
echter wordt door dikke lagen interstellaire materie geabsorbeerd.
Radioastronomie
Sedert enkele jaren heeft de kennis van ons melkwegsysteem, dank
zij een totaal nieuwe methode, een belangwekkende uitbreiding ondergaan. De nieuwe methode bestaat er juist in de interstellaire materie,
welke als voornaamste hinderpaal gold bij observaties, als stralingsbron
aan te wenden. Immers, het interstellaire gas onthulde zich als een rijke
bron van radiostraling, zoals reeds in 1931 door Jansky werd geconstateerd. Op een bepaalde golflengte werd een onverklaarbare toename
van het ruisen waargenomen. Bij nader onderzoek bleek dit afkomstig
te zijn van een straling uit het wereldruim. Reber wist deze verschijnselen enigermate te localiseren. Hij stelde vast, dat de sterkste golven
kwamen uit de richting van de Schorpioen en de Schutter, waar zich het
centrum van de Melkweg bevindt. Wij moesten echter tot na de oorlog
wachten, alvorens techniek en interpreterend verstand deze raadselachtige gegevens tot klaarheid wisten te brengen.
In 1944 werd daarmee een aanvang gemaak in de beroemde thesis
van Dr. Van de Hulst te Leiden. Indien de interstellaire materie werkelijk uit waterstof bestond, zoals bleek uit vele spectraalanalyses, en
indien deze waterstofwolken: slechts in de spiraalvormige armen van
andere sterrenstelsels voorkwamen, dan was het wellicht niet onmogelijk in onze melkweg het bestaan en de ligging van dergelijke armen
rechtstreeks af te leiden uit de aanwezigheid van interstellair waterstof.
Het structuur-probleem werd dus herleid tot de vraag, of er niet een
bepaalde radiostraling bestond, die alleen aan zeer ijle atomaire waterstofwolken kon worden toegeschreven, en niet tegelijk ook aan andere
nog onbekende moleculaire bronnen. Dr. Van de Hulst gaf hierop een
bevestigend antwoord: naast zijn continu spectrum, dat hier niet van
belang is, zendt waterstof ook een' radiogolf uit van heel bijzondere
aard. Het waterstofatoom immers bestaat uit een proton of kern, waaromheen een electron cirkelt met reusachtige snelheid. Beide deeltjes
wentelen bovendien nog om hun eigen as. Deze beweging noemt men
de spin. Wanneer de spin van het electron omslaat, zendt het een stralingsquantum uit, waarvan de golflengte 21,105 cm bedraagt, wat overeenkomt met een frequentie van 1420 Megahertz per seconde. Er bestond dus een zekere kans dat deze straling, door triljoenen waterstofatomen uitgezonden, kon worden waargenomen niet uiterst nauwkeurige radio-ontvangsttoestellen, en wel boven het gewone ruisen uit.
Door verschillende sterrenwachten werden observatie-pogingen gedaan. Op 29 maart 1951 slaagden Ewen en Purcell van de Harvard
University ( USA) erin voor de eerste maal deze waterstoflijnen te
registreren. Zes weken later kon ook de Nederlandse Ir. Muller een
geslaagde meting verrichten te Kootwijk. Vooraleer echter het uitzonderlijk belang van deze ontdekking nader toe te lichten, kan het nuttig
zijn even kennis te maken met de ontvangstapparaten zelf.
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De meeste ontvangers zijn grote paraboloïdische, uit plaatijzer of
metaalgaas vervaardigde spiegels. Zij bezitten de eigenschap alle invallende stralen over te brengen op een dipool-antenne, die in het brandpunt is opgesteld. Zo een dipool is een metalen staaf, waarvan de lengte
de helft van de te observeren golflengte bedraagt. Halverwege is zij
onderbroken zodat, wanneer de gezochte straling sterk genoeg is, er
een electrisch meetrillen ontstaat, dat aan de versterker wordt doorgegeven. Het effect van deze vibraties wordt ons door een luidspreker,
registreernaald of kathodestraaloscillograaf hoorbaar of zichtbaar gemaakt. Het ware echter verkeerd te menen, dat het zo maar voldoende
is, antenne en ontvanger op de gewenste golflengte af te stemmen, om
de 21 cm-lijn te zien verschijnen. Vierhonderd dertig maal per seconde
wordt de ontvanger, electronisch, om beurten op een ietwat kleinere of
grotere golflengte gericht. Pas uit de aldus gemeten intensiteitsverschillen kan het profiel van de waterstoflijn worden afgelezen. De paraboloïde van Kootwijk, waarmee tot nog toe op het gebied van de 21 cmgolf de belangrijkste metingen werden verricht, is een door de bezetter
nagelaten radar-installatie met een middellijn van zeven en een halve
meter. Aangezien het onderscheidingsvermogen van een dergelijke
spiegel tamelijk gering is, in vergelijking met dat van optische kijkers,
— respectievelijk 2 minuten en 1/100 seconde heeft men de laatste
jaren grotere ontvangers ontworpen. De machtigste kijker staat te
Cambridge: zijn vier rijen parabolische bogen reiken twee maal zo ver
als de optische Hale-telescope van Mount Palomar. Te Manchester is
een draaibare paraboloïde in aanbouw, met een opening van 75 meter.
En volgens plannen van Mills zal te Sidney een kruisparaboloïde worden geconstrueerd, die haar vangarmen over een breedte van drie kilometer zal uitstrekken. Met dergelijke apparaten wordt een exacte
plaatsbepaling van de stralingsbron mogelijk.
Intussen haalde men de kostbare eerstelingen van de radio-astronomie reeds binnen: het vermoeden dat onze melkweg zou gelijken op een
extra galactische nevel met spiraalvormige armen werd rechtstreeks
aangetoond. Vroeger waren wij alleen hiervan zeker, dat het melkwegstelsel bestond uit een platte draaiende schijf, waarvan de meer naar
buiten gelegen delen achterbleven op de wenteling van de meer centrale
delen, en waarvan de as of kern een zekere verdikking vertoonde. De
eigenlijke complexe structuur echter bleef nog steeds een raadsel. De
Nederlandse waarnemers nu, steunend op het elders geobserveerde verschijnsel, dat spiraalvormige armen en waterstofwolken samengaan,
zochten heel het melkwegstelsel af en vonden haast overal de voorspelde 21 cm-straling, maar onder zeer verschillende vormen. In de richting
van het centrum werd, precies op de gewenste golflengte, één enkele
piek gevonden. In de richting van het sterrenbeeld Zwaan echter, loodrecht op de lijn die ons met het centrum verbindt, werden drie hobbels
geregistreerd. De grootste van hen wees een golflengte aan, die ietwat
groter was dan 21 cm; de twee andere hoorden bij een aanzienlijk kleinere golflengte. Honderden andere metingen werden verricht. Elk van
hen eiste een nauwkeurige interpretatie.
Uit de maximum-piek in de richting van het centrum kon worden
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afgeleid dat wij hier staan voor wolken, die slechts duizend a twee
duizend lichtjaren van ons verwijderd zijn. Aangezien interstellair waterstof met een dikte van 3000 lichtjaren ondoordringbaar wordt voor
elke verder gelegen straling van dezelfde soort, kunnen wij van de
21 cm-golven uit de buurt van het centrum niets opvangen. De drie
pieken echter uit de richting van de Zwaan hebben een veel rijkere
inhoud: wij krijgen hier een doorsnede te zien van drie spiraalvormige
armen, die respectievelijk 0, 18.000 en 24.000 lichtjaren van ons verwijderd zijn. Dat de radiostraling van verder gelegen wolken niet wordt
geabsorbeerd danken wij aan het feit dat de buitenste delen van het
roterende melkwegstelsel trager bewegen dan de binnenste, zodat er
wolken zijn die naar ons toekomen, andere die zich van ons verwijderen.
Deze verplaatsing immers heeft een verschuiving van de golflengte tot
gevolg 2 ) . Zo kon worden bepaald dat de drie maxima wijzen op waterstofwolken, die respectievelijk met een snelheid van 0 km, 47 km en 77
km per seconden naar ons toekomen. Deze beweging is echter niet de
enige. Binnenin die wolken is er een grote turbulentie der afzonderlijke
deeltjes met een gemiddelde snelheid van 8 km per seconde. Dit volgt
uit het verbrede profiel der maxima. De dichtheid van dat interstellair
gas, afleidbaar uit de intensiteit van de straling, wordt op 0,7 waterstofatoom per cm3 geraamd.
Deze en soortgelijke metingen lieten toe een reeks spiraalvormige
armen in tekening te brengen. De langste, de meest naar buiten gelegen
of zgn. derde arm slingert zich haast cirkelvormig om het hele stelsel
heen. Tot de tweede arm behoort het sterrenbeeld Perseus. Tot de overblijvende ons eigen zonnestelsel en Orion. Recente Kootwijkse observaties ontdekten nog twee andere armen, die zich nog dichter bij het
centrum bevinden. Hierover werden echter nog geen nauwkeurige gegevens medegedeeld.
Niettegenstaande het beperkt aantal waarnemingen en de blijkbaar
onregelmatige bouw van onze melkweg krijgen wij hier dus reeds een
fraaie schets van zijn innerlijke structuur onder ogen. Vooraleer echter
over te gaan tot het uittekenen van een totaalbeeld, zal het nodig zijn
het huidige onderzoek van de zgn. bolhopen in rekening te brengen.

De bolvormige sterrenhopen
De bolhopen zijn groepen van sterren, die een gesloten systeem vormen. Hun onafhankelijk karakter laat vermoeden dat zij speciaal bedacht zijn geworden bij de erfenis van de centrale oernevel, waaruit alle
sterrenstelsels vermoedelijk zijn ontstaan.
Reeds op de kaart van Ptolemeus was een dergelijke bolhoop vastgelegd: nl. Omega Centauri die samen met 47 Tucanae behoort tot de
sterrenhopen met de grootste lichtsterkte. Beide bevinden zich in het
A íl

v

2) Dit volgens het welbekend Doppler- effect: 1 = C
Hierin is AA het verschil
tussen de nurmaie go l d-note A van ef n wok in sti l stand, en de waargenomen golflengte van een wolk in beweging; v is de snelheid van de wolk naar of weg van de
waarnemer; c is de lichtsnelheid in vacuo.

712

DE STRUCTUUR VAN DE MELKWEG

zuidelijk halfrond. De enige bolhoop die wel eens zichtbaar is in ons
noordelijk halfrond, is Messier 13 van het sterrenbeeld Hercules. De
kleine schijnbare helderheid van deze sterke lichtbron is alleen maar te
wijten aan de grote afstand. Want in feite hebben de bolhopen aanzienlijke afmetingen. Hun diameter is gemiddeld vijftig lichtjaren. Hun
aantal sterren gaat van honderdduizend tot meer dan een half miljoen.
De honderden bolhopen die men voor het ogenblik reeds kent, zijn over
het algemeen regelmatig verdeeld over de boven- en onderkant van het
centrale melkwegvlak.
De vraag stelt zich hoever de sterrenhopen van ons zonnestelsel
verwijderd zijn. Shapley bracht hiervoor een oplossing. Hij maakte gebruik van de veranderlijke RR Lyrae-sterren die in de meeste bolhopen
te vinden zijn. Wanneer de periode van een dergelijke ster gekend is,
de snelsten hebben een periode van zeven uren, de traagsten een
periode van twintig uren — is ook haar absolute lichtsterkte of magnitude bepaald; dit volgens de periode-lichtsterkte-wet van Miss Leavitt
(1903 ) . Gemiddeld hebben de RR Lyrae-veranderlijken een lichtsterkte
die honderd maal zo groot is als die van onze zon. Aangezien de lichtintensiteit vermindert volgens het kwadraat van de afstand, kon Shapley uit de schijnbare magnitudes van deze veranderlijken de afstand van
vele bolhopen berekenen. Zij blijken duizenden lichtjaren van ons
zonnestelsel verwijderd te zijn. Ook van sterrenhopen die geen veran
derlijken bezitten, wist Shapley de afstanden te bepalen. Hij vond
immers dat de absolute lichtsterkte van de helderste sterren in de verschillende hopen nagenoeg dezelfde is.
De bolhopen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het zoeken naar
de kern van onze galaxie. Want toen Shapley in 1917 het massacentrum van alle gekende bolhopen berekende, vond hij een punt dat zich
in de richting van de Schutter moest bevinden, op een afstand van
ongeveer 30.000 lichtjaren — wat vrij goed overeenstemt met de resultaten van Oort. Het was ook dank zij een bolvormige sterrenhoop dat
Baade in 1953 een glimp van de melkwegkern kon waarnemen. Zoals
reeds werd gezegd gaat het eigenlijk centrum schuil achter wolken
interstellaire materie. De grote rijkdom aan sterren in de omgeving van
de Schutter is er slechts een voorhoede van. Baade nochtans vroeg zich
af of het niet mogelijk was een soort venster te vinden te midden van
die donkere wolken. Zijn aandacht werd getrokken door de sterrenhoop
NGC 6522 die zich nabij de ster 2, in de Schutter bevindt, op een schier
open plek. De roodverkleuring van het beeld wees er op dat een gedeelte van de straling door een lichte stofsluier werd geabsorbeerd. Hij
moest dus de absorptie van dit interstellaire stof in de bepaling van de
schijnbare lichtsterkte en de afstand verrekenen. Ziehier de uitslag van
zijn onderzoek: binnen het kleine geobserveerde veld rondom NGC
6522, ongeveer even groot als , het maanoppervlak, telde Baade zowat
driehonderd veranderlijken, waarvan veertig procent RR Lyrae-sterren.
Dit verbazend aantal van elders zo zeldzame sterren, wees op iets ongewoons, temeer daar slechts zes RR Lyrae tot de bolhoop bleken te
horen. De overgrote meerderheid van de anderen bevindt zich op 27.000
lichtjaren van ons, precies de afstand waarop de kern van onze galaxie
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De gordel donkere materie geeft het profiel aan van de weinig ontwikkelde spiraalarmen

Schematisch beeld van onze melkweg
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Geachte abonnee,

Wij beschikken nog over een beperkt aantal volledige
oude jaargangen van ons tijdschrift. Deze komen echter
slechts tot hun recht wanneer ze er toe dienen om uw serie,
die misschien niet helemaal volledig is, aan te vullen.
Kijk even uw serie na en bestel nog heden de jaargangen
die nog bij U ontbreken. Stel uw overschrijving niet uit, zo
niet loopt U gevaar dat we uw wensen niet of slechts gedeeltelijk kunnen tegemoet komen.
De prijs werd als volgt vastgesteld:
voor 1 of 2 jaargangen naar keuze: 150 fr. de jaargang;
voor 3 of 4 jaargangen naar keuze: 135 fr. de jaargang;
voor 5 of meer jaargangen naar keuze: 120 fr. de jaargang.
Geef duidelijk de jaartallen aan van de door U gewenste
jaargangen.
Met de meeste hoogachting,

de Administratie
11, Minderbroedersstraat, Leuven

P.C.R. 884,67.

Bijlage bij het mei-nummer van STREVEN
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werd gesitueerd. De conclusie is dan ook niet twijfelachtig: Baade boorde met de 200 inch-telescoop, langs een oordeelkundig gekozen venster.
door de buitenste lagen van het centrum heen tot op een sterrenhoop
die 33.000 lichtjaren ver van ons verwijderd is. Zo werd, van verschillende zijden uit, telkens hetzelfde resultaat bevestigd.
Bekijken wij nu even de vorm en de structuur van zulk een sterrenhoop. Elke hoop ziet eruit als een sfeer met een lichte afplatting aan de
polen. Komt deze sferische vorm van de rotatie der bolhopen? Waarschijnlijk niet. Want men voorziet dat de rotatie, indien zij bestaat, zeer
traag gebeurt. Volgens de theorie van C. F. Weiszaecker hebben de
bolhopen altijd een sferische vorm gehad. Deze evolutietheorie zegt dat
de melkweg zes miljard jaar geleden een grof-sferische wolk was var
woelig gas met een mengeling van stofdeeltjes. De maalstromen ontmoetten elkaar en verloren hun kracht. Onder de druk van bepaalde
aantrekkingen brak de wolk open in kleinere wolken. Binnen deze wolken, die een speciale dichtheid bereikten, begon de vorming van protosterren. Zeer dichte, oorspronkelijk kleinere wolken brachten bolhopen
voort. Omwille van hun massieve vorm werden zij niet beïnvloed door
de aantrekkingskracht en bleven onveranderd. Wij constateren verder
dat de bolhopen, in tegenstelling met de melkweg, geen wolken hebben
van donkere materie. Hebben zij deze stofvelden verloren na hun vorming? Hebben zij er nooit gehad? Von Weiszaecker beschouwt de
tweede theorie als meest waarschijnlijk.
Zeer recente studies hebben ons ook de beweging van het geheel der
bolhopen gereveleerd. Blijkbaar bewegen zij zich rond het centrum van
onze galaxie. Maar volgens welke banen? Zijn die banen overwegend
cirkelvormig of elliptisch? Men spreekt zelfs van de zeer waarschijnlijke
kans dat de ellipsen radiaal zijn, d.w.z. dat zij haast in rechte lijn naar
het centrum toekomen of zich ervan verwijderen. Om te berekenen in
hoeveel tijd een bolhoop eenmaal zijn volledige baan aflegt, veronderstelt men dat de wetten van Kepler in het gehele melkwegstelsel gelden.
Zo heeft men b.v. voor Messier 13 gevonden dat hij zijn elliptische baan
in 70 miljoen jaren doorloopt.
* * *

Aldus zijn we er in geslaagd een vrij volledig beeld te schetsen van
onze melkweg. Donkere wolkslierten slingeren zich spiraalvormig rond
de kern. Daarboven en daaronder overkappen de jongere sterren het
centrale vlak, met een lichte bolvormige uitzetting bij het midden.
De oudere sterren vormen een soortgelijk omhulsel om de eerste laag
heen. Al deze wolken en sterren maken het melkwegvlak uit dat zelf
draait in een bolvormige sfeer waarin honderden sterrenhopen rondzweven. Zij beschrijven periodisch elliptische banen rond het centrum.
Ziedaar het antwoord van de hedendaagse wetenschap op de vraag
naar het geheim van de melkweg. Hoezeer ook doorweven met mathematische formules, toch ontluistert dit antwoord geenszins de myste
rieuze fascinatie van de schitterende baan aan het uitspansel, want het
openbaart ons de afgrondelijke hoogten en diepten waarin onze wereld
gevat is.

Over de

taak van de Geneesheer
door B. J. WESTERMANN

dan de titel misschien doet vermoeden, is die aanhef een
A NDERS
vraag, waarop het antwoord tastenderwijze gevonden moet worden. Te snel wordt het avontuur beëindigd, indien men onmiddellijk met
een bewering voor den dag zou komen: de arts behoort zieken te genezen of, mensen gezond en in leven te houden. Zo'n omschrijving is
rijkelijk vaag en allerminst een ontdekking. Wil een dergelijke bepaling
enige betekenis krijgen, dan moet men terug naar ervaringen, die aanleiding zijn geweest om de begrippen „ziek" en „genezen" te vormen.
Herontdekt zal moeten worden hoe het arts-zijn de beschouwer aanspreekt.
Door hierop de nadruk te leggen, is min of meer bedekt reeds uitspraak gedaan ten gunste van een bepaalde opvatting. Bij het onderhavige thema gaat het nl. om mensen, die zichzelf verwerkelijken en
tegenover hen kan men zich niet instellen zoals een wetenschappelijk
vorser t.o.v. zijn object, dat van buiten af bekeken wordt. Zieke en arts
zijn nu eenmaal geen voorwerpen, die men aan een zakelijk onderzoek
kan onderwerpen. De scientistische geesteshouding van anatoom, fysioloog of welke beoefenaar der positieve wetenschap dan ook, schiet hier
tekort; slechts mag het standpunt ingenomen worden van degene, die
zich bij het ziekbed betrokken voelt. Of anders gezegd: men moet zich
verplaatsen in de toestand van arts en patiënt, die om een of andere
reden met elkaar in contact treden.
Is het echter wel doenlijk om de taak van de geneesheer te belichten
indien daarvoor als eis gesteld wordt, dat men aan de activiteiten van
de arts —9 en hoe gevarieerd zijn ze niet ^-- heeft deel te nemen?
Deze objectie moet wijken voor het inzicht, dat „genezen" niet alleen
een aangelegenheid is van de enkelingen, die er hun maatschappelijk
beroep van hebben gemaakt, doch primair tot de taak van de mens
behoort, in zoverre hij nl. zorg heeft te dragen voor eigen en andermans
gezondheid. In kiem heeft elkéén iets van de arts in zich en daarom kan
in iedere mens, op welke plaats hij ook staat, de medicus aan het woord
komen 1 ) . Deze zienswijze keert zich tevens tegen de foutieve opvatting,
dat de wetenschappelijke vorming of opleiding van de geneesheer zonder meer met de „idee'' arts samenvalt. En juist op dit laatste, wat
geformuleerd dient te worden als: datgene, wat de arts tot arts maakt,
zal in deze overdenkingen enig licht moeten vallen.
Het zou echter verkeerd zijn te menen, dat die „eidos" in één blik te
overzien is. Degene, die op zich heeft genomen om het bestaan van arts
te leiden, moet het verwerkelijken in omstandigheden, waarvan hij
afhankelijk is en in de omgang met hen, die om zijn hulp vragen. Pas
door middel van deze dialoog komt er voor hemzelf en allen, die zijn
1 ) cf. G. Siegmund, Der kranke Mensch. r-- Fulda 1951, p. 68 e.v.
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bestaan innerlijk delen, enige klaarheid in wat hij als arts te zijn heeft.
Vooral in de situaties, die een totale inzet van hem vragen, zal de
geneesheer zijn aard moeten tonen. Dáár bestaat derhalve een goede
kans om met arts en patiënt nauw in relatie te treden. De bezinning op
hetgeen tijdens zulke ontmoetingen wordt meegemaakt, zal vervolgens
de vraag, die hier gesteld is, moeten beantwoorden.
* * *

Wanneer zijn lichaam een weerbarstige en onverstaanbare taal gaat
spreken, richt de zieke zich met een verzoek om hulp tot de arts. Geroepen als deskundige, wordt de medicus er op aangezien, verstand te
hebben van datgene, wat voor de patiënt een raadsel is geworden.
Tracht men, verwonderd over die ontreddering, voor zichzelf licht te
brengen in dit merkwaardig gegeven, dan wordt men geconfronteerd
met duistere aspecten van het menselijk bestaan.
Zo vreemd komt zijn toestand de zieke meestal niet voor, of hij zal
er nog wel inlichtingen over kunnen verschaffen, ongeveer op de volgende manier: „ik heb pijn, ik voel me moe, lusteloos, gejaagd, angstig,
niets trekt me meer aan en ik ben niet langer in staat om mijn werk te
doen, lichaamsfuncties, welke vroeger ongestoord verliepen, zijn tegen
me in opstand gekomen: mijn hart bonkt, voortdurend moet ik hoesten,
braken, mijn benen weigeren me hun dienst, mijn armen zijn krachteloos
geworden, het is of er een stalen band om mijn hoofd zit" enz.
De patiënt is er zich wel van bewust, dat hij met deze en dergelijke
aanduidingen niet achterhaald heeft, wat er nu eigenlijk met hem aan
de hand is. En ook de medicus ontkomt niet aan de indruk, dat de
klachten confuus van inhoud zijn. Hoezeer de zieke ook in het vage is
gebleven, één ding heeft hij toch wel naar voren gebracht, nl. dat hem
iets ontbreekt, waarvan hij vroeger de bezitter is geweest zonder er acht
op te hebben geslagen. Toen hij gezond was, had hij van zijn „welstand - geen weet; nu hij ziek is, wordt het hem duidelijk, wat het wil
zeggen gezond te zijn. Het dringt tot hem door dat de stroom van zijn
bestaan, zoals deze gericht was op de omgeving, minder gemakkelijk
vloeit, met moeite de gewone bedding volgt en tenslotte stokt, vóórdat
de uitmonding bereikt is. Terwijl de wereld hem eerst uinodigde om
handelend met haar om te gaan en a.h.w. met zijn activiteit in harmonie
verkeerde, heeft zij voor de zieke dit karakter verloren. De patiënt voelt
zich niet langer capabel om de dialoog met de omgeving, waarin hij zich
had geïnstalleerd, voort te zetten. Aanvankelijk kan hij misschien nog
verbeten de voornemens, die hij gemaakt had, ten uitvoer brengen, op
een gegeven ogenblik wordt hij gedwongen hiervan af te zien. De taak,
die hij vóór zich zag, is hem te machtig geworden en, al mag het eventueel zijn instemming niet hebben, hij wordt uitgerangeerd.
Het bedrijf des levens spoedt zich nu langs hem heen. Vooral in
zoverre het aanspoort tot lichamelijke inspanning, blijft de zieke niets
anders over dan het aan zich voorbij te laten gaan. Niet alleen het in
beweging zetten van het eigen lichaam wordt in de ziekte tot een te
zware last, ook gedachten en doelstellingen ondergaan een verandering.
J a, in zijn gehele existentie wordt de zieke een mankement gewaar.
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Spijsvertering, ademhaling en andere lichaamsfuncties, die normaal de
mens onopgemerkt hun dienst verlenen, dringen zich op de voorgrond.
Al houdt het ene systeem zich soms meer schuil dan het andere, gezamenlijk kondigen zij zich bij de zieke aan in diens gevoel van malaise.
En die ervaring van niet-fit-te-zijn correspondeert met de onmacht om
bezig te blijven met de dingen, die gedaan moeten worden. Op dit punt
aangeland, zoekt hij de ziekenkamer op, die tot ontspanning uitnodigt
en het verlangen naar rust belooft te bevredigen.
Maar datgene, waarheen de patiënt gewend was zich te richten, laat
hem op het ziekbed niet geheel los. Hoe zou hij ook het levenstoneel,
waarop hij dagelijks zijn rol speelde, als op-afstand kunnen ervaren,
indien het helemaal geen acte de présence gaf? Al het geluid, dat „van
buiten" tot de zieke doordringt, spreekt van de plaats, die hij placht in
te nemen. Zo ontwaakt het besef, dat hij zelf niet meer actief meespeelt
in het leven, waarmee vele draden hem nochtans verbinden 2 ) .
Het wordt de mens uit het gegeven, dat hij wel wil maar niet meer
kan, duidelijk, dat hij zichzelf niet geheel in de hand heeft. Hij moet
zich ook identificeren met iets dat aan zijn vrijheid zekere weerstand
biedt. En dat is dus van de mens, toen hij gezond was en aan eigen
leven in de wereld leiding gaf, bereidwillig en onopvallend de dienstvaardige geweest. Voor de mens verschijnt, op het moment dat „het
niet meer mee wil" de relatieve autonomie van het eigen lichaam.
De gezonde doet deze ontdekking niet; van zijn lichaam heeft hij geen
hinder en het kondigt zich ook niet uitdrukkelijk in zijn bewustzijn aan.
In de regel valt de aandacht van de mens niet op het eigen lichaam. Er
kan wel een gevoel van lichamelijk welbehagen bestaan, van vermoeidheid of van kracht, maar gewoonlijk wordt het lichaam ervaren in de
wijze, waarop men de omgeving beleeft. Meestal is dit besef van het
lichaam als diffuse totaliteit b.v. het gevoel van vermoeidheid, zelfs nog
meegegeven in de wijze waarop de wereld verschijnt. In de omgang met
de dingen voelt de mens zich daar, waar hij weerstand ondervindt bij de
van hem uitgaande activiteit. Hij neemt waar wat zijn tast- of grijpbeweging beïndrukt. In het waargenomene ligt een kennis van het eigen
lichaam verscholen, als iets door middel waarvan men zich tot de dingen
richt en deze zich zintuiglijk present stellen. Zijn lichaam is dus primair
niet het getaste of geziene, doch het „standpunt" van waaruit de wereld
voor hem opengaat en de wereld opgenomen wordt, het uitgangspunt
van een wisselverkeer met het omringende. In de heenwending naar dit
of dat, depasseert de mens zijn lichaam en beleeft het dan steeds als zijn
actief passieve aanwezigheid bij de dingen.
Voor de zieke doen zich hier moeilijkheden voor. Omdat hij zijn
lichaam niet meer kan overschrijden, moet hij het werk, dat op hem ligt
te wachten, laten rusten. Het lichaam, dat anders de intrede in de
wereld mogelijk maakte, belet hem nu de toegang. Hij stuit erop bij de
dialoog, die hij met de dingen om hem heen voert, het wordt hem
vreemd, een tegenstander in plaats van een mede-helper. Het doet zich
2 ) J. H. van den Berg, Garder Ie lit in Situation 11954, Spectrum, Utrecht-Antwerpen.

OVER DE TAAK VAN DE GENEESHEER

717

voor als een sta-in-de-weg, een soort object, niet langer bespeelbaar als
instrument van bedoelingen en van de arts wordt verwacht, dat deze
het de patiënt in die hoedanigheid terug zal geven.
De stereotype vraag „wat scheelt er aan" kan de zieke slechts beantwoorden met naar zijn lichaam te verwijzen en aan te geven, waar de
stroom van zijn bestaan is blijven steken. „Het zit in zijn hoofd, arm,
borst" enz. of bij een gevoel van zwakte b.v. „in het lichaam'', als
diffuus geheel. En dat „het" betekent hij, hij voelt zich lichamelijk
uiteengelegd, waaraan reeds namen zijn gegeven van hoofd, arm, borst
enz. Er moet dus geconcludeerd worden, dat het voelen een oplichten is
van een heel vaag besef van ergens-in-betrokken-te-zijn en wel in een
actief-passieve levensomgang, die anoniem blijft en op te vatten is als
een vegetatief wissel-proces. Op basis van zintuiglijkheid en motoriek
heeft de mens dit anonieme betrokken-zijn in het omgevende, reeds
omgebouwd in een wissel-verkeer, dat hem toestaat tot een zeker zelfbezit te komen. De passiviteit krijgt als zintuiglijkheid de vorm van een
zich-overgeven en de activiteit als motoriek de gestalte van een zichheenbegeven-naar, resp. overeenkomende met een toewending tot zichzelf als centrum van bewustzijn en met een heenwending naar het omgevende. Het doel van dit ritmisch zich verinnerlijken en veruiterlijken
is om al hetgeen op deze wijze aan zich present wordt gesteld, in te
nemen en te laten dienen voor zichzelf. Aldus bevindt het individu zich

in een innerlijke toestand en in uiterlijke omstandigheden, die hij telkens
achter zich moet laten, omdat hij voortdurend op weg is naar een
nieuwe schikking van processen, gebeurtenissen en belevingen.
Als wezen van uiterlijkheid kan de zieke mens vastgehouden worden
bij de vitale processen, waar hij in staat. Tot die biologische constellatie
krijgt de medicus toegang via de natuurwetenschappelijke methodiek,
maar tegelijk wordt daardoor het lichaam van de zieke voor hem naamloos, tot hét lichaam, waarop alleen termen van de 3e persoonsvorm
toepasselijk zijn. De causale denktrant van fysica en chemie wordt
geadopteerd om de processen te kunnen beïnvloeden en hun verloop
aan een gemiddelde norm te laten voldoen. Al slaagt de arts er ook in
om de vegetatieve functies op „normaal" peil te brengen, dan sluit dat
niet automatisch de genezing van de zieke in. Want zélf zal de patiënt
nog moeten bepalen of de biologische processen passen in de orde, die
hij instelt, als hij zich weer aan zijn taken gaat wijden.
Als wezen van innerlijkheid kan de mens verstrikt raken in een
psychisch complex, te benaderen met behulp van psychodiagnostiek,
psychotherapie en dergelijke. Op dit plan wordt manifest, dat ziekte
en levensloop elkaar raken en het lijden zijn wortels kan hebben in de
geschiedenis, die de mens voltrokken heeft. Nooit gaat het de medicus
om een geabstraheerde functie, doch om de mens, die reeds een deel
van zijn levensweg heeft afgelegd. Er blijft echter onderscheid tussen
de mens als persoon en zijn psychische leven. En dus: al zijn de psychische inhouden uit hun inklemming bevrijd, dan is de patiënt nog niet
zonder meer gezond. Analoog aan de voorgaande, zal de conclusie
moeten luiden: de mens zélf bepaalt of zijn ervaringsleven hem ten
dienste kan staan bij zijn ondernemingen.
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De arts, die fijngevoelig is gebleven, beseft dat ook hij eigenlijk geen
antwoord weet te geven, als de patiënt hem vraagt: „wat heb ik nu" en
„kan ik beter worden". Zeker, hij zal waarschijnlijk zeggen, dat een
tumor verwijderd moet worden of dat een bepaald geneesmiddel nodig
is om een of andere infectie te bestrijden. Maar de medische behandeling lost het geheim van de gezondheid niet op. Want uiteindelijk kan
het noch op de uiterlijke bewerking van het biologische lichaam, noch
op de beïnvloeding van het psychische leven berusten, dat de mens in
vrijheid omgang heeft met de dingen. Impliciet steunt de arbeid van de
arts op de erkenning, dat de mens door zijn lichaam heen altijd al met
de dingen samen is en dat het die mens slechts gegeven is vrij aan dat
commercium vorm te geven. Met het mysterie van de incarnatie, dat
steeds voor hem opduikt, komt de medicus dagelijks in contact.
Wordt het werk van de arts echter niet omlaag gehaald als het
gezegde, dat hij het is, die mensen gezond maakt, niet luide toegejuicht
wordt? Geenszins, maar men moet niet het onmogelijke van hem verlangen. De bewering, dat de arts een „génie inventif" behoort te zijn,
getuigt van beter inzicht.
Daarbij denke men niet in de eerste plaats aan de scherpzinnigheid
van de technicus. Zo'n denkhouding is voor de geneesheer te abstract.
Want hij heeft te maken met een mens, die in de loop van zijn leven
reeds op een bepaalde manier gevormd is, een typische habitus, constitutie en andere hebbelijkheden heeft verworven. Voor de eigenaardigheden van iedere mens dient de medicus open te staan, vandaar dat hii
meer oog heeft voor het concrete. Hij rekent met het verleden, beschouwt het heden van de patiënt en tracht zo de wegen voor te bereiden, die naar een nieuwe toekomst kunnen leiden. Niemand kan de
situatie, waarin een mens op een gegeven ogenblik geraakt is, geheel
doorschouwen, ook de arts niet van de zieke. Het huidige moment
bewaart zijn geheim voor de patiënt en allen, die hem bijstaan. Wie dat
dagelijks ervaart, krijgt eerbied voor degene, die zich aan hem toevertrouwt en wordt een bescheiden mens. Diagnostiseren betekent dus niet
een alles-doordringende blik op de zieke werpen. Het heeft eerder het
karakter van proberen-te-verstaan, dat slechts in onderling contact kan
groeien. Voor de arts neemt die omgang tevens de vorm aan van behandeling, derhalve zijn diagnose en therapie in onverbrekelijke eenheid
verbonden. Door de behandeling kan de zieke zich van een nieuwe kant
laten zien, waardoor de diagnose aan helderheid wint, wat op haar beurt
de therapie meer effect kan geven, wederzijds grijpen zij in elkaar 3 ) .
Daarom ook heeft men de medicus terecht beschreven als beoefenaar
van „science" en „art". Terwijl de behandeling meer betrekking heeft
op de mens in zijn gedetermineerdheid, doelt de diagnose vooral op
's mensen-vrijheid. Het samenspel van diagnose en therapie correspondeert met het pact, dat noodwendigheid en vrijheid onderling in de mens
hebben gesloten. Er wordt niets anders mee beoogd dan dit verbond, op
het moment dat het in een impasse is geraakt, een wenk te geven, waar
3 ) vgl. P. Christian, Das Personverstandnis im modernen mediz. Denken. — Tubingen 1952.
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mee het zijn voordeel kan doen. In deze zin wil de kenschetsing van de
arts als „génie inventif" verstaan worden. Zijn werk van hoofd en hand
maakt hem wijs en tot raadgever, want zijn streven is niet om objecten
tot een bruikbaar geheel aan elkaar te koppelen, maar om kosmos en
vrijheid op kritieke ogenblikken hun harmonie te doen hervinden.
* * *

Hoeveel lenigheid van geest ook van de arts gevraagd wordt om
hieraan te beantwoorden, toch is de voornaamste trek van het officium
nobile nog niet naar voren gebracht. Want, zoals het tot dusverre voorgesteld is, zijn arts en zieke als personen eigenlijk langs elkaar heengegaan. En is het niet zo, dat arts en patiënt elkaar als mens tegenover
mede-mens ontmoeten en zich in die relatie eerst af kan tekenen wat zij
te zijn hebben?
Kon de zieke zijn lichaam niet depasseren naar zijn taak in de wereld,
in ander opzicht is het nochtans voor hem middel gebleven. Hoe het ook
met hem gesteld is, door zijn lichaam staat hij naar anderen uit en
onderhoudt hij betrekkingen met de arts, die aan zijn ziekbed is verschenen. Het uiterlijk van de patiënt getuigt van machteloosheid, van
pijn of angst, wellicht boezemt het afkeer in of wekt het walging, maar
nooit is het een inerte massa. Is de zieke krachtens zijn lichamelijkheid
niet in staat om zijn gewone werk te doen, in de verheven functie om
zich aan anderen openbaar te maken, blijft zijn lichaam hem trouw.
Extreme voorbeelden als de afzichtelijke verminking, het snelle wegkwijnen, de ontstellende psychische aftakeling brengen het best aan het
licht hoe de zieke zich aan laat zien. Met een enkel woord is zijn voorkomen te typeren: hij ziet er voor de omstander armzalig uit en dat is
voldoende om de immer gevoerde dialoog tussen mensen een bepaalde
vorm te geven.
Zelfs als hij roerloos en buiten bewustzijn neerligt, doet de getroffene
nog een beroep op bijstand en de evenmens, die deze stomme woorden
op zich als vrij wezen gericht voelt, beluistert er de aansporing in om
hulp te verlenen. De naaste begrijpt het verzoek van de zieke: „blijf aan
mijn zijde, nu ik de door mij opgeroepen wereld in de steek moet laten
en in gevaar verkeer om éénzaam met mijn lichaam samen te vallen".
Bekrompen is dus de visie van de man, die in een bepaald geval —
en zoiets kan alleen vanuit beperkt wetenschappelijk standpunt gezegd
worden — constateert, dat „er niets meer aan te doen is" en innerlijk
„de zaak" daarmede als afgedaan beschouwt. De dodelijk getroffene is
zelf het protest tegen de opvatting, die hem met zijn lichaam wil identificeren. Dit moge een bewijs zijn, dat er meer nodig is dan wetenschappelijke vaardigheid of interesse om zich tot arts te constitueren. Eerst
als iemand ongeneeslijk ziek is en de deskundige de strijd op moet
geven, valt het volle licht op de mens, die zich over de armzalige wil
ontfermen. Zijn kracht toont hij pas op het moment dat zij, die uit
andere motieven zijn gekomen, falen. Dan wordt duidelijk, dat de barmhartigheid de wortel en het doel is van elke vorm van geneeskunde.
Het enige goede antwoord, dat de te hulp gesnelde kan geven, is om
de zieke in zijn erbarmelijkheid te verplegen en te bemoedigen. Wil hij
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inderdaad ingaan op het verzoek van de patiënt, dan mag één ding niet
nagelaten worden nl. te zorgen dat het lichaam van de laatste een
belofte blijft inhouden voor een toekomst. De wonden en de rottingsprocessen behoren verbonden en gereinigd te worden, opdat het weer
zoveel mogelijk schoon en fris zal zijn, a.h.w. klaar om door zijn bewoner opnieuw in gebruik te worden genomen.
Maar heeft dat werkelijk zin, als naar menselijke berekening herstel
uitgesloten is en de vergankelijkheid zich zo duidelijk manifesteert?
Voor het hart misschien een dwaze vraag, maar de bezinning zal er een
antwoord op moeten geven. In alle scherpte komt zij naar voren als er
aan herinnerd wordt, dat de dood voor de mens onvermijdelijk is.
Gelukkig heeft de daad van barmhartigheid sterker fundament dan het
défaitisme.
Als in de loop van het tijdelijk bestaan het eigen lichaam zich aan de
mens voordoet als de situatie, waarin hij is geraakt en waaraan hij niets
meer schijnt te kunnen veranderen, stelt de liefderijke verzorging zich
borg, dat de dood wel het lot, maar niet het noodlot van de zieke is,
d.w.z. voor hem steeds perspectief behoudt. De woorden en daden van
de barmhartige bewaken de vrijheid van degene, die met zich moet laten
doen. Ze behoeden hem voor eenzaamheid, volgens G. Duhamel, het
gif der lijdende zielen 4 ) .
De zieke mens wordt er door naar het lichaam, waaraan hij in een
vrij op de wereld gericht ontwerp geen zin meer kon geven, verwezen,
maar zo dat hij er toch niet mee samenvalt en het in vrijheid de medemens ten teken kan stellen. De naaste blijft het lichaam van de patiënt
beschouwen als diens uitdrukking en roept hem ook in het stervensuur
op, daaraan te beantwoorden. Wordt er gehoor aan gegeven, dan kondigt de stervende met de dood aan, dat zijn taak in de tijd geëindigd is
en dat hij van de naaste afscheid gaat nemen. Wederzijds wekken zij
elkaar op om vrij te aanvaarden dat zij mét elkaar zijn en de één aan de
ander tegenwoordig is, ondanks de scheiding, die de dood meebrengt.
Door de overgave aan de even-mens, die met zijn daad van barmhartigheid bevestigt dat de ander nog langs zijn lichaam spreekt, zich er
immer van onderscheidt en derhalve niet met zijn lichaam vergaan zal,
betrekt de stervende de dood in het bestaan. Op deze wijze sterft de
persoon zijn dood, want hij bepaalt zelf de zin ervan voor zijn leven.
Maar het sterven blijft een afscheid en is tragischer naarmate de
volheid van het samen-zijn sterker ondervonden wordt. Voor een duurzame tegenwoordigheid aan elkaar zal de menselijke trouw de beproeving moeten doorstaan. En zo kan de inzet der vrijheid worden tot de
bede om een Helper, die Waarborg wil zijn voor de overgave. Bij de
dialoog, die rechtstreeks tussen vrijheid en Genade gevoerd wordt,
treedt de mede-mens ter zijde. Aan het ziekbed maakt hij plaats voor
hem, die meer dan menselijke bijstand mag verlenen.
De kwetsbaarheid van de existentie wordt door geen menselijke daad
afdoende verholpen. Meer misschien dan iemand anders is de arts deze
overtuiging toegedaan. Nochtans is het voor hem geen beletsel om met
4) G. Duhamel, Paroles de Médicin. r— Monaco, Editions du Rocher, 1946.
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zijn nobel werk door te gaan, omdat de geest van barmhartigheid over
hem is gekomen.
Dat betekent niet, dat hij de verantwoording op zich neemt om de
nood van de mens te verdoezelen of uit diens bestaan weg te werken.
Veeleer zal de hulp van de geneesheer de mens er toe brengen om de
crisis in zijn leven toe te laten, opdat zelf de zin ervan ontdekt worde.
Want de goede strijd, die als inzet heeft de eenheid met zichzelf en de
anderen, mag niet verslappen. Uit het vaste geloof in het mysterie, dat
de mensen in laatste instantie mét elkaar zijn, put de medicus de kracht
om bij te springen, waar het lijden de glans van het samenzijn dreigt
weg te nemen.
Dus wanhoopt hij niet, welke ellende ook op zijn weg komt, ondanks
alle misère blijft hij van hoop vervuld.
Zo men de arts een titel wil verlenen, dan zal deze, zoals G. Duhamel
reeds gezegd heeft, moeten luiden: génie inventif en esprit de charité.
Want de geneesheer heeft op zich genomen om de wacht te houden
daar, waar de eenheid van mens en kosmos en in het bijzonder van
mens en mens beproefd wordt.
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Toerisme en
Wereldtentoonstelling 1958
door MR. FERNAND PIOT

toerisme en reizen niet a priori als synoniemen moeten
H OEWEL
beschouwd worden, bestaat er toch een zeer nauw verband tussen
deze beide fenomenen van het sociale leven. De meeste en ook de
in economisch opzicht meest renderende — reizen vertonen immers een
toeristisch aspect en anderzijds veronderstelt het toerisme eer zekere
verplaatsing: spreekt men niet van „vreemdelingenverkeer" en binnenlandse „vakantiestromen"? Het is trouwens gebleken dat, voor verscheidene takken van de toeristische nijverheid, o.m. voor kusttoerisme
en wintersport, de verwijdering juist de grootste aantrekkingsfactor
is 1).
Het toeristisch verkeer heeft, vooral sinds het einde van de tweede
wereldoorlog, aanzienlijke afmetingen aangenomen. Het toerisme is
werkelijk een massa-verschijnsel geworden.
Een recente enquête van het Belgisch Institut pour l'Etude des Marchés wees uit dat 46% der Belgen in het jaar 1955 op verlof zijn gegaan. 10% namen 5 dagen of minder verlof, 7% gingen voor 8 dagen
op reis, en 12% voor 9 a 15 dagen; 10% van de Rijksinwoners hadden
de gelegenheid 2 a 4 weken buitenshuis te vertoeven, terwijl 6% meer
dan een maand verlof genoten.
Blijkens een gelijksoortige enquête die in Nederland werd gehouden
door het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben in 1954 ruim 40%
van de Rijksbevolking de vakantie buiten de woongemeente doorgebracht. De gemiddelde vakantieduur was ongeveer 10 dagen 2 ) .
De Belgische enquête toont verder nog aan dat 22% van de inwoners
naar het buitenland getrokken zijn, terwijl 26% de grenzen niet hebben
overschreden. 8% verbleven in Frankrijk, 4% gingen naar Duitsland,
3% naar Nederland, 2% naar het Groothertogdom Luxemburg, naar
Zwitserland en naar Italië, 1% naar Oostenrijk.
De Nederlanders blijken in mindere mate door het buitenland te
worden aangetrokken; vier vijfde deel van de vakantiegangers bleef
inderdaad in het land.
* * *

Als massa-verschijnsel is het toerisme tegelijk ook uitgegroeid tot een
niet te verwaarlozen element van het economische leven.
Naar berekeningen van het Belgisch Commissariaat-Generaal voor
Toerisme 3 ) waren in 1954, 102.121 personen in het hotelbedrijf te
1) Zie Olivier Vanneste en Guido Declercq, Kust en Hinterland, Brugge, 1955,
blz. 7. ( „De aantrekkingskracht tussen aanbod en vraag vindt hier, althans ten dele,
juist in de verwijdering haar oorsprong") .
2) Rijksbegroting voor het dienstjaar 1956. Hoofdstuk X, bijlage V van de Memorie van toelichting, nr. 7. Nota in zake het toerisme en het vreemdelingenverkeer,
blz. 2.

3) Le tourisme en Belgique, blz. 5-9.
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werk gesteld; 16.000 anderen waren werkzaam in reisagentschappen
en amusementsbedrijven die hun cliëntèle hoofdzakelijk onder de toeristen vinden. Het luchttransport en het vervoer te water en te land
(die bijna uitsluitend afhankelijk zijn van het toeristisch verkeer) verschaften werk aan ongeveer 21.000 personen. Bovendien is de activiteit
van ongeveer 32.000 werklieden en bedienden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en van de Nationale Maatschappij
der Buurtspoorwegen rechtstreeks gericht op het toeristisch bedrijf.
Voegt men hierbij het belangrijk aandeel van het toerisme in de kleinhandel, de kunstnijverheid, de garages en smeerstations, enz., dan kan
zonder overdrijving gezegd worden dat het toerisme aan minimum
200.000 Belgen (d.i. 6% van de actieve bevolking) een broodwinning
verzekert.
Ook op het financiële aspect werd door de economisten de klemtoon
gelegd. Sinds een kwarteeuw betonen inderdaad de theoretici een grote
belangstelling voor de toeristische bedrijvigheid. Vooral het vreemdelingenverkeer werd bestudeerd. In verscheidene landen werden speciale
instituten opgericht met het oog op het wetenschappelijk onderzoek van
de problemen uit de toeristische sector. Gezaghebbende publicaties hebben op het steeds toenemend belang van de onzichtbare posten der betalingsbalans gewezen en de officiële instanties konden er toe bewogen
worden het toerisme als nationale inkomstenbron te erkennen.
Het is een feit dat het toeristische verkeer op dit ogenblik een belangrijke plaats inneemt in de internationale betalingsbalans van talrijke
landen. In België bij voorbeeld beliepen de inkomsten van toeristische
aard 1764 miljoen Fr. in 1953 en 2105 miljoen in 1954, terwijl in diezelfde jaren de uitgaven 2874 en 2542 miljoen bedroegen. Dit wees
voor 1953 een debet van 1110 miljoen uit; dit debet werd herleid tot
437 miljoen in 1954 4).
Nochtans moet opgemerkt worden dat deze cijfers geen volmaakt
beeld van het feitelijk verkeer weerspiegelen. Steeds meer wordt, in de
laatste jaren, door de verlofgangers beroep gedaan op de vrije deviezenmarkt, en dit maakt een precieze telling onmogelijk; van de andere
kant dekken vele toeristenchecks, o.a. in Zwitserland, niet-toeristische
uitgaven. Een juister idee van de omvang der toeristische bedrijvigheid
wordt verkregen bij het onderzoek der statistische gegevens betreffende
het eigenlijk personenverkeer (vreemdelingenverkeer en binnenlands
toerisme) en de logiesvorm.
In België werden, tijdens het jaar 1953-1954 5 ), 9.866.000 overnachtingen geboekt in hotels, pensions, vacantiehuizen en villa's 6 ). Dit
betekende ten opzichte van het jaar 1952-1953 (9.022.000 overnachtingen) een stijging van 9,3%.
Hieronder waren begrepen 7.371.000 overnachtingen van Belgen en
2.495.000 overnachtingen van vreemdelingen. Deze cijfers wijzen op
4) Ministerie van Economische Zaken, L'Economie beige en 1954, Brussel 1955,
blz. 356.
5) De statistieken opgemaakt door het Commissariaat-Generaal voor Toerisme
dekken de periode 1 october 1953-30 september 1954.
8 ) De kampeergelegenheden zijn in deze statistieken niet begrepen.
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een vermeerdering van resp. 7,5 en 15% tegenover 1952-1953, toen
6.858.000 overnachtingen van Belgen en 2.164.000 overnachtingen van
vreemdelingen werden geregistreerd.
Wat de logiesvorm betreft, is de verdeling 7 ) als volgt: 2.233.256 in
hotels (waarvan 1.097.850 vreemdelingen en 1.135.406 Belgen),
605.755 in pensions (145.103 vreemdelingen en 460.652 Belgen),
1.645.767 in vacantiehuizen en koloniën (140.671 vreemdelingen en
1.505.096 Belgen) en 2.788.508 in villa's en appartementen (171.664
vreemdelingen en 2.616.844 Belgen).
Tijdens 1954 werden, naar berekeningen van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, ongeveer 16 millioen vakantiedagen
door Nederlanders doorgebracht in toeristische instellingen. Bijna 50%
ervan werden geboekt in jeugdherbergen en kampeergelegenheden, ruim
25% in geruilde en gehuurde woningen of kamers bij particulieren,
15% in pensions en 10% in hotels. Het aantal overnachtingen van
vreemdelingen in Nederland bedroeg in datzelfde jaar ongeveer 2,2 miljoen. Ongeveer 90% hiervan werden in hotels geregistreerd.
* * *

Uit deze globale cijfers kunnen verscheidene conclusies getrokken
worden.
1. De vakantiespreiding is nog relatief gering. In Nederland werd
n1. genoteerd dat het aantal hotelovernachtingen vrijwel geheel binnen
de periode mei tim september valt en 54% van het totale aantal vakantiedagen wordt in de maand augustus geregistreerd. In het vreemdelingenverkeer is de spreiding echter veel groter: ruim 40% van deze bezoeken geschiedt buiten de zomermaanden en de spits in augustus is
ook minder scherp.
In België wordt dit onderscheid niet zo sterk aangevoeld. Aldus vielen in 1953-1954 78% van de vakantiedagen der binnenlandse toeristen en 62,4% van de vakantiedagen der vreemde toeristen in de periode
juni-september. Terwijl bij de Belgische verlofgangers een zekere tendens tot vakantiespreiding tot uiting' komt (22% der vakantiedagen
buiten het eigenlijke seizoen tegen 18,8% in 1951-1952), wordt eerder
een tegenovergestelde evolutie bemerkbaar in het vreemdelingenverkeer
(nog slechts 37,6% der vreemdelingen die België bezochten deden dit
in thriftt season, d.i. october-mei, tijdens het jaar 1953-1954, tegenover
40% in 1951-1952 en een gemiddelde van 47% in de jaren 1947-1951).
De vraag kan gesteld worden waarom de van allerlei zijden gevoerde
campagne voor vakantiespreiding niet meer succes heeft.
Het is immers gebleken dat in de ontwikkeling van het toerisme de
weersgesteltenis geen determinerende factor meer is 8 ) .
7) De gegeven cijfers hebben betrekking op de maanden juni-september 1954.
8) „Het weer is een belangrijke factor in het excursionisme, d.w.z. het kustbezoek
van korte duur, maar minder in het toerisme van langere duur (één week en meer),
met voorbehoud natuurlijk voor badseizoenen met aanhoudende regen, zoals dat van
1954. Het regenweer drijft de toeristen niet weg van de kust. Alleen zoeken zij dan
compenserende ontspanning in café's, pasteibakkerijen, bioscopen of andere overdekte
ontspanningsgelegenheden zoals lunaparken" (Vanneste en Declercq, op. cit., blz.
57-58) .
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Het is duidelijk dat een hervorming van het vakantie-regime dat geldt
in nijverheid en handel hier een zekere verbetering brengen kan. Doch
ook een samenwerking van alle belanghebbenden (openbare overheden,
hotelhouders, ondernemingen van gemeenschappelijk vervoer, exploitanten van amusementsbedrijven) is onontbeerlijk ten einde de toerist
de verzekering te kunnen bieden dat hij, zowel buiten als tijdens de
zomermaanden, een aangenaam en verpozend verlof kan doorbrengen 9 ) .
Ook de ontwikkeling van het „industrieel toerisme" ( geleide bezoeken aan nijverheidsinstellingen, mijngebieden, havens, enz.) kan de
vakantiespreiding bevorderen.
2. Het jeugd- en sociaal toerisme wordt steeds meer in, de hand
gewerkt.
Zoals boven gezegd, werden ongeveer de helft van de door Nederlanders genoten vakantiedagen in 1954 doorgebracht in jeugdherbergen
en kampeergelegenheden. In België blijken de verhoudingen niet zo
aanzienlijk; toch werden in de periode juni-september 1954, 1.505.096
overnachtingen geregistreerd in vakantiehuizen, koloniën, jeugdherbergen en dergelijke instellingen; voor de kampeergelegenheden zijn echter
geen cijfers bekend.
Toch blijft in deze sector een zware taak te vervullen.
Het aantal arbeiders en bedienden die van een werkelijk verlof genieten is nog uitermate gering. Zo is in België gebleken dat, van de
1.842.760 personen die in 1954 onder de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid ressorteerden en recht hadden op betaald verlof,
slechts 90.000 een plezierreis konden ondernemen of in een hotel verbleven.
Aanzienlijke problemen worden hier gesteld in zake goedkoop logies
en verminderde vervoertarieven.
3. De verkeersmiddelen nemen een steeds grotere plaats in de toeristische nijverheid in.
Terwijl het aantal verlofgangers algemeen toeneemt, wordt van de
andere kant vastgesteld dat de hedendaagse toerist verder reist, maar
dan ook sneller voorbijtrekt en minder ter plaatse blijft. Hij consumeert
minder in ieder der bezochte steden. Een groter deel der toeristische
uitgaven gaat naar de eigenlijke verplaatsing. In het budget van de
individuele toerist neemt de post „reiskosten" aanzienlijke afmetingen
aan (naar Nederlandse schattingen besteedt de vreemdeling die Nederland bezoekt ongeveer 30% van zijn budget aan vervoerkosten) .
De terugslag van het toeristisch verkeer op de vervoersondernemingen is dan ook aanzienlijk. Aldus heeft de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen tijdens het seizoen 1954 een aantal reizigers vertseason overtrof; het
voerd dat met 21% het aantal reizigers in thriftseason
aantal reizigers-km is met 41% toegenomen en de inkomsten der Maatschappij met 44%. Ook bij de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen werd een lichte stijging opgemerkt. Het spreekt overigens van
zelf dat voor de pakketboten Oostende-Dover deze toename nog veel
belangrijker is: het aantal passagiers lag 391 % hoger tijdens de zomer9 ) Zie Lyster Robinson, „New approach wanted to out-of-season business, International Hotel Review, november 1955, blz. 18.
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maanden 1954 en zij verzekerden aan de Maatschappij een surplusinkomen van 171%. Ook bij het verkeer langs de weg is een aanzienlijke evolutie voelbaar. Het aantal Belgische autocars in dienst steeg
van 1788 in 1953 tot 1958 in 1954; globaal genomen legden zij 36 miljoen km af, waarvan 10 miljoen buiten de grenzen; de inkomsten van
de betrokken ondernemingen werden geschat op meer dan 600 miljoen
Fr.
4. De toeristische nijverheid is een bij uitstek internationale nijverheid; zij werkt in grote mate voor de (onzichtbare) export.
In de meeste landen wordt een voortdurende stijging van het aantal
vreemde toeristen waargenomen. De toenamepercentages van 1953 op
1954 zijn echter buitengewoon groot in de Benelux-landen: 28% in
Nederland en 15% in België (22% in Duitsland, 12% in Frankrijk,
9% in Groot-Brittannië, 6,9% in Zwitserland) .
Het hotelbedrijf vooral doet hiermee zijn voordeel. Wij noteerden
reeds dat de Nederlandse hotels in 1954 logies verschaften aan ongeveer 2 miljoen vreemde en 1,6 miljoen binnenlandse toeristen. In de
Belgische hotels was tijdens het seizoen 19.54 het aantal cliënten uit het
buitenland nauwelijks kleiner dan het aantal Belgische toeristen.
Hieruit blijkt het grote belang van een degelijke toeristische propaganda in den vreemde.
* * *

Meer dan in welke andere sector ook van de economische bedrijvigheid spelen immers in de toeristische nijverheid de psychologische factoren een belangrijke rol. Het is een feit dat in tijden van onzekerheid,
van crisis, van politieke onrust, minder gereisd wordt en vooral minder
reizen naar het buitenland ondernomen worden. Meestal voegen zich
hierbij nog beperkingsmaatregelen van overheidswege.
Het toerisme kan slechts gedijen wanneer een voor internationale
coöperatie gunstige atmosfeer heerst. Typisch is wel in dit opzicht het
hervatten van toeristische betrekkingen tussen West- en Oost-Europa
sinds de conferentie van Genève en het bezoek te Moskou, einde fe
bruari 1956, van de Heer A. Haulot, voorzitter van de European TravelCommission. Anderzijds bevordert het toerisme ook de internationale
samenwerking. Het schept een zekere goodwill en draagt bij tot de
verspreiding ervan. De ontvangst van toeristen wordt steeds meer een
vorm van public relations.
In dit opzicht kan nu reeds gewezen worden op het uitzonderlijk
belang, voor geheel West-Europa, en vooral voor de Benelux-landen,
van de Algemene Wereldtentoonstelling die te Brussel zal gehouden
worden in 1958.
De eerste projecten betreffende deze manifestatie dateren van vóór
1950. De Regering heeft nl. reeds op 7 mei 1948, op voorstel van de
Burgemeester van Brussel, deze laatste stad aangeduid als zetel van de
eerstvolgende Algemene Wereldtentoonstelling.
Bij Koninklijk Besluit van 17 november 1951, werd Baron Moens de
Fernig, gewezen Minister, tot Commissaris-Generaal der Regering benoemd en zijn opdracht en bevoegdheden werden nader bepaald bij
Koninklijk Besluit d.d. 5 november 1952.
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In mei 1954 werden door de Belgische Regering, langs diplomatieke
weg, de uitnodigingen deel te nemen aan de Tentoonstelling toegestuurd aan 78 landen. Onmiddellijk kwamen hierop de meest gunstige
reacties: einde 1955 hadden 42 landen en 5 grote internationale organisaties toegezegd. Tijdens de officiële bezoeken die aan de regeringen
der deelnemende landen werden gebracht door Baron Moens de Fernig
kwam overal een grote geestdrift tot uiting.
Wanneer men bedenkt dat de Tentoonstelling 1958 op een veel grotere leest geschoeid is dan de laatste vooroorlogse manifestatie van
dezelfde aard ( Brussel 1935) waaraan slechts 24 landen deelnamen,
dan mag terecht in het vooruitzicht gesteld worden dat de resultaten die
toen werden geboekt, in 1958 in ruime mate zullen worden overtroffen.
Welnu, het volstaat de prestaties van de verschillende takken van het
gemeenschappelijk vervoer in 1935 na te gaan, om vast te stellen dat de
Tentoonstelling in deze sector een algemene verhoging te weeg bracht,
hetgeen wijst op een druk toeristisch verkeer.
Tijdens het tentoonstellingsjaar werden nl. door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 5109 miljoen reizigers-km afgelegd
tegenover 4874 miljoen in 1934. De intensifiëring van het verkeer kwam
ook tot uiting in de financiële resultaten van de Maatschappij, die in
1935 een boni van 78,7 miljoen Fr. boekte terwijl zij in 1934 een passief
van 48 miljoen had geleden.
De buurtspoorwegen hebben een gelijksoortige evolutie gekend:
162.685.000 enkele reizen werden in 1935 gemaakt, tegenover
156.330.000 in 1934. De pakketboten van de lijn Oostende-Dover
zagen hun aantal passagiers toenemen van 278.595 in 1934 tot 421.003
in 1935. In de Belgische havens werden in 1935, 313.123 vreemde passagiers ontscheept tegenover 220.446 tijdens het vorige jaar. In het nog
weinig ontwikkelde luchtverkeer kon een nog aanzienlijker stijging
worden genoteerd: de Belgische vliegtuigen legden in 1935, 7.997.660
passagiers-km af tegenover 4.986.247 in 1934.
A priori moet trouwens worden opgemerkt dat de Belgische hoofdstad uitzonderlijk gunstig gelegen is. Zeventig miljoen mensen zijn
gehuisvest op minder dan 350 km van Brussel. Binnen deze cirkel is
overigens een bevolking gevestigd die tot de meest actieve en ontwikkelde der wereld behoort.
Uit de statistieken, opgemaakt door de European Travel Commission,
blijkt dat ongeveer 20 miljoen Europeanen ieder jaar een reis naar het
buitenland ondernemen. Het is niet vermetel te veronderstellen dat voor
deze toeristen de Brusselse Wereldtentoonstelling in 1958 een ware
magneet zal zijn 10 ) . Ook in Amerika wekt de Tentoonstelling heel wat
belangstelling en slechts een klein gedeelte van het half-miljoen mensen
die telkenjare van uit het nieuwe continent de Oceaan oversteken om
Europa te bezoeken, zullen Brussel links laten liggen in 1958.
Omtrent het aantal bezoekers dat te Brussel mag verwacht worden,
werd een grondige studie gemaakt door H. R. Bjtirkman, Secretaris10) Zie ons artikel „De Tentoonstelling 1958 als factor van economische expansie",
Achtenvijftig, october 1955. blz. 5-16.
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Generaal van het Air Research Bureau. Uitgaande van het cijfer dat i n,
1935 werd bereikt (ong. 20 miljoen bezoekers) en steunend op beschouwingen van demografische en sociale aard (bevolkingsaccres, verhoging
van de levensstandaard, versnelling van het internationaal verkeer) ,
komt Prof. Bjórkman tot de conclusie dat van 3 april tot 3 november
1958 op een dagelijks gemiddelde van ruim 175.000 bezoekers mag
worden gerekend. Een kleine 20.000 hiervan zouden uit het buitenland
afkomstig zijn, ong. 4000 uit ieder der drie buurlanden Nederland,
Duitsland en Frankrijk; bijna 3000 uit Groot-Brittannië en ongeveer
1200 uit de Verenigde Staten van Amerika.
Aan het hotelbedrijf zullen bijgevolg zware eisenge steld worden en
beroep zal worden gedaan op de herbergcapaciteit van geheel België en
zelfs van de nabijgelegen provinciën der buurstaten. Blijkbaar zal dus
de terugslag van de Tentoonstelling op het toeristisch plan zich op
verre na niet beperken tot het Belgische grondgebied.
Het voordeel dat hieruit kan getrokken worden werd reeds door de
belanghebbenden ingezien, o.m. in Frankrijk. De Commissaris-Generaal
der Franse Afdeling op de Tentoonstelling, de Heer Pierre de Gaulle,
verklaarde hieromtrent aan de pers dat ook Noord-Frankrijk zou
opgeroepen worden logies te verschaffen aan de bezoekers van de
Wereldtentoonstelling en in een officieel communiqué wees hij erop dat
de Franse hotelnijverheid zonder verwijl moest overgaan tot de onontbeerlijke modernisering en heruitrusting met het oog op de manifestatie
van 1958, die aldus van toeristisch standpunt uit werkelijk een WestEuropees karakter zal vertonen.
Voor de Benelux-landen zal de Tentoonstelling dit speciale voordeel
bieden dat zij de aandacht zal vestigen op de toeristische rijkdommen
van de lage landen, rijkdommen welke traditioneel verwaarloosd worden, o.m. door de Skandinaviërs die, door de Zuiderzon aangetrokken,
Nederland en België slechts beschouwen als landen van doortocht, zonder verder belang. Ook ten opzichte van de Amerikanen krijgt dit een
bijzondere betekenis 11)
De campagne die, in het kader van het ontvangstprogramma, door de
diensten van de Tentoonstelling wordt gevoerd zal de Belgen er toe
aanzetten aan de vreemde bezoekers tegelijk het hoogste comfort aan te
bieden en hun de grootste hoffelijkheid te betonen. Voor de toeristische
nijverheid worden hierdoor ruime mogelijkheden geopend, waarop reeds
door buitenlandse technici werd gewezen 12 ) .
Dank zij een groots opgevat programma van feestelijkheden en allerhande culturele manifestaties, welke in het gehele land zullen plaats
11) Vastgesteld werd dat toeristen afkomstig uit Zweden gemiddeld 1,5 dag verblijven in België, tegen 2,33 in Zwitserland en 7 dagen in Frankrijk. Reizigers uit de
Verenigde Staten brengen gewoonlijk 2 dagen door in België, terwijl hun verblijf in
Frankrijk zich gemiddeld over 9 dagen uitstrekt. Cf. Commissariaat-Generaal voor
Toerisme, Rapport d'activité pour l'année 1954, Brussel 1955, blz. 28.
12) Zo maakte Juan del Campo in het tijdschrift Carta Semanal onder de titel „Un
viajero veloz" volgende bedenkingen: „la metódica campana de relaciones publicas
que se inicia desde ahora en Bélgica para preparar la exposición internacional de
1958 puede servir de modelo para los paises que tratan de atraer turismo extranjero"
(Mexico, 5 november 1955, blz. 2-3) .
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hebben, hopen de organisators van de Tentoonstelling de bezoekers uit
den vreemde er toe te bewegen alle Belgische provinciën door te reizen:
dit zal hun een juister idee geven van de omvang van de nationale
toeristische rijkdommen en hen in nauwer contact brengen met de
Belgische bevolking 13)
Zij hopen op die wijze een blijvende invloed uit te oefenen op de
toeristische nijverheid van de Lage landen, door o.m. de traditionele
weg door de Amerikaanse toeristen in Europa gevolgd een weinig naar
het Noorden te verplaatsen. Hierdoor kan de Tentoonstelling ruimschoots bijdragen tot het herstellen van een evenwicht in de toeristische
balans van België.
Inderdaad, terwijl bepaalde landen bij het einde van ieder toeristisch
seizoen een soms aanzienlijk boni aanwijzen (Italië 6,9 miljard B. Fr.,
Zwitserland 6 miljard, Frankrijk en Oostenrijk 3), boekt België een
tekort van 437 miljoen, evenals Noorwegen (— 500 miljoen), het Verenigd Koninkrijk en Zweden ( — 900 miljoen) . De Nederlandse balans
daarentegen is in evenwicht.
De invloed van de Tentoonstelling op de verdere ontwikkeling van
het toeristisch bedrijf mag nl. niet slechts beschouwd worden in het
enge kader van het jaar 1958; hij zal zonder twijfel veel verder reiken.
Een wereldtentoonstelling is zo'n reusachtige onderneming dat alle
organismen en instanties die er bij betrokken zijn, zich de grootste
krachtsinspanningen getroosten om ze te doen slagen. Zij mobiliseert
feitelijk het gehele organiserende land. Bovendien bepaalt zij termijnen
die door iedereen moeten geëerbiedigd worden: op de gestelde datum
moeten alle projecten uitgevoerd en alle voorbereidselen klaar zijn. Ook
voor het toeristisch bedrijf is dit waar. De meest dringende taken, die
toch steeds uitgesteld werden, worden tenslotte volbracht en de toekomst wordt erdoor verzekerd.
De Tentoonstelling zal de toeristische nijverheid niet slechts een
buitengewoon renderend jaar 1958 brengen. Zij zal ook bijdragen tot
het oplossen van de meer fundamentele vraagstukken die zich stellen.
Het aanleggen van terreinen voor camping en caravaning, het uitrusten
van nieuwe jeugdherbergen en goedkope verblijfplaatsen zullen het
sociaal en jeugdtoerisme bevorderen. Het herstellen en moderniseren
van de bestaande hotels, het eventueel optrekken van motels zullen de
traditionele vorm van het toerisme — het zg. algemeen toerisme — in
de hand werken. Tenslotte zal de Tentoonstelling, die in april wordt
geopend en pas in november wordt gesloten, bijdragen tot de spreiding
van het verlof, maatregel die terecht aanbevolen wordt op grond van
overwegingen van economische en sociale aard; dit is, voor het toeristisch bedrijf dat essentieel een seizoenbedrijf is, een punt van kapitaal
belang.
13) Hierop werd uitdrukkelijk gewezen door Dr. M. Thienpont, Adj. SecretarisGeneraal van het Commisariaat-Generaal der Tentoonstelling, in een lezing, gehouden
te Oostende op 11 februari 1956.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Wegwijs in het Pocket- doolhof
door DR. W. PETERS

I N het Engels geschreven pockets domineren de markt van het boek in slappe
kaft in zakformaat. Hun schreeuwerige omslag duldt de meer bescheiden
verschijning van andere buitenlandse pockets nauwelijks naast zich; met een naar
ruwe schatting wekelijkse verkoop van ruim zestig duizend exemplaren overtreffen zij deze ook numeriek, terwijl bovendien de keuze hier zo ruim is dat
het niet te verwonderen valt indien een ernstig lezer, met beperkt budget, op
zoek naar het serieuze boek, reageert met een „hier begin ik niet aan". Hij weet
zich wat betreft deze in het Engels geschreven pockets -- en hiertoe beperken
we ons nu — in een doolhof, en al spoedig ontdekt hij dat er geen betrouwba:e
gids is om hem te leiden. De winkelbediende blijkt totaal ondeskundig en heeft
doorgaans geen idee welke waar hij te koop biedt. Hij kan afgaan op hetgeen de
firmant zelf over zijn pockets meent te moeten mededelen. Dan zal hij enkel
concluderen dat er met deze stroom van pockets nu niet bepaald een nieuw leven
voor de geest wordt aangekondigd, of dat de Westerse Wereld een ander
Athene gaat worden. De uitgespreide lectuur nodigt niemand om een stil hoekje
op te zoeken, want al aanstonds is het duidelijk dat Broadway en Leicester
Square, of desnoods Rembrandtplein, de academische aula zijn van dit goedkope
boek: en deze plaatsen zijn niet bedoeld om „dorst naar kennis" te lessen.
Blijkens de meeste plaatjes op de kaften vooronderstelt de uitgever te maken te
hebben met een lezerspubliek wiens voornaamste belangstelling uitgaat naar het
lichaam van de vrouw. Vervolgens is hij er van overtuigd dat de beste aanbeveling voor een boek bestaat in een epitheton als: eerlijk, realistisch, provocerend,
ondeugend, verleidend en onverkort, terwijl de lezer voorts wordt aangelokt
door: woest, wild, ongebreideld, wulps, sordied, wellustig, enz., die dan opgewekt zelfstandige naamwoorden inluiden als: lust, liefde, hartstocht, misdaad,
echtscheiding, ontrouw, nachtclub, onderwereld, enz. In enkele gevallen wordt
nog al wat ophef gemaakt van het feit dat hier of daar dit boek niet door de
censuur kwam, of door de politie in beslag werd genomen: banned is wel de
hoogste aanbeveling, naar het schijnt. We maakten het nog niet mee dat een
boek zich eenvoudig als „echt pornografisch" aandiende, ofschoon de fleurige
plaatjes en pikante aanbevelingen, om niet te spreken van sappige titels als How
Green was my sex-life, Nights of Love and Laughter, Naked in the Night, Time
to Embrace, Kiss me Hard, Death likes it hot, enz. -- enkele recente titels ! —
dit eigenlijk doen verwachten.
Bij het zoeken naar het goede en goedkope boek komt nu licht de vraag op of
de inhoud van deze pockets gedekt wordt door wat men er aan de buitenkant
van te zien en te lezen krijgt. Zo neen, dan stelt zich de vraag of het verantwoord is uiterlijk fatsoen zo laag aan te slaan en vulgarisatie zo onbeschaamd te
prediken. Zo ja, dan kan de vraag niet ontweken worden of dergelijke import
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enig voordeel biedt. Deze en dergelijke vragen gaan nu niet meer alleen de
zoeker naar het goede boek aan, maar gelden ook ouders, leraren, en allen die
bij de opvoeding van de jeugd betrokken zijn, omdat deze goedkope pockets
juist binnen het financieel bereik liggen van de jeugd. Maar hiermede hebben
we, menen wij, ook de importeur zelf en de boekhandelaar betrokken binnen dit
doolhof van de pocket, omdat dezen toch een belangrijker taak hebben dan
alleen maar een boek aan de man te brengen en daarop te verdienen.
Wij willen trachten in de bonte geschakeerdheid van in het Engels geschreven
pockets enige schifting aan te brengen. Hierdoor zal het mogelijk zijn rijp en
onrijp enigszins te leren onderscheiden. En een eerste, hoogst belangrijke schifting die we aanbrengen, is tussen pockets die uit Engeland stammen en pockets
die in America verschijnen.
De Engelse Pockets
Volledigheidshalve wijzen we eerst op een duurdere pocket: de Star uitgave.
Reeds vanuit een technisch oogpunt weigert deze pocket in de grote hoop te
worden opgenomen. Het formaat ligt iets boven het normale, zij is vaak ook wat
zwaarder; papier en druk zijn beter, de kaft is erg sober gehouden: effen bruin,
licht rood of blauw, met in kloeke witte letter titel en naam van de auteur. De
romans in deze serie gepubliceerd — alle herdrukken — zijn van degelijke
inhoud en bezitten gewoonlijk wel enige literaire mérites. Achter deze zeer respectabele uitgave staan de Engelse uitgevers Heinemann, Hamish Hamilton,
Cape, C as sels en Chatto & Windus, namen die voldoende garantie bieden dat
de Star-boeken zeker voor volwassenen geschikt zijn en zich afzijdig houden
van alle banale, vulgaire en semipornografische tendenzen. Ze kunnen het best
vergeleken worden met de Tauchnitz-uitgaven. Deze mogen als bekend verondersteld worden, omdat zo goed als alle Engelse klassieke en ook minder klassiek
gebleken werken sinds 1842 in deze serie werden opgenomen. De tweede
wereldoorlog onderbrak de productie, maar deze werd toen vrijwel onmiddellijk
overgenomen door een firma in Stockholm, die de z.g. Ze ph yrs op de markt
bracht. Sinds 1952 is Tauchnitz weer begonnen met Engelse uitgaven, en heeft
de Zweedse firma zich van dit terrein teruggetrokken. Formaat, druk en inhoud
zijn voortreffelijk. Zoals de Tauchnitz niet mag worden ingevoerd in Engeland,
is ook de Star uitgave enkel bedoeld voor de buitenlandse markt. Gezien dat een
goed boek een gedistingueerd uiterlijk waard is, ook al komt de prijs daardoor
een gulden hoger te liggen, achten we, mede om pedagogische redenen, genoemde uitgaven van zeer groot belang, en het is verheugend dat deze kl as se zich tot
nu toe op hoog peil handhaaft.
De echte Engelse pocket kent voornamelijk vier uitgaven. Op de eerste plaats
is daar de Collins uitgave, die opvalt door de witte cirkel op groen of paars veld.
De serie is onbelangrijk, zowel van wege het betrekkelijk gering aantal titels,
alsook vanwege de geheel eigen aard van de inhoud: ze is bedoeld voor wie
lijden aan „inf irmity of noble minds", de ziekte van nobele geesten, te weten,
dorst naar moordverhalen, detective stories, thrillers en niet te vergeten de Wild
West geschiedenis met zijn Buf f alo Bill en andere onverwondbare helden en
heldinnen. De serie bevat een zestigtal titels, en de grote namen onder de
schrijvers zijn Agatha Christie en Peter Cheyney.
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Collins publiceert sinds enkele jaren nog een tweede serie. Het zijn de fleurige

Fontana books. Een aantrekkelijk uiterlijk: een kleurrijk plaatje tegen licht
getinte achtergrond in rose, blauw of geel, is in de meeste gevallen garantie
genoeg voor de inhoud, al vertoont het plaatje soms verwantschap met Amerikaanse pockets. Deze reeks beperkt zich tot het populaire boek van vandaag.
Naast de roman treffen we b.v. uitmuntende boeken aan als Arthur Bryant's
English Saga, hetgeen de geschiedenis verhaalt van het Victoriaanse Engeland,
C. S. Lewis' Mere Christianity en The Screwtape Letters (dit laatste in ons land
overbekend onder de titel Brieven uit de Hel), de autobiographie van Neville
Cardus, in eigen land beroemd om de unieke combinatie van eersterangs muziekcriticus, beste der cricketcommentatoren en eminent stylist. Deze boeken geven
een vrij accurate aanduiding hoe hoog deze reeks mikt. Tot nu toe verschenen er
een honderd titels, maar met een vijftal nieuwe uitgaven per maand breidt dit
fonds zich snel uit.
Genoemde Collins-uitgaven moeten het afleggen bij de Pan Books en de
Penguins. We mogen deze laatste, met hun broertje, de Pelicans, wel als bekend
veronderstellen. Het nette rustige vrolijke oranje-witte uiterlijk is een juiste
indicatie van wat de uitgevers beogen. Het is de oudste pocket uitgave, en dit
jaar wordt zij meerderjarig. De duizendste Penguin verscheen in 1954, maar
tellen we de Pelicans mee, dan mogen we binnenkort de twee duizendste titel
verwachten. De geclassificeerde lijst van deze firma bevat niet minder dan 44
onderdelen, en bestrijkt wel haast het gehele terrein van de wetenschap. Met
grote waardering vermelden we de onlangs begonnen serie van klassieke werken
uit alle landen. Deze World-Classics, uiterlijk ook weer een genot voor het oog,
bevat nu reeds meer dan 50 vertaalde werken. Fictie eist nog steeds het grootste
aantal uitgaven voor zich op, en hier houdt de roman en novelle ongeveer gelijke
tred met het moord- en detective verhaal. In de eerste categorie hebben Woodhouse, Waugh, Huxley en Forester ieder tien romans gepubliceerd, terwijl in de
laatste categorie Agatha Christie, de Amerikaan Erle Stanley Gardner en de
Fransman Simenon het even ver gebracht hebben. Maandelijks worden gemiddeld van twaalf tot vijftien nieuwe titels uitgegeven.
Een echte aanwinst zijn de Pan books. Naast de koddige penguins en pelikaantjes ziet men nu steeds meer het f lieref luitende pankereltje. Het montere ventje
is op zich reeds een uitnodiging om te kopen. Het uiterlijk doet wat kleurenrijkdom betreft denken aan Amerikaanse pockets, maar onmiddellijk is het duidelijk
dat de uitgevers (waarbij Collins, Heinemann, Macmillan, Hodder & Staughton
nauw betrokken zijn) weigeren zich te verlagen tot het niveau van het ongezond
suggestieve en het scabreuze; iets waarop ze trots gaan, en terecht. Pan books
zijn voornamelijk romans van vandaag (de meeste entertainments van Graham
Greene zijn in deze serie gepubliceerd), ofschoon ontsnappingsverhalen uit de
oorlog, alsook boeken van historische inhoud, hun weg in deze serie vonden.
We herinneren even aan The Last Days of Hitler, door de Oxford Professor
Trevor-Roper, en aan het overbekende The Dambusters. Deze voortreffelijke
serie bevat op het ogenblik 120 uitgaven, terwijl de maandelijkse vermeerdering
ongeveer vijf bedraagt.
Eerst wanneer men een boekenzaak in Engeland eens rustig bekijkt, krijgt
men een juiste indruk van de Engelse pocket-industrie. Immers, Amerikaanse
pockets mogen niet worden ingevoerd, zodat de gehele markt zuiver Engels is.
Nu wordt het duidelijk hoe deze pockets onze waardering verdienen. Er loopt
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wel eens een boek doorheen dat voorbehouden is voor volwassenen, maar we
kunnen er dan vrij zeker van zijn dat dit is vanwege het behandelde thema zelf,
en niet vanwege de wijze waarop een thema behandeld werd. Dit valt des te
meer te waarderen naarmate er in Engeland zulk een ruime verspreiding is van
wat eigenlijk ondrukbaar moet worden geacht. Wie enigszins op de hoogte is
van wat de Engelse zondagsbladen — enkele uitzonderingen daargelaten —
presteren op het gebied van „printing the unprintable", kan het alleen maar
toejuichen dat de pocket-industrie niet tot dergelijk peil afzakt, ofschoon dit,
financieel bekeken, een zeer aantrekkelijke manoevre zou zijn. Het is daarom
jammer dat de pocket van Engelse afkomst, niettegenstaande een 300 nieuwe
uitgaven per jaar, in feite van ondergeschikte betekenis is. De reden hiervan is
dat zij de concurrentie-strijd tegen de Amerikaanse pocket feitelijk verloren
heeft. De oorzaken hiervan zullen in hetgeen volgt aan het licht treden.

De Amerikaanse Pockets
Terwijl de Engelse pockets gemakkelijk naar herkomst te onderscheiden zijn,
is dit met Amerikaanse pockets niet het geval. Het voorkomen van zo goed als
al deze pockets is hetzelfde, hetgeen betekent dat bij verkoop van dit product de
naam van de producent betrekkelijk onbelangrijk is. „Covers sell", zo verkondigt
Dell Books, en als de plaatjes de verkoop in hand hebben, heeft het geen zin
om de naam van de fabrikant als veilige gids voor een goede koop uit te spelen.
Het resultaat is dat de Amerikaanse pocket naamloos is; snuffelaars die op de
hoogte zijn van verschillende soorten Engelse pockets, weten menigmaal maar
weinig onderscheid tussen die uit Amerika. Toch brengt kennis van deze soorten
ook hier een zekere schifting teweeg.
Eerst vermelden we de New American Library. Deze publiceert drie series.
De z.g. Mentor books zijn van wetenschappelijke aard, en brengen vaak het beste
op het gebied van literaire kritiek, filosofie, geschiedenis, natuurkunde binnen
ieders bereik. De serie bevat ook heel wat pseudo-wetenschap, en het terrein van
het erotisch-sexuele in Freudiaanse, Havelock-iaanse of Kinsey-aanse zin wordt
geenszins geschuwd, met het gevolg dat tractaten die thuis horen in de bibliotheek van een dokter of psychiater ook op deze goedkope markt een plaats
vinden. Naast deze keurig verzorgde en waardevolle Mentor serie staat de
Signet Key pocket. Deze is ingesteld op de praktische kant van het leven en
verstrekt een gids om succes in het leven te hebben, zich vrienden te maken,
meer geld te verdienen, goed voor de hond te zorgen, een lekker dineetje klaar
te maken, enz. Het vijftigtal Signet Key boeken en de 150 Mentor books vormen
echter slechts een kwart van het totale aantal door deze firma gepubliceerde
pockets. De Signet books tellen immers reeds ruim 500 titels, waarvan de helft
wordt ingenomen door de roman, de helft door detective en moord verhalen,
mysteries en Wild West stories. De serie breidt zich uit met een 10 à 12 nieuwe
boeken per maand. Over het gehalte spreken we nu nog niet, omdat de firma
zich hierin niet onderscheidt van andere nog te vermelden uitgeversbedrijven.
De uitgaven van Pockets Inc. zijn direkt te herkennen aan het kangeroetje op
de kaft, dat in zijn buidel een boek draagt. Op de ietwat duurdere uitgave heeft
Gertrude — zo heet het kangeroetje — plaats moeten maken voor het parmantige rode vogeltje dat nu de Cardinal serie siert. Deze pocket valt echter nog
meer op door het vele goud op de kaft. Deze met goud overladen Cardinal
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boeken, die in Nederland bijna drie gulden kosten, heeft een jonger broertje in
het zilver, iets minder sjiek, maar toch nog opvallend genoeg. Het merkwaardige
is dat de plaatjes op de kaften van deze meer gedistingueerde uitgaven minder
vulgair zijn dan op andere pockets van deze firma. De conclusie dat de inhoud
van beter gehalte zou zijn, is echter niet gewettigd. Dat in 1951 de uitgever een
regeling betreffende publicatie in Engeland aanging met het grootste en meest
beruchte zondagsblad The News of the World, geeft enig idee in welke categorieën Pockets Inc. denkt.
Zoals de New American Library publiceert deze firma letterkundige en
geschiedkundige studies, klassieke werken in origineel of vertaling, handy-books,
en vooral fictie met een goede drie honderd romans, een honderd Wild West
verhalen en dubbel dit getal mysteries. Pockets Inc. deed tot nu toe 1500 titels
verschijnen, waarvan er momenteel nog een 900 in omloop zijn. Dit betekent
niet dat die andere zes honderd uitverkocht zijn. Ze zijn uitgewerkt! Een der
moeilijkheden waarmede deze kolossale bedrijven te kampen hebben is namelijk
gebrek aan uitstalruimte. Als kaften de verkoop opvoeren, dan moet het plaatje
gezien kunnen worden. Maar hoe en waar laat u 1500 plaatjes tegelijk zien ? Dit
is wat men noemt een kwestie van rack-space: ruimte in de rekken. Pockets Inc.
levert deze rekken zelf en heeft hier ruim twaalf miljoen gulden in gestoken.
Maar zelfs dit is niet voldoende. De steeds nieuwe aanvoer veroorzaakt opstoppingen: het komende en gaande boek vechten om rack-space, en het is duidelijk
dat het komende boek eerste rechten heeft. Het gaande boek wordt dan uit de
circulatie genomen en tot pulp vermalen. Een dergelijke periodieke schoonmaak
betekent dan de vernietiging van een kleine tien miljoen exemplaren, maar deze
„niet op korte termijn verkoopbare boeken" vormen slechts een betrekkelijk
gering percentage op de geweldige getallen wel verkochte boeken. Pockets Inc.
rekent op verkoop van jaarlijks 50 miljoen exemplaren, en sinds de oorlog deed
zij een half miljard van de hand ! Op dergelijke getallen wordt het afvoeren van
275 titels van de lijst, hetgeen de vernietiging van acht miljoen exemplaren
betekende, zoals dit in 1947 gebeurde, niet langer als een tragedie beschouwd.
De derde grote pocket-uitgeverij is de Popular Library. Zij boogt op een
verkoop van jaarlijks 35 miljoen. Ze publiceert voornamelijk ontspanningslectuur, bevattende romans, mysteries en Westerns, maar ook puzzle boeken, en
collecties van cartoons, plaatjes en tekeningen van nog al dubieus karakter, met
weinig humor en veel dat vulgair en soms ook schunnig is. Iedere maand voegt
ook deze firma een tiental nieuwe uitgaven aan haar lijst toe.
In grootte volgt nu Bantam Books, kenbaar aan het rode haantje; ze publiceert enkel moderne werken. Dit brengt een zeker gevaar mee, te weten dat de
boeken voor een bepaalde markt geschreven worden, en zich dus aan deze markt
aanpassen. Zo gebeurt het dat van de 300 titels niet minder dan 50 als onderwerp hebben een stuk geschiedenis, en meestens Amerikaanse geschiedenis. Het
aantal romans is tweemaal dit getal, terwijl het wilde westen zich tevreden moet
stellen met een veertigtal verhalen, de mystery met nog iets minder.
Naast deze vier zeer groten moeten enkele kleinere godheden vermeld worden.
De Avon Books hebben een zeer mooie naam: Shakespeare's Stratford toch is
aan de Avon gelegen, maar hiermede hebben we het mooiste van de serie wel
gezegd. Deze boeken treft men niet zo vaak aan bij de boekhandelaar, en in ons
oordeel is dit geen verlies. De plaatjes- en prentjes-boeken door Avon books
gepubliceerd, geven alleen al te denken. De Perma Books gaan we voorbij gezien
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deze sinds 1954 gepubliceerd worden door Pockets Inc. De Dell Books gaf
aanvankelijk herdrukken uit van spannende verhalen van allerlei caliber. Tegenwoordig slaat zij haar vleugels wijder uit, en zodoende kon Merton's Seeds of
Contemplation het beleven in deze serie te verschijnen. Ook de Dell Books
ontmoet men niet zo vaak, ofschoon er maandelijks toch tien of twaalf nieuwe
uitgaven of herdrukken verschijnen. Ten slotte vestigen we de aandacht op de
Balantyne Books. Het formaat ligt iets boven dat van de gewone pocket, en de
prijs is steeds iets hoger. Opvallend is dat de kaft veel soberder wordt gehouden.
Daardoor distancieert ze zich enigszins van de rest van de pocket-firmanten. Ze
moet dit wel doen omdat ze tegelijk met de goedkope uitgave ook een „echt
boek" op de markt brengt. Om deze reden betrekken we Balantyne Books niet
in onze verdere bespreking. Ze vormen een klasse apart, een zeer goede klasse,
maar uit hoofde van gelijktijdige publicatie dienen ze als normaal boek besproken te worden. Ofschoon dit uitgevers-avontuur van recente datum is, deed zij
reeds een honderdtal boeken verschijnen, en voegt hier jaarlijks een dertig aan
toe, waarvan, merkwaardig genoeg, de helft wordt opgeëist door wild west en
mystery.
Genoemde uitgaven bestrijken ongeveer 85 % van de Amerikaanse pocketindustrie, en we achten ons daarom verantwoord indien we van andere uitgaven
(Gold Medal, Fawcett, Red Seal, enz.) verder zwijgen. Productie en consumptie
van deze materie zijn ontstellend. Enkele getallen zijn interessant, en ook belangrijk, omdat zij tegelijkertijd laten zien wat bizonder in trek is. Aan de kop van
de best-sellers gaat het boek voor jonge moeders: Baby and Child Care staat op
zeven miljoen verkochte exemplaren, en dit getal groeit ieder jaar met nog eens
een miljoen. Daarna komt de Amerikaanse Webster Dictionary met ruim zes
miljoen exemplaren. Verheugend zijn de vier miljoen exemplaren die de kookkunst behandelen. Een glimlach komt ons op de lippen wanneer we er kennis
van nemen dat vier miljoen Amerikanen zich toeleggen op de kunst zich vrienden te maken en anderen te beïnvloeden (how to win friends and influence
people) . Oprecht verheugend is de ander half miljoen exemplaren van het
Pocked Book of Verse, gevolgd door een ruim miljoen van Shakespeare's Tragedies. George Orwell's 1984 bereikte bijna een miljoen. Ook Plato's Dialogues
slaat met zijn 300.000 exemplaren geen slecht figuur.
Op het terrein van het gefingeerde verhaal staat ver boven aan God's Little
Acre, het zinnelijk maar goed verteld verhaal van Erskine Caldwell: 41 herdrukken met over de zes miljoen exemplaren. Dit is geenszins de enige miljonair:
Lilian Roth's autobiographic, I'll cry to-morrow, was dit reeds na enkele weken,
terwijl gezonde kost als The Egg and I en Cheaper by the Dozen deze mijlpaal
ook bereikte. Maar we zijn nu reeds zo ver dat een miljonair nog maar nauwelijks in tel is. Men moet dubbel-miljonair zijn, wil men iets betekenen. Dan
moet de schrijver zich echter niet aan serieuze fictie wagen, maar zijn toevlucht
nemen tot moord en misdaad. Onbedreigd gaat hier Erle Stanley Gardner aan
de kop: over de vijf en zeventig miljoen exemplaren ! Goed, hij schreef hiervoor
een dikke dertig boeken, maar dan betekent dit toch nog altijd een gemiddelde
van twee miljoen. Mickey Spilane, nog zo'n held van bloed, pistolen en moord.
komt met zijn twintig miljoen exemplaren nauwelijks aan bod.
We komen nu tot de serieuze vraag naar de beoordeling van deze Amerikaanse fictie in pocket-formaat. Wat stijl en vorm betreft kunnen we al heel kort
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zijn: waar het niet gaat over klassieke werken, komen ze niet uit boven het peil
van vlotte journalistiek en reportage. Literaire mérites zijn er niet. De inhoud ?
Indien uitgevers preken dat titels, beschrijvingen en vooral plaatjes een grote
verkoopkracht bezitten, kan men voorop vaststellen dat de inhoud doorgaans zal
beantwoorden aan hetgeen de would-be-koper in het vooruitzicht wordt gesteld.
Dat titel en plaatje de inhoud niet zouden dekken, kan als regel niet opgaan.
Immers, het is ondenkbaar dat de koper zich herhaaldelijk zou laten bedriegen.
Wanneer hij denkt een ei te kopen, en hij krijgt een lege dop, dan is hij een
tweede keer wel voorzichtiger. Hiermede is reeds een soort a priori argument
gegeven dat veel van hetgeen de pockets bieden naar het semi-pornografische
zweemt, en zo zinnelijk-sexueel is dat het geen gezonde lectuur kan vormen, ook
al houden we rekening met het feit dat de scherpe concurrentie om rack-space
vaak een toegevoegd motief is om het decolletté wat lager te leggen (lowering
the neckline, zoals het heet !) . Dat niemand zich laat beetnemen en niet teleurgesteld wil zijn in zijn aankoop, houdt ook weer in dat de inhoud steeds gewaagder zal zijn. Lezing bevestigt dit volledig, en we menen hierbij twee tendenzen te kunnen onderscheiden. De eerste tendens is dat schrijvers elkaar als
het ware bespieden om te weten tot hoever het betreden terrein van het pikante
en prikkelende nog veilig is. Men vermijdt natuurlijk moeilijkheden met de
zedenpolitie. De kwestie is nu, precies te weten waar de politie het rode stoplicht zal laten flikkeren. Men tast dan af hoe ver men gaan kan: is iets stotends,
of „realistisch" gepasseerd, dan probeert een volgend schrijver net iets verder
te gaan: om dit ene woord of passage zal de politie toch niet ingrijpen. Zo is het
eigenlijk niet verwonderlijk dat boeken, die vlak na de oorlog opspraak verwekten, op het ogenblik als min of meer onschuldig worden gekwalificeerd. Op
deze wijze zakt de standaard ongemerkt, maar gevaarlijker achten we het dat
aldus het oordeel omtrent hetgeen drukbaar en ondrukbaar is geleidelijk aan zo
vertroebeld wordt dat er geen grenzen meer schijnen te zijn. Auteurs kunnen
zich dan misschien beroepen op wat voorgangers in dit opzicht presteerden, de
lezers zijn langzaamaan verzeild geraakt in een zwoele, vaak wulpse atmosfeer
waarin de stank niet eens meer wordt opgemerkt.
Een tweede tendens, bij lange na niet zo algemeen als de juist gesignaleerde,
is dat schrijvers in het verhaal zelf een loopje nemen met de censuur en de spot
drijven met het obscene. Op deze wijze wordt iedere maatregel reeds bestempeld
als vooringenomenheid of bekrompenheid, en men zoekt dan plaats voor het
stiekeme mopje dat als steek bedoeld is op iedereen die dergelijk schuin grapje
niet ten volle waardeert.
Nog bedenkelijker wordt de inhoud van vele pockets indien men bemerkt hoe
realistische beschrijvingen van gewaagde scènes geen enkele functie in het verhaal zelf vervullen. Waar het thema ernstig is en men heeft met een serieus
bedoeld werk te doen, kan het voorkomen dat passages rauw zijn, misschien
zelfs wat prikkelend-sexueel. Niemand zal hierover vallen: de meeste boeken
zijn nu eenmaal niet voor pubers geschreven, ofschoon we onmiddellijk er aan
toevoegen dat de zaken anders liggen wanneer in een goedkope uitgave boeken
juist binnen het bereik van pubers gebracht worden. Veel ernstiger wordt de
situatie echter, wanneer dergelijke beschrijvingen en passages er vrij evident
worden ingelast om de verkoop-waarde te verhogen, wanneer m.a.w. ze net zo
goed gemist kunnen worden zonder enige afbreuk te doen aan het verhaal. Hoe
sterk deze tendens wel is blijkt overvloedig uit vele overigens onschuldige detec-
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tive-verhalen, waarin de moord plaats vindt in de slaap- of badkamer, waar de
vermoorde een zeer lichtzinnig revuemeisje is, waar de detective en passant
hartstochtelijk verliefd raakt op een der verdachten, waar min of meer te pas of
te onpas woorden als lust, thigh, ghastly, lurid, enticing, breast, enz. geplaatst
worden (in een onlangs verschenen pocket werd met deze praktijk een loopje
genomen), terwijl de moord evengoed in de keuken had kunnen plaats vinden.
Een ernstig bezwaar tegen de Amerikaanse pocket zal steeds blijven dat zekere
thema's met uitgesproken voorliefde behandeld worden. We hebben hiermede
niet voornamelijk op het oog de driehoeksverhouding met begeleidende ontrouw, echtbreuk, e.d., maar onderwerpen als de zich ontwikkelende erotische
en sexuele liefde van jongens en meisjes, de reactie van de mens op de huwelijksbeleving, mentaliteit en gedachtenwereld van de prostituée, en dergelijke,
lokken maar al te gauw uit tot het schrijven van prikkellectuur, ook al wordt dit
— in mindere of meerdere mate — gecamoufleerd door dergelijk geschrijf aan
te dienen als een sociale of psychologische roman. De ware bedoelingen spreken
bovendien in de meeste gevallen maar al te duidelijk uit kaft en begeleidend
commentaar bij het plaatje.
Geen wonder dat de indruk die lezing van vele pockets achterlaat is dat
Amerika een groot riool is van „sensuality, immorality, filth, perversion and
degeneracy" (deze serie woorden troffen we aan in een rapport van het House
of Representatives Select Committee over pornografie, hier handelend over de
pockets). Het land van „sex - starved idiots" (aldus een Amerikaans pocketcriticus) wekt de indruk voornamelijk te bestaan uit nachtclubs, publieke huizen
en kroegen, beruchte, levensgevaarlijke stadswijken, een goed georganiseerde
onderwereld, enz. Veelzeggend lijkt het ons dat vrienden van het Russisch
regiem de verspreiding van deze Amerikaanse pockets — in Rusland zelf verboden — glimlachend begroeten, als kosteloze communistische propaganda,
omdat zij er van overtuigd zijn dat deze pocket niet kan nalaten moraal en
moreel van de Westerse wereld danig aan te t as ten. Ze staan in deze niet alleen:
in Amerika zelf wordt de toename in jeugd-criminaliteit door mensen van gezag
mede op rekening geschoven van de grote pocket-firma's. Het is een punt dat
moeilijk aan de hand van bijeengegaard materiaal te bewijzen is, maar slechts
weinige ter zake kundigen betwijfelen de negatieve invloed van deze lectuur.
Uitgevers mogen zich dan al verdedigen met een „we are not educators", maar
dan dienen zulke uitgesproken zakenmensen een beetje voorzichtiger te zijn met
een leus als „good reading for the millions". Merkwaardig is ook hoe de weg
naar meer dubieuze lectuur gewezen wordt. Doorgaans bevat het boekje een of
meer bladzijden met titels van andere pockets van hetzelfde gehalte: dit betekent
dat, indien de lezer een scabreus boek in handen gevallen is, hij een wegwijzer
naar „meer" achterin zal aantreffen.
Met klem doen we hier uitkomen dat niet alle Amerikaanse pockets binnen
deze veroordeling vallen. Er zijn ook goede pockets. Langzaamaan wordt het
echter een vraag of het de moeite waard is af te dalen in een donkere uitgewerkte mijn, omdat er hier of daar nog wel een schep kolen te vinden is. En als

je die schep kolen nog maar direct weet te vinden ! Dan is het verstandiger deze
mijn te verlaten. En dit des te eerder omdat er een andere mijn is van goed
gehalte: de Engelse pocket. Het is daarom jammer dat de Amerikaanse pocket
met zijn voor velen aantrekkelijker uiterlijk en inhoud maar weinig ruimte heeft
overgelaten in ons eigen land voor de Penguins en Pan Books.
47
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We vermelden reeds terloops hoe de goedkope pocket als vanzelf de aandacht
trekt van de jonge mens met bescheiden geldmiddelen. De pocket-afdeling in
stationskiosk en in de grotere boekenzaak heeft voornamelijk de belangstelling
van jongere mensen tot, laten we zeggen, 25 of 30 jaar, en van deze jongere
mensen behoort een aanzienlijk percentage tot de middelbare-school jeugd.
Indien we deze factor bij voorafgaande beschouwingen betrekken, lijkt ons de
situatie in eigen land nog al zorgwekkend. En waar het bij de steeds doorlopende stroom van pockets voor welke instantie ook, laat staan de boekverkoper zelf,
praktisch onmogelijk is degelijke voorlichting te geven, heeft het weinig of geen
zin om deze stroom over ons land binnen te laten spoelen. Er is al modder
genoeg.
Ouders, opvoeders, kopers en boekhandelaren, die het niet alleen om grotere
omzet gaat, dienen de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen waar het gaat
over de Amerikaanse pocket, en met name heeft de bona fide importeur een
grote verantwoordelijkheid. Hier staat tegenover dat zij doorgaans gerust kunnen zijn wanneer zij in aanraking komen met Penguin, Fontana of Pan book.
Nog eens: er zijn uitzonderingen: ook deze Engelse uitgaven zijn niet op touw
gezet om alleen jonge mensen een goed en goedkoop boek in handen te geven.

KUNSTKRONIEK

LuNat
en de moderne tapijtweefkunst
Jean

door K. N. ELNO

H ET

woord gaat snel, de kunsthistorische term ijlt. Vóór de critici en historici
zich er rekenschap van geven, zijn de omschrijvingen vastgevroren kwalif icaties geworden en van dooiovergang naar waarheidsgetrouwe bepaling komt
doorgaans niets meer terecht.
Jean Lurcat staat in de huidige publicistiek vastgeheid als dé persoonlijkheid
van de vernieuwing der tapijtweefkunst in Frankrijk, en aan de bewering dat dit
kunstambacht een opmerkelijke renaissance beleeft, schijnt niet te tornen.
Nochtans moet de benaming „renaissance", dunkt me, met een klein korreltje zout genomen worden. Het lijdt zeker geen twijfel dat men in Frankrijk opnieuw vlot aan 't weven is geraakt en dat men daarbij goede pogingen onderneemt om de produkten qua formaat, materie en stijl af te stemmen
op de noden, de proporties en het ruimte-begrip in de hedendaagse bouwkunst.
Jarenlang, om niet te zeggen eeuwen, lagen de tapijtfabrieken stil of teerden ze,
zoals de Ateliers des Gobelins, onder de impuls van de goedmenende maar lichtwegende Gustave Geof f roy, op een academistische interpretatie van de weke,
oppervlakkige plastische opvattingen der achttiende eeuw, zodat de suggestieve
karaktertrekken van het ambacht zelf verdwenen waren onder spitsvondigheden
en snufjes welke als decoratieve fraaiheid waren bedoeld. Het was zoiets als de
triomf van het verval geworden en het misverstand kreeg zijn bekroning doordat
deze „artisans de la tapisserie francaise" zich beschouwden als de voortzetters
der grote middeleeuwse traditie, als de waardige nazaten van de nameloze werkers die in de vijftiende eeuw te Oudenaarde, Brugge, Gent, Doornik, Atrecht,
Brussel en Parijs uit het innigste bewustzijn van het wezen van hun vak hun
meesterwerken maakten.
Wie zijn scheppingen met veel nadruk in functie van de traditie stelt, blijkt
achteraf altijd min of meer verraad aan die traditie te hebben gepleegd en deels
of volledig het slachtoffer van de verdorring te zijn geworden. Veelal, daarentegen, legt een kunstbeweging die zich als zeer revolutionair aankondigt en
ogenschijnlijk brutaal met de overleveringswaarden breekt, zich heel logisch en
natuurlijk in de bedding van de ware traditie, naarmate de jaren voortschrijden.
Dat is een immer weerkerende wet in het kunstgebeuren waarvan Jean Lurcat
zich bewust schijnt. Hij heeft de voorouderlijke prestaties nooit geignoreerd; hij
was, integendeel, de eerste om in hooggestemde taal de lof te zingen van de
anonymi uit de grote gildentijd. Maar hij had meteen ook de sleet bemerkt die
met de eeuwen op de vormen was gekomen en het was hem evenmin ontgaan
dat het tapijt zijn bestemming en zin had verloren. Dus sprak hij, met een
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sarcasme dat aan ontwij ding grensde, zijn verdict uit over de voortbrengselen
van dit nationale ambacht dat Frankrijk sedert de negentiende eeuw opnieuw
tot bloei meende te moeten brengen, en prees hij precies dié kenmerken in de
vroegste tapijtweefkunst welke men mettertijd als technische onbehendigheden
of „primitieve" onwetendheid had bestempeld. De zogenaamd ruwe en onbeschaafde vormgeving der Middeleeuwers vervulde de „lettrés" van de negentiende en twintigste eeuwse tapijtfabrieken met een ware minachting, terwijl
Lurcat er de plastische en ambachtelijke grootheid in ontdekte en er de diepste
bewondering voor koesterde.
Dit besef droeg hij jarenlang latent in zich; het was al die tijd niet meer dan
een pijnigend vermoeden geweest van één die hulpeloos in het duister tast, tot
hij, twee of drie jaar vóór de jongste oorlog, voor het eerst de beroemde
Apokalyps van Angers aanschouwde.
Het werd een sensationele openbaring. De conclusie lag zo voor 't grijpen:
juist in de beperktheid der middelen zat het grote geheim verscholen; het tapijt
wordt enkel wezenlijk gewéven met een miniem aantal kleurschakeringen en
niet met een overvloed van draden in eindeloos gevarieerde kleuren en tonaliteiten. De Apokalyps, met een oppervlakte van meer dan zevenhonderd vierkante meter, bevat, naar het schijnt, niet meer dan een twintigtal kleurschakeringen ... .
Niet op het spel van in elkaar overglijdende tonen of op de kunstgreepjes die
één wazigheid van donzige gamma's nastreven, komt het dus aan, doch wel op
het componeren door middel van sprekende, actieve contrasten, levendige
valeurs en groots geziene opposities. Slechts dan kan men van het tapijt zeggen
dat het geweven is, met het accent dat men in de uitspraak van dit verleden
deelwoord kan leggen, zoals men van een goed boek zegt dat het geschreven is,
van een goed doek dat het geschilderd is. In laatste instantie liggen scheppingswonder en scheppingswaarheid altijd verborgen in het maken zelf.
In dat grote inzicht en meteen in een getourmenteerde drang naar sociale
integratie van de kunstenaar (hij is een bekend communistenvriend) heeft Jean
Lurcat sedertdien de aandrang gevonden voor zijn enorme activiteit ten bate van
de herleving der ware tapijtweefkunst in zijn land. Tal van eersterangsschilders
heeft hij rechtstreeks of indirect aangezet om daaraan mee te helpen: Picasso,
Rouault, Matisse, Dufy, Coutaud, Miro, Braque, Léger, Gromaire, e.a., hebben
het met meer dan één carton beproefd, en via de ateliers van Aubusson, waaraan
Lurcat hét élan heeft verleend, traden gespecialiseerden zoals Marc Saint Saëns
en Jean Picart le Doux naar voren. Bij gelegenheid maakten de graficus Henri
Georges Adam, de beeldhouwer Gilioli, de onvolprezen schilder Jacques Villon,
Herbin, de jongere Doucet en ook Le Corbusier wel eens een tapijt. Doch alles
bij elkaar, zoals vooral bleek op de tentoonstelling Wandtapijten, enkele jaren
geleden, in het Stedelijk Museum te Amsterdam, zijn de „geboren" weefontwerpers -- zij die het vak in het bloed schijnen te hebben — de uit zuiver
plastisch oogpunt eerder zwakke figuren Saint Saëns, Picart le Doux en ... .
Jean Lurcat gebleken.
Het is een navrant geval. Matisse ontwierp het verrukkelijke tapijt Polynesië
-- De Hemel, uitgevoerd door de Manufacture Nationale de Beauvais, maar de
compositie ware evengoed of wellicht beter een knipsel of collage geweest; v an
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Léger zag ik enkele stukken — o.m. De Man met de Watermeloen, een thema
dat hij ook in olieverf en screen maakte — en die blijken dan niets anders dan
„vertalingen in wol" van een gekleurde tekening die voor een andere bestemming gebruikt werd. Hetzelfde geldt voor wat Rouault in dit vak presteerde: de gouache of het olie-op-doek, op zichzelf al zo sterk bij de kunst van
het gebrandschilderde glas aanleunend, is gewoonweg herhaald in de vorm van
geweven draden. Een tapijt van Adam in clichéreproductie is zo bedrieglijk dat
men bij een eerste oogopslag meent met één van zijn fameuze gravures te doen
te hebben; en het schromelijkst van al komt deze van ambachtelijke creativiteit
gespeende copieerkunst nog tot uiting in de geometrische tapijten die Herbin
signeerde, juist dáár dus, waar men de economie der middelen het oordeelkundigste kon aanwenden.
De oorzaak van dit euvel is nu algemeen bekend en het resultaat werd reeds
enkele jaren her door een Picasso en een Matisse zelf als een zeker failliet geconstateerd: het was niet voldoende het eerste 't beste schilderij zomaar in een
wollen weefsels om te zetten; het ontwerp zelf diende gedacht en geconcipieerd
te worden uit een dieper „einf ihlen" in de weeftechniek. Daarin is enkel Gromaire af en toe geslaagd.
Bij Lurcat werd het probleem niet gesteld: hij heeft altijd als wever gedacht
en gevoeld; schering en inslag zijn hem zo vertrouwd als een waarachtig
schilder de druk van het paletmes op het doek. Alleen — zijn plastische aanloop, zijn beeldinventie is altijd zwak en middelmatig geweest. Hij, die aanvankelijk schilder was en zich als zodanig steeds een beetje nutteloos heeft gevoeld,
heeft nooit rijke bronnen van beeldingskracht kunnen aanboren; zijn handig
decorerende hand gleed steeds weg náást het mirakel van de verrassende,
gespierde vormschepping ... •
Dit maakt het geval van deze geestdriftige animator wel een tikje paradoxaal.
De wegen voor de ontplooiing van een wederontdekt kunstambacht zijn door
hem heerlijk schoongeveegd; de persoonlijkheid die dit voordeel moet benutten,
laat op zich wachten. Wordt dan het epitheton „renaissance" niet wat te lichtvaardig uitgesproken ?
Er dient overigens nog een andere belangrijke vraag gesteld. Nodigt de
hedendaagse architectuur werkelijk gul en manend de produkten der tapijtkunst
uit ? Met de razendsnelle ontwikkeling der plastic-stof f ennij verheid is men vandaag reeds aan geweldige mogelijkheden op stuk van bevloering toe; en de op
gladde, practische en hygiënisch smetteloze binnenmantels verliefde architect
verdedigt zijn uit synthetische stoffen gegoten vloer, niet zonder een grond van
waarheid, als schoon en edel. Niet alleen de muren van badkamer, keuken en
slaapvertrek wenst de rationele bouwmeester van heden stofvrij en gemakkelijk
voor het onderhoud, ook doet hij als esthetische eis gelden: een vlakke, gladde
muur in de woonkamer, een muur „die spreekt" en zichzelf met architectonischplastische expressiviteit opdringt, nu zij niet langer meer een dragende functie
vervult. Waarheen dan met het wandtapijt?
In het koor van de nieuwe kerk te Assy hangt, uiterst gepast en met een
treffende uitstraling van wijding, een groot tapijt van Lurcat. Doch alle vernieuwende verdiensten van deze kerkinrichting ten spijt, kunnen, van uit het standpunt der vooruitstrevende architectuur en der ruimtelijke opvattingen in de

742

JEAN LURCAT EN DE MODERNE TAPIJTWEEFKUNST

plastische kunst, veel meer bemerkingen gemaakt worden op Assy dan b.v. op
Vence waar het wandtapijt geen toegang verkreeg.
Zullen de nieuwe openbare gebouwen zich gastvrij jegens de weefkunst
betonen ? Gezien de duidelijke evolutie naar een monumentaliteit door middel
van demonstratie der constructieve materialen, mag men het betwijfelen. Per
slot van rekening zou men gaan vermoeden dat de moderne tapijtweverij met
haar bezielde wil naar verwezenlijking, midden in haar gistende wederopleving,
zal dienen koers te zetten naar een voortbrengst van het kleinere wandtapijt dat
als „nutteloos-fraai siervoorwerp" een prettig accent kan verlenen aan het huiselijk interieur. In dat geval ware de grote hartstocht van Jean Lurcat's levenswerk
wel een grootser doel waardig geweest.
Doch één perfect wandtapijtje in een tot in de détails onberispelijk ingericht,
modern binnenhuis, dat u even om zijn zuivere plastische werking de adem
beneemt, is toch grote offers waard ... .

SOCIALE KRONIEK

Menselijke verhoudingen
in onze samenleving
door DRS. J. EX

V

ANAF

het ogenblik waarop God de eenzame Adam zijn vrouwe Eva
schonk, was er sprake van menselijke verhouding; d.w.z. van mensen die
elkaar ervaren, beleven en benaderen als medemens. Door alle eeuwen heen zijn
er menselijke verhoudingen geweest en zij zullen er natuurlijk blijven zolang er
mensen zijn. Het gehalte van die intermenselijke verhoudingen echter heeft met
de tijd veranderingen ondergaan welke min of meer duidelijk aanwijsbaar zijn
in de loop van de geschiedenis der mensheid. Zelfs binnen het korte tijdsbestek
waarin wij nu leven; dus vanaf 1900 tot heden, valt er duidelijk een verandering
in de aard, in het gehalte van de houding en verhouding van mensen ten overstaan van elkaar te bespeuren. Deze verandering doet zich voor binnen alle
vormen van de samenleving.
In het gezin openbaarde zich deze verandering in velerlei facetten. Wij zien
daar dat de omgang tussen ouders en kinderen openhartiger is geworden. De
vader toont grotere belangstelling voor de persoonlijke problemen van zijn kind;
hij is meer bereid, in zijn optreden daarmede rekening te houden en het kind de
gelegenheid te geven er zich over uit te spreken ten overstaan van hem. De
opgroeiende jongeman ziet in zijn vader meer de vriend en begrijpend medestander dan de autonome gezagsdrager van weleer, die rechtlijnig zijn normen
stelde en eiste dat de gedragingen van zijn kinderen daar onvoorwaardelijk aan
voldeden. Was het ouderlijk gezag vroeger eerst en vooral gezagsvol en dan ook
liefdevol, nu is het vooral liefdevol. De afstand tussen ouders en kinderen is
verkleind; de omgang is vertrouwelijker geworden.
Vroeger werd de jonge mens door zijn ouders en andere autoriteiten zoals
pastoor en onderwijzer, gezien en benaderd als een „animal rationale", die het
rationale nog slechts in de kiem aanwezig had en dus volgens geprecodeerde
standaarden moest worden opgevoed. Thans daarentegen ligt veeleer de nadruk
op het persoon-zijn van de jonge mens, die zichzelf zijn persoonlijkheid moet
vormen. De leiding die hij thans ontvangt ligt meer in de sfeer van de tactisch
gestuurde raad; het: „je moet", heeft plaats gemaakt voor het: „wat denk je
ervan als wij eens ....".
Hoe is het op school ?
De veranderingen die zich binnen de schoolmuren voltrekken zijn minder
duidelijk en komen wat achteraan, zo zegt Prof. Dr. Th. Rutten, die, als expert
op onderwijsgebied, hier graag zij gevolgd.
Toch is op school de verschuiving in de menselijke verhoudingen aan de
gang. Ook daar schakelt men om van het geestelijk éénrichtingsverkeer naar
een verkeer in twee richtingen. Net als in de bedrijven, waar de directies midde-
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len beramen voor het geven van richtlijnen, het doen van mededelingen van
bovenaf en het ontvangen van gegevens van onder op. De luisterschool, nl.,
waarin de leerlingen hadden op te volgen en aan te nemen wat hen werd voorgehouden, wordt meer en meer vervangen door een schoolgemeenschap. De
klassikale methode maakt geleidelijk plaats voor de meer individuele methode.
De onderwijzer of leraar staat open voor de kinderen, heeft leren luisteren naar
de leerlingen.
De afstand tussen de leerkracht en de leerlingen is kleiner geworden. De geest
op school wordt tegenwoordig meer beheerst door het gevoel van vriendschap
dan door strengheid en tucht, zoals vroeger het geval was. De verhouding van
de leraar tot de klas is stilaan een geheel andere aan het worden dan die van
inleider tot zijn gehoor. Dat is het duidelijkst te zien in de school met groepswerk en groepsgesprek. Bepaalde projecten, onderwerpen worden samen uitgewerkt in groepsverband. Dat gebeurt niet alleen op de Daltonscholen, die de
nieuwe werkwijze consequent doorvoeren; de meeste scholen doen het min of
meer.
Niet alleen in het groepswerk manifesteert zich de verschuiving in de verhoudingen. In het algemeen wordt het autoritair aanpraten van de leerstof verlaten.
Men ziet meer en meer in, dat het zonder onderbreking beleren van de jeugd uit
de tijd is. In navolging van Montessori wenst men de leerling vrijheid van
initiatief te laten, meer gelegenheid te bieden om zich op zijn eigen manier zelf
te ontwikkelen. De school mag, zo is de leuze van de nieuwe tijd, het zichzelfleren, wat ieder kind van jongs af aan gedaan heeft, niet stopzetten. Het spontane, natuurlijke leren moet in alle onderwijs aanwezig blijven naast het systematisch opzettelijke. In Rotterdam noteren de leerkrachten op kaarten gegevens
betreffende de belangstelling, de activiteit, het werktempo, de zorgvuldigheid
en de gemeenschapszin van de leerlingen. Deze gegevens kunnen van groot nut
zijn voor een juist begrijpen van de leerlingen.
Overzien wij de verhoudingen naar enkele algemene gezichtspunten. De
onderwijzer-leraar van onze tijd stelt meer vertrouwen in de leerling, zoals de
huidige bedrijfsleider meer vertrouwen geeft aan de werknemer. Evenals men in
het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid in handen legt van de chefs, de
bazen, van de uitvoerders en men de arbeiders zelf over vele zaken laat beslissen,
zo tracht men in het onderwijs de leerling meer actief aandeel in de eigen ontwikkeling te geven (schoolparlement — klassevertegenwoordigers) . In beide
sectoren is men erop uit, het initiatief niet te doden door te vergaande bemoeienis van de superieuren. De leerkrachten zelf ontvangen thans ook zoiets als
cursussen in het omgaan met mensen, nl. cursussen van pedagogisch-didactische
aard.
Ook de verhouding tussen de leerkrachten onderling heeft een verandering
ondergaan. In de docentenkamer spreken de collega's elkaar aan bij hun voornaam, wat niet lang geleden weinig gebruikelijk was.
Misschien is de verschuiving in de menselijke verhoudingen wel de kern van
de huidige moeilijkheden in het onderwijs. Vroeger werd het onderwijs gegeven
door meesters, die mijlenver van de kinderen afstonden. Er heersten op onze
scholen plicht en gestrengheid. Er heerste toen veel geniepigheid, onoprechtheid
en huichelarij, — tegenwoordig een opvallende oprechtheid. De kritiek der
jeugd op ons, op ons onderwijs en op onze wijze van opvoeden moeten wij als
een verblijdend verschijnsel waarderen. De baan kan daardoor vrij komen voor
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nieuwe mogelijkheden. De leraar, die niet in staat is om met inzet van heel zijd
persoonlijkheid naar de vragen der jeugd te luisteren kan, welk vak hij ook
doceert, aan de bijbelse vorming der jeugd niet meewerken.
Nu is de geest thuis en op school misschien te slap geworden; in ieder geval
is de afstand tussen leerkracht en leerling kleiner geworden en is in de plaats
van de strenge discipline het gevoel van vriendschap naar voren gekomen. „Er
wordt tegenwoordig geen leraar meer uitgeluid, of hij wordt getekend als een
vaderlijk vriend voor zijn leerlingen", (was te lezen in het weekblad voor het
A.V.M.O.).
In het onderwijs staat aan de ene kant de vrijheidszucht van de leerkracht,
aan de andere kant staat het onderwijsstelsel, dat nog ouderwets van geest is.
De leraar heeft te weinig aandacht voor het feit, dat de leerling vaak „mismoe
dig" is na vele proefwerken, na veel huiswerk. De leraar moet méér zijn dan
instructeur, hij moet iets enthousiasmerends hebben. De leerling moet in de
omgang door de leraar behandeld worden als iets beter dan hij is. Terwijl de
taak van de school primair is, alle leerlingen, met hun verscheiden geaardheid,
verstandelijk tot volwassenen te helpen ontwikkelen, staan de eisen der leerprogramma's op de eerste — en de leerlingen feitelijk op de tweede plaats. Dat
is de crisis van het huidige onderwijs. In strak klasseverband worden zij in een
doorlopend proces negatief geselecteerd met het oog op starre leerprogramma's,
overgangsexamens, op eindexamens en diploma's. In ons onderwijs hebben het
systeem, de bepalingen, de voorschriften en de examens een grote macht gekregen. Het examen zou een beeld moeten geven van wat de kandidaat kan en is;
in feite gaat het examen niet zelden na, wat de kandidaat op dat bepaalde tijdstip ter beschikking heeft. Het valt niet te ontkennen, dat de primaire taak van
de school in de knel zit.
Het duidelijkst manifesteren zich de veranderde menselijke verhoudingen in
het kader van de industrie. Rond 1930 kwam men via ervaring tot het besef, dat
voortgezette rationalisatie en technische perfectionering niet de twee enige factoren vormden die productieverhoging teweeg brachten. Ook de houding van de
mens t.o.v. zijn werk en de verhouding tussen werkers onderling en tussen chef
en ondergeschikte, bleken dat productie-rendement aanzienlijk mede te bepalen.
Het was een merkwaardige ontdekking die in 1924 werd gedaan. In een
bedrijf van de Western Electric Company ging men op zoek naar de invloed van
werkplaatsomstandigheden als verlichting, luchtverversing en verwarming e.d.,
op het arbeidsrendement. Maar niet van deze fysische, doch veeleer van „psychische" factoren bleek dit rendement afhankelijk te zijn. Men toonde empirisch
aan, dat de arbeidende mens meer is dan een anoniem wezen dat beter werkt bij
geed dan bij slecht licht. Dit onderzoek, sedert zijn publicatie een wereldvermaard werk geworden, duurde 12 jaren en kostte 14 millioen dollar. Het werd
aanleiding tot een hele reeks van onderzoekingen, zowel binnen als buiten
industrieel verband.
De toepassing van vondsten op organisatorisch en technisch terrein, door
mensen die alléén vanuit de rede leven, schijnt schipbreuk te gaan lijden. Uit op
nuttigheidsef f ect, verliezen wij uit het oog, dat de mens, om met voldoening te
kunnen werken en leven, nog meer van node heeft dan lichamelijk gemak en
geldelijk gewin alléén. Wij hanteren het begrip: mens, in de zin van: massa,
menigte en groep; het begrip gemeenschap, dat wezenlijk individueel persoonzijn insluit, is in vergetelheid geraakt. De groep heeft de mens om iets nodig:
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om zijn prestatie, prestige of bezit. De gemeenschap daarentegen omvat de
totale mens; zij heeft hem nodig zoals hij is. De groep (massa, menigte) heeft
de mens nodig in zijn nuttigheidswaarde, om er iets mee te doen; de gemeenschap is personalistisch. De groep is kwantitatief; ieder nieuw lid vergróót de
groep. De gemeenschap is kwalitatief; iedere enkeling in die gemeenschap versterkt die gemeenschap. Een groep moet maken, organiseren; gemeenschap
organiseert niet, zij is organisch op grond van de interpersonale relaties tussen
de deelgenoten die haar bestaan continueren.
De Zwitserse psycholoog Alexander Muller heeft eens gezegd: „Die nachste
Zukunft gehesrt der Gruppe, doch die Sehnsucht nach tieferen Beziehungen
wird bleiben". Naar mijn mening is het tweede deel van deze uitspraak waar, —
en karakteristiek voor onze tijd lijkt mij juist het feit te zijn, dat wij ons dit
verlangen thans bewust maken. Dit wijst erop, hoe intens in deze tijd het verlangen is geworden naar een persoonlijk, naar een liefdevol contact met onze
medemens. Want, zoals de honger bij ons de gedachte aan spijzen oproept, zo
zal ook de behoefte aan medemenselijk contact ons tot het besef van haar
onmisbaarheid hebben gebracht. Het eerste lid van Mullers opmerking, dat
zijn groep de naaste toekomst is, lijkt mij te pessimistisch. Deze persoonlijke
mening moge ik staven door thans met U in vogelvlucht een boek door te
bladeren, waarin prominente mensen uit wetenschap en praktijk hun kijk geven
op de menselijke verhoudingen zoals die heden ten dage schijnen door te breken
binnen allerlei vormen van de menselijke samenleving. Dit boek, samengesteld
onder leiding van Prof. Dr. F. J. Th. Rutten, en getiteld: Menselijke Verhoudingen, bevat artikelen van een 20-tal auteurs, waaronder de Profesoren: W.
Asselbergs, J. van Boxtel, J. Peters, A. Oldendorff, G. Verbeke en F. van der
Ven 1 ) . Het is niet geleerd geschreven; daarentegen juist afgestemd op de lezer
met een gezond verstand én een open aandacht voor zijn medemens en de tijd
waarin hij zelf leeft.
Dat de compositie van het boek nog ietwat verbrokkeld aandoet kan en mag
ons niet verwonderen. Immers, het oog voor de verhoudingen tussen de mensen
van onze samenleving is eerst aan het stadium van zijn ontwaken toe. Zo is te
begrijpen, dat niemand de vermetelheid heeft begaan, zich te wagen aan het
ontwerp van een toekomstbeeld, waarheen de huidige mens-verhoudingen ons
zullen leiden. „Dit boek is een voorwoord", zo zegt Rutten in zijn voorwoord
tot dit boek. En dit voorwoord is dan samengesteld uit een aantal flitsen over
verschillende gebieden van onze omgang met anderen, die het doel hebben, de
aandacht verder te openen van iedereen, die met het bestaan en de ontplooiing
van mens en medemens persoonlijk is begaan.
De keuze van artikelen waartoe wij onze bespreking hier zullen beperken
moge slechts een teken zijn van persoonlijke waardering. Hoe het vraagstuk is
ontstaan, welke taak het aan ons stelt en naar welk ideaal het schijnt heen te
wijzen, wordt ons door Professor Rutten op voortreffelijke wijze in de Inleiding
geschilderd: „Het ontstaan is niet tot één enkele factor terug te voeren; een
complex van factoren heeft het vraagstuk in de wereld gebracht. De veranderingen in de mentaliteit waarin de dagelijkse arbeid wordt verricht, en vooral de
verschuivingen, die in de schaal der waarderingen zijn ingetreden, hadden
1 ) F. J. Th. Rutten, e.a., Menselijke Verhoudingen. — Paul Brand, Bussum, 1955.
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wellicht het grootste deel in de ontreddering. Door de ontzaglijke toename der
contacten tussen de mensen, en door de bedreiging, die met de atoomsplitsing
nader komt, is het gevoel van een tekort in de menselijke verhoudingen scherp
gesteld.
De menselijke verhoudingen zijn, van meer persoonlijk, geleidelijk verzakelijkt. Eerst ondergingen zij een beperking en wel tot de meer perifere eigenschappen der mensen. Op kantoor, in bedrijf, of in andere diensten tewerk
gesteld, niet om zijn persoon in zijn onverdeeldheid en oorspronkelijkheid, maar
om zijn kundigheid en capaciteiten van min of meer oppervlakkige aard, werd
iedereen vervangbaar en verplaatsbaar van het ene werk naar het andere, enkel
en alleen op grond van zijn geschiktheid voor het werk. Anders dan in de
familiale structuur, waarin men zich voor de ander verantwoordelijk voelde,
werd degene, die niet voldeed, ontslagen. Iedere functionaris werd een factor,
die tot prestaties in staat is en die, naarmate hij meer uren werkt en de materiële
omstandigheden in de werkplaats beter zijn, meer produceert".
„Een onuitwisbaar stempel is op de menselijke verhoudingen gedrukt door de
doelmatigheidsmentaliteit. Overal bracht men systeem in. Wie de zorg heeft
over anderen, heeft thans een kaartsysteem bij de hand. Dat is een gemak en het
wijst op een gemis: men kent zijn mensen niet meer. De contacten tussen mensen werden voor het meerendeel langs organisatorische verbanden geleid. De
samenleving ging zich voltrekken in organisaties van allerlei soort, in organisaties voor onderwijs, ontspanning, economische, culturele, politieke, charitatieve
en godsdienstige doeleinden".
Na langs dergelijke gedachten het ontstaan van het vraagstuk der menselijke
verhoudingen te hebben geschilderd, eindigt Rutten zijn beschouwing met: „Vol
vertrouwen ten aanzien van de veranderingen, die binnen het bereik liggen,
willen wij toch niet te optimistisch zijn. Het is moeilijk, ieder mens als persoon
te respecteren, als enkeling, zoals hij is, met zijn aard, ontwikkeling en zijn
levensomstandigheden. De grootste moeilijkheid om de menselijke verhoudingen
te verbeteren ligt in de aard van het onderwerp en in onszelf. Het is gemakkelijker, een geleerde te worden of sociaal te slagen, dan zijn naaste waarlijk lief
te hebben".
Overtuigd echter van de werkelijkheid der veranderingen in de richting van
een verinnerlijking der menselijke samenleving horen wij hier een auteur, die
niet alleen geïnteresseerd schijnt te zijn in een sociaal vraagstuk, maar eerst en
vooral begaan is met de groei van een nieuwe samenleving, een samenleving die
rijk maakt in humane zin. „De onderlinge verhouding der mensen is door allerlei factoren een punt van centrale betekenis geworden. Als wij de ontwikkeling
der dingen goed zien, kunnen wij de klok niet terugzetten, maar moeten wij met
open ogen meegaan. Wij worden als het ware gedwongen, onze wezenlijke
verbondenheid met de medemensen bewust te beleven. Het nieuwe humanisme,
dat op het punt staat geboren te worden, is dat van de naaste".
Onder het drietal filosofische reflexies is er één die van bijzonder gehalte is.
In een tiental bladzijden schetst ons Prof. G. Verbeke, hoe de moderne filosofie reageert op de veranderingen, welke zich aan de menselijke verhoudingen
voltrokken.
Het is onmogelijk, hier zijn hele gedachtengang weer te geven, maar wij
kunnen niet nalaten, om daaruit een part te lichten, dat voor zichzelf spreekt.
Hij wijst op een reeks typisch menselijke scheppingen, die gegrond zijn op de
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intersubjectieve gerichtheid van het menselijk bestaan, zoals het woord, het
gebaar, het kunstwerk en de geschiedenis. „De mens is een schepper van woorden: de dieren glijden in stilte aan elkaar voorbij, de mens denkt met behulp
van een instrument, dat een uitdrukking is van zijn intersubjectieve gerichtheid.
daar het dient, om met anderen in betrekking te treden. Zo is iedere denk-act,
ook de meest intieme, de meest persoonlijke, een gemeenschaps-act, daar hij
gebeurt met een instrument dat gegroeid is uit de menselijke gemeenschappelijkheid. Het zal dan ook niemand verwonderen, dat het woord de weerspiegeling
is van de mens zelf, het draagt het stempel van diegene die het heeft gemaakt,
het is een evenbeeld van de mens: inderdaad, de mens is als een „woord"; zoals
het woord een materieel bestanddeel insluit, dat echter beladen is met een
betekenis, zo is de mens als geïncarneerde geest de wezensverbondenheid van
twee gelijkaardige bestanddelen; de ziel is immers als het ware „betekenis" van
het menselijk lichaam, zij is bron van zinvolle gedragingen en geeft aan het
somatische een geestelijk doorzichtelijke structuur. En het is omdat de mens een
zinvolle lichamelijkheid is, dat hij het woord heeft geschapen als instrument
voor zijn denken en voor zijn intersubjectieve verhoudingen.
Hetzelfde kan gezegd worden over het gebaar en over het kunstwerk: ook het
zinvolle gebaar is een uitdrukking van wat de mens in zijn diepste wezen is,
daar ook hier een lichamelijke houding met betekenis wordt bezield, het weze
een eenvoudige glimlach, een fronsen van het voorhoofd of een beweging van
de hand. Het toneel als doorzichtelijk gebarenspel ligt aldus in de lijn van de
diepere menselijke structuur: de mens maakt „toneel" omdat hij mens is, zoals
ook ieder kunstwerk als een met zin beladene lichamelijkheid, weergeeft wat de
mens in zichzelf is".
Twee andere filosofen bespreken respectievelijk: „De invloed van het mensbeeld op de menselijke verhoudingen" (Prof. J. A. J. Peters), en „Democratie
en menselijke verhoudingen" (Prof. J. J. P. van Boxtel). Het voert ons te ver,
zo wij hierop, zoals trouwens op vele andere beschouwingen uit dit boek, dat
rijk is aan gedachten over de intieme band tussen mens en samenleving, nader
zouden ingaan. Na de bijdragen die handelen over de menselijke verhoudingen
in het algemeen, volgt er een aantal schetsen van menselijke verhoudingen in
het dagelijks leven, in gezin, school, organisaties, leger, fabriek, kantoor enz.
In een derde hoofdstuk tenslotte worden mens en gemeenschap belicht vanuit
de zorg die zij vragen voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. De meest
persoonlijke bijdrage onder dit laatste hoofdstuk lijkt mij die van Lt. Kol.
Aalmoezenier P. C. Groenendijk te zijn. Sprekend over menselijke verhoudingen
in de zielzorg beperkt hij zich tot de verhouding tussen priester en gelovige.
„Wanneer wij hier het vraagstuk aan de orde stellen van de menselijke verhoudingen tussen priester en gelovige, moet het accent vallen op de wisselwerking.
Wanneer priester en gelovige elkaar niet meer existentieel, d.i. in het bestaan
zelf menselijk nabij zijn, is de ademhaling voor ieder van beiden afgesneden en
verdwijnen ze áls priester, áls gelovige. De gelovige heeft de priesterlijke zorg
nodig, om te kunnen blijven geloven en in Christus te zijn. De priester heeft
de roep van de gelovige nodig, om teken van de christen-gemeenschap te kunnen
blijven".
Dit wezenlijk op elkaar betrokken zijn van gelovige en priester in dezelfde
persoon: Christus, vormt de grondgedachte van het betoog, waaruit wij alleen
de volgende passage lichten: „Wie de menselijke verhoudingen in de zielzorg
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van buitenaf gaat bekijken als een mathematisch probleem, plaatst zich buiten
de werkelijkheid. Ik kan dit gegeven niet als een buitenstaander analyseren
omdat ik geen buitenstaander ben. Ik ben priester of ik ben gelovige en we zijn
hierin op elkaar geordend. Pas vanuit het ondergaan van dit samenzijn kan ik
gaan zoeken naar de zin hiervan. Eerst vanuit de overgave aan elkaar of althans
vanuit de bereidheid daartoe, kan ik mijn bijzonder bestaanswijzd gaan ontdekken".
Met deze enkele grepen uit het boek Menselijke Verhoudingen moge genoegzaam zijn aangeduid, dat de bezinning op de intermenselijke contacten van onze
tijd volop levend is. Zij blijkt, zoals deze verzameling van beschouwingen
duidelijk toont, niet slechts in één tak van wetenschap of praktijk beoefend te
worden. De samenleving in al de vormen en schakeringen waarin zij zich thans
manifesteert, is in vele opzichten een creatie van de mens, die door zijn te
extreme gerichtheid op materiële vooruitgang en nuttigheidsef f ect, thans zichzelf
schijnt in te sluiten, en daarmee zijn wezen — dat is medemens zijn — geweld
aandoet. Het gemis aan persoonlijke ontmoeting met de ander en de ervaring
van zijn medemenselijke vereenzaming voert hem naar de bezinning op zijn
fundamentele verbondenheid met anderen.
De woorden van Hare Majesteit, Koningin Juliana, die het besproken boek
openen, mogen aan het slot van deze beschouwing als gedachte worden behouden: „Er zit een grote zaak in de lucht. Het is nog niet mogelijk, er veel tekening in te ontdekken. Het lastige ervan is, dat het nog zo ontastbaar is. Maar
toch is ook de naam ervan bekend. Die is Broederschap".
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De ziekte van
Prosper Van Langendonck
door DR. K. VAN ACKER
het Guislain- instituut

Hoofdpsychiater aan

D

te

Gent

E medische vrienden van Van Langendonck hebben in diens ziekte de
epilepsie herkend, en bepaaldelijk de uitsluitend door psychische stoornissen gekenmerkte „épilepsie larvée". Deze diagnose kan zeker niet dadelijk
bijgevallen worden, want ze steunt enkel en alleen hierop dat Van Langendonck
een zwerf zuchtige was, terwijl zwerfzucht toch niet pathognostisch is voor
epilepsie en wellicht in de meeste gevallen met epilepsie niets te maken heeft.
Het enige dat bij een poriomaan op epilepsie kan duiden, is een onbehaaglijke,
prikkelbare, agressieve stemming, zo tijdens als na de fugue. Was die stemming
er bij Van Langendonck ? Stellig niet. Dr. Sano schreef ons „de verre tochten
gaven hem een groot genot". Ziehier hoe Dr. Schamelhout zijn vriend en diens
fugues bevond: „Dat Van Langendonck door de zwerfziekte aangetast was, daarvan ben ik meer dan eens getuige geweest. Ik herinner me nog goed hoe hij in
1911, midden in de zomer, van Amsterdam naar Antwerpen te voet de lange
weg had gewandeld, zonder te weten waar hij zich precies bevond. Eerst later
vernam ik dat hij inderdaad de tientallen kilometers had afgelegd. Gewoonlijk
verbleef hij dan enkele dagen bij mij ten huize en was daarna opgeknapt.
Niettegenstaande zijn beklagenswaardige toestand, was hij dan vol plannen en
voornemens. Een roman, die zou hij schrijven, liefst nog een soort autobiografie.
Zijn boekje Verzen zou hij aanvullen en hij kon kinderlijk gelukkig zijn wanneer
hij droomde van een luxueuze editie zoals dit met het werk van zijn vrienden het
geval w as. Dan herdacht hij weer die schone, onvergetelijke jaren van Van Nu
en Straks en vroeg wanneer het dan toch eindelijk tot een nieuw tijdschrift zou
komen, béter nog dan dat van 1893. Hij zou er met de vrienden eens over
praten ! Dan gaf hij ook lucht aan zijn oprechte bewondering voor zijn vrienden
Vermeylen en Streuvels en besloot dan met een tikje overmoed: „Nu schrijven
ze allen over Karel van de Woestijne, maar ik deed het toch het eerst, nietwaar?
En wie heeft er Teirlinck, Toussaint en Verriest ontdekt ? En wie schreef zoo
bewonderend en oprecht over Gezelle ?" " De nobele vriend hoefde het maar één
uurtje goed te hebben om eenieder te verbazen. Van een onbehaaglijk, prikkelbaar, agressief humeur geen spoor dus, maar in de plaats daarvan een verbazend
goed humeur, een kinderlijk geluksgevoel, praatzucht, plannenmakerij en overmoed.
Indien Van Langendoncks zwerfzucht niet epileptisch geweest is, van welke
aard was ze dan wél ? Een goed gehumeurde, praatzieke, overmoedige en vol
plannen lopende poriomaan is wel altijd een lij der aan hypomanie, aan mania
levis.
Dat Van Langendonck een lijder aan hypomanie geweest is, waarlijk er zijn
weinig diagnoses die met meer zekerheid kunnen gesteld worden. Het goede
humeur en de plannenmakerij waren er niet alleen in zijn poriomane momenten.
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Ze waren er o.a. ook menigmaal toen hij bij van de Woestijne op bezoek kwam.
We lezen bij Minderaa: „In September 1905 was Van Langendonck een week te
gast in Laethem. Op den gastheer maakte zijn persoonlijkheid een diepen indruk.
Hij noemt hem: een komplete, diepe en blijde, een ernstige en grappige verschijnirig .... Toen Van Langendonck, min of meer hersteld, van Bonn terugkeerde, werd hij weer geregelde gast in het huis aan den vijver. Uit de gesprekken daar gevoerd, duiken weer nieuwe plannen op". Plannenmakerij ? Tot acht
dagen vóór zijn dood, want Roelants schrijft: „Hij zit met Vermeylen aan zijn
kleine tafel en hij zet litteraire vooruitzichten uiteen: wij moeten een nieuw
tijdschrift oprichten met de jongeren".
Plannenmakerij, verbazend goed humeur, verre wandelingen, praatzucht en
overmoed, zijn niet de enige hypomane symptomen die Van Langendonck ver
toond heeft. Allereerst waren daar nog de zo typische familiariteit, bezigheidsdrang en bemoeizucht. Iedere psychiater weet hoe de hypomaan, wanneer hij in
een gesticht wordt opgenomen, zich van alle andere patiënten onderscheidt
doordat hij zich direct volkomen thuis voelt, direct met iedereen bevriend is en
een storende behulpzaamheid aan de dag legt. Laten we nu eens lezen wat
Roelants schrijft over Van Langendoncks handel en wandel kort na zijn opname
in het St. Jans Gasthuis: „In een zaal van 20 tot 30 zieken, troffen we onzen
vriend aan in het grauwe hospitaalpak, genummerd en met de traditionele ziekenmuts op. Waren wij ten zeerste verbaasd, hij vond zooiets blijkbaar zeer natuurlijk en groette ons op de meest hartelijke wijze. Het had er den schijn van, dat
hij zich sedert jaar en dag in dit droeve midden bewoog en we moesten liet,
willens nillens, aanzien dat een befaamd Vlaamsch dichter zich thuis voelde
onder de meest ellendigen. Links gaf hij een ouden man zijn krukken over of
nam een zwaarzieke onder den arm om hem even rechtop te zetten. Ofwel ging
hij wandelend, twee zieken schragend, door de grijze gang en mengde zich in
hun banale gesprekken. De patiënten noemden hem „Prosper" en het familiaire
vleide hem ten zeerste. Voor een neutraal bezoeker leek het wel of Van Langendonck tot het dienstpersoneel behoorde".
De overmoed der hypomanen is er een die licht in geprikkeldheid overslaat,
en Roelants vertelt: „Eens, toen hij, tenden adem, nog slechts met moeite dc
helling der straat beklimmen kon, bood ik hem aan op mijn arm te steunen. Een
heftige woede flitste in zijn oogen en, door sjirpend hijgen, beet hij me toe:
Roelants, laat me met rust. Ik heb het altijd zonder steun kunnen stellen. Ik wil
het nog zoo doen".
Kenmerkend voor hypomanen is verhoogde libido en drankzucht, en bi)
Minderaa lezen we: „3 December 1906 meldt van de Woestijne verdrietig dat
Van Langendonck overmatig drinkt, dan scheldt op wat hem het dierbaarst is,
zijn religie, en geëxalteerd uitroept: dat hij al de genoegens van het vleesch
smaken wil".
En was Van Langendonck niet gelijk ieder lijder aan hypomanie een zieke met
naieve zelfoverschatting? We hoorden hem bij Dr. Schamelhout reeds uitroepen:
„Nu schrijven ze allen over Karel van de Woestijne, maar ik deed het toch eerst !
En wie heeft er Teirlinck, Toussaint en Verriest ontdekt ? En wie schreef zoo
bewonderend en oprecht over Gezelle ?", en aan De Bom zegde hij eens: „dat,
waren niet alle machten vereenigd geweest om hem neer te vellen, hij iets van
de Olympische grootheid en 't gezonde evenwicht van een geest als Goethe in
zich had kunnen ontwikkelen".
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En gelijk ieder complete lijder aan hypomanie was Van Langendonck soms
paranoied, neigde hij ertoe zich tekort gedaan en zelfs vervolgd te wanen. Hij
meende dat alle machten verenigd geweest waren om hem neer te vellen, zegde
ons zoëven De Bom, en van de Woestijne zegt ons: „hij achtte zich den beklaagde, den vervolgde, den met vijanden omringde". En bekend is het paranoiede
sonnet:
Gij zegt mij vriend, „o spreek uw lijdend hart
in schoonheid uit, die licht uw lijden stilt,
de stem der goudgelokte muze trilt
met dubbele glorie op de snaar der smart".
Maar kent gij onrecht, waarbij 't hart verkilt,
zoo diep wraakroepend dat men, 't oog verstard,
voor immer, wars van troost, in haat verhard,
stom voor het noodlot staat, en zucht noch gilt?
Ik ben niet van diegenen, die men breekt
en dan, als kind'ren, zoete woordjes spreekt,
ze paaiend met een kaatsbal of een pop.
Mijn stomme smart, zij blijft de waardigheid
mijns levens, en mijn diep verzet, en 'k schrijd
in 't duister voort, en krop mijn tranen op.
Gelijk veel manielijders neigde Van Langendonck ook sterk tot depressie.
Zowel zijn gedichten als zijn handel en wandel getuigen dat hij in zijn nietpsychotische perioden, een typisch circulaire was, iemand bij wie neerslachtigheid
en opgewektheid alterneerden, of, zoals hij zelf het zegt, „weemoedsdag en
vreugdetijd elkaar voortdurend afwisselden". Het is zelfs geoorloofd te vermoeden dat Van Langendonck eens psychotisch gedeprimeerd geweest is, eens een
melancholie heeft doorgemaakt, want we vernemen dat hij rond 1893 „gefolterd
werd door eindeloze vertwijfeling en ten prooi viel aan mijmerij en zieleleegte".
Tot slot, Van Langendonck had een manisch-depressieve zuster; dat schreef
ons Dr. Sano die haar jarenlang behandelde. Was hij, gelijk de meeste lijders
aan manische psychose, ook pycnisch gebouwd ? De ons bekende portretten laten
alleen toe zich over de aangezichtscontour uit te spreken, maar die is dan toch
typisch vijfhoekig.
* * *

We menen dat men aan de juiste diagnose meer heeft dan een louter medische
correctie. De juiste diagnose verklaart de door de literatoren zo vaak beklemtoonde raadselachtigheid in Van Langendoncks persoonlijkheidsbeeld; alle manifestaties komen ermede in een, en in een gewoon menselijk, samenhangend
geheel te staan. De juiste diagnose toont ook de broosheid aan der buiten de
pathopsychologie om geconstrueerde interpretaties van het geval Van Langendonck. Wie aanneemt dat zijn ziekte een manische psychose geweest is, kan er
niet aan twijfelen dat die ziekte in wezen onafhankelijk geweest is van innerlijke
conflicten en levensomstandigheden. En hij kan er evenmin aan twijfelen dat
ook zijn ongewone gemoedstoestand in zijn niet-psychotische perioden daarvan
in wezen onafhankelijk geweest is. Die conflicten en omstandigheden waren
niet de oorzaak van die gemoedstoestand, maar de secundaire motivering ervan,
de tekst bij de melodie.
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leider van de in coalitie met de C.D.U. verbonden Duitse liberale partij, dr.
Dehler heeft al meermalen getoond het oneens te zijn met de buitenlandse
politiek van kanselier Adenauer. Dehler voelt meer voor onderhandelingen met de
Sovjet dan voor het nakomen van de Parijse verdragen. Om in die richting iets te
bereiken was het zaak de C.D.U. achteruit te dringen. Als slachtoffer werd aangewezen de premier van Noordrijn-Westfalen, Karl Arnold, die, hoewel niemand op zijn
beleid iets af te dingen had, door samenwerking van liberalen en sociaal-democraten
ten val werd gebracht om „een einde te maken aan de politieke verstarring en de
overmatige druk van de C.D.U.' . Adenauer was van mening, dat een coalitie, die in
een der afzonderlijke Lander verbroken wordt, niet betrouwenswaardig meer is ten
opzichte van de gehele West-Duitse Bond en liet de C.D.U.-fractie in de Bondsdag
besluiten de samenwerking binnen de coalitie slechts met die afgevaardigden voort te
zetten, die de coalitie trouw steunen. Tot hen behoren het Bondsdaglid Euler met 11
andere Bondsdagleden en de vier liberale ministers in het kabinet-Adenauer. Hoewel
het verlies van een aantal liberalen de regering-Adenauer verzwakt heeft, is de huidige
Bondsregering toch nog in de meerderheid. Zij kan rekenen op 283 van de 437 stemmen. Bovendien is de kanselier in de rug gedekt, wanneer de herbewapeningswetgeving, die een wijziging van de grondwet met een gekwalificeerde meerderheid van
twee derden vordert, ter sprake zal komen. De socialisten hebben namelijk toegezegd,
dat zij zullen vóórstemmen voor de invoering van de dienstplicht en de oprichting van
een West-Duitse „Bundeswehr", sinds zij ter zake van het toezicht op en het gebruik
van de strijdkrachten geruststellende concessies hebben gekregen.
Zoals in het Midden-Oosten de Arabische staten de invloed van Groot-Brittannië
telkens trachten terug te dringen, zo beklaagt zich de Franse regering, dat het verzet
der Noord-Afrikaanse bevolking aangeblazen wordt door Cairo. In Tunis en Marokko
heeft Parijs het protectoraat afgeschaft en de onafhankelijkheid met eigen leger en
diplomatie erkend. Er blijft niettemin samenwerking op basis van vrijheid en gelijkheid
in „onderlinge afhankelijkheid". Voor Marokko werd het verdrag, getekend door
Pineau en de Marokkaanse premier, Si Bekkai, het uitgangspunt om van Spanje de
ontruiming te eisen van het gebied van Tetuan, opdat, nu het verdrag van 1911 waardeloos is geworden, geheel het gebied waarlijk één en vrij zou zijn. Met Algerije lag
de zaak moeilijker. Ondanks het bezoek van premier Mollet aan Algiers heeft de
opstand er zich steeds heftiger uitgebreid. De Franse premier meende geen concessies
te mogen doen alvorens de rust in het gebied hersteld was en vroeg derhalve aan de
Assemblée speciale volmachten om de z.g. „noodtoestand" te kunnen proclameren,
d.w.z. om met een versterkt Frans leger de revolutionnaire beweging neer te slaan en
dan eerst de beloofde hervormingen toe te passen. De Assembleé verleende met overstelpende meerderheid haar toestemming (455 tegen 66) . De communisten, die jaren
lang een campagne hebben gevoerd tegen de „onderdrukking", stemden eensgezind
vóór, van hogerhand geïnstrueerd om aldus de vriendschappelijke betrekkingen met
het linkse kabinet te handhaven en uiteindelijk tot een „volksfront"-regering te komen.
De scherpe woorden van minister Pineau over de westelijke politiek kunnen het hunne
tot deze frontverandering hebben bijgedragen. Pineau was van mening, dat de houding
van het westen tot het oosten herziening nodig had. „In plaats van een oorlogspolitiek
dienen wij een vredespolitiek te scheppen ten einde te bereiken, dat ons gemeenschap-
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gelijk ideaal van rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid zegeviere. De publieke opinie
immers zal noodzakelijk de man volgen, die vredesoplossingen biedt, zelfs indien die
oplossingen niet oprecht zijn".
Op zijn terugreis uit Pakistan, waar de Seato haar jaarlijkse bijeenkomst had
gehouden, deed Pineau New-Delhi aan om Nehroe te ontmoeten. Ook tegenover de
premier van India verklaarde Pineau zich voorstander van nauwer contact met de
Sovjet-Unie en met de communistische landen sinds er „een fundamentele verandering"
in de Sovjet-politiek was gekomen! Daar Nehroe reeds vóór het beruchte bezoek van
Boelganin en Kroestsjef tot deze opvatting was gekomen, stemde hij van harte met
Pineau in. Verder huiswaarts gaande bezocht Pineau de Egyptische leider Nasser, die
hem de verzekering gaf, dat in de afgelopen maanden geen enkele verzetsstrijder in
Egypte was opgeleid of vanuit dat land naar Algerije was gezonden. De Franse
minister van buitenlandse zaken kreeg de indruk, dat Nasser niet aan agressie dacht,
doch zich geheel wijden wilde aan de economische en sociale ontwikkeling van
Egypte.
Of er een „fundamentele" verandering in Moskou is doorgevoerd, moet nog
bewezen worden. Ten opzichte van het buitenland doet de „glimlach-politiek" nog
opgeld, die alleen maar een ander facet is van de koude oorlog. De ongeneerde
onthullingen waarmee Kroestsjef afgod Stalin van zijn voetstuk wierp verbaasden het
buitenland niet zozeer om de inhoud -- men heeft „vadertje Stalin" en „oom Josef'
altijd met argwaan bekeken — maar om het opzienbarende feit, dat eindelijk ook voor
de communisten de waarheid ontsluierd werd. Het viel velen hunner aanvankelijk te
zwaar om te verbranden wat zij aanbeden hadden. Vooral de Georgiërs weigerden
hun beruchte landgenoot te verloochenen. De „grote schoonmaak" gaat echter door:
De fouten van het Stalin-bewind: persoonsverheerlijking en tyrannie worden afgeschaft. Een collectief bewind is ingesteld en de onderdanen krijgen zelfs het recht om
met het collectieve leiderschap van mening te verschillen zonder daarbij als verrader
jegens dit bewind of de partij te warden gebrandmerkt.
De spanning tussen Israël en de omringende Arabische staten is door de zich herhaaldelijk afspelende incidenten tot een bedenkelijke hoogte gestegen. Reeds lang voelt
zich Israël bedreigd, vooral sinds de Sovjet aan Egypte wapens levert en de V. St.
om een wapenwedloop te voorkomen aan Israël dergelijke leveranties weigeren. Er zat
voor Israël niets anders op dan bij Franse wapenfabrikanten antitankwapens te
bestellen. Zelfs kreeg het Israëlische parlement het voorstel te behandelen om door
een preventieve oorlog het dreigend gevaar te bezweren. Met alle kracht verzette
zich premier Ben Goerian tegen deze roekeloosheid: ,,Wij zullen de vrede zo lang
mogelijk bewaren, maar wanneer er een oorlog tegen ons wordt begonnen, dan zullen
wij die winnen".
Te Cairo kwamen terzelfder tijd de Egyptische president Naser, de Syrische president Sjoekri el Koeatly en koning Saoud van Zuid-Arabië bijeen om verdedigingsplannen te bespreken tegen een eventueel Israëlisch lente-offensief en tevens hoe zij
hun beleid op economisch en politiek gebied zouden kunnen coördineren. Daar zij de
kans schoon zagen koning Hoessein van Jordanië in het Arabische kamp te lokken
door financiële steun, werd de Syrische premier naar Amman gezonden om er te
praten. Immers door de stotende wijze, waarop de vorst zijn Britse commandant van
het Arabische Legioen, Glubb pasja uit het land had gezet, schenen de financiële en
politeike banden met Engeland verbroken te zijn. Later bleek, dat Hoessein het niet zo
kwaad bedoeld had. Eden, beïnvloed door Glubb's kalmerende woorden, is van zijn
eerste verontwaardiging bekomen en heeft zijn vertrouwen niet verloren. In ieder
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geval blijven andere Britse officieren in het Jordaanse leger en de financiële steun aan
Jordanië is niet stop gezet. Het ligt voor de hand, dat Eden in het Lagerhuis harde
noten te kraken kreeg en dat hem ongezouten verwijten werden gedaan om zijn
onduidelijke politiek. De nieuwe oppositie-leider Gaitskell viel hem onbarmhartig aan.
De premier werd uitgejouwd en zijn ontslag werd geëist. Nochtans behield Eden bij
de stemming een voldoende meerderheid.
De deportatie van aartsbisschop Macarios uit Cyprus naar de Seychellen moet
gezien worden in verband met de crisis in het Midden-Oosten. In geval van een
uitbreken van het Israëlisch-Arabisch conflict is het ongestoord bezit van dit eiland
voor de Britten een levensbelang. Volgens een Brits witboek waren de besprekingen
o.a. vastgelopen op de eis van Macarios tot volledige bevoegdheden op binnenlands
gebied, terwijl Groot-Brittannië, behalve het beheer van de defensie en de buitenlandse
betrekkingen, ook toezicht op de binnenlandse veiligheid wilde behouden. Toen
gebleken was, dat de aartsbisschop betrokken was bij de ondergrondse verzetsorganisatie en zijn woning beschikbaar stelde als tijdelijke bergplaats voor wapens en
het drukken van pamfletten, was de Britse gouverneur sir John Harding tot de slotsom gekomen, dat de persoon van de aartsbisschop in de weg stond voor een vreedzame oplossing van de kwestie-Cyprus. De nieuwe Griekse regering-Karamanlis, ten
zeerste verontwaardigd over deze doorkruising van de Enosis, riep onmiddellijk haar
gezant uit Londen terug als protest tegen een daad, die niet in overeenstemming te
brengen is niet de „huidige beschaving". In het Lagerhuis was de oppositie verontwaardigd over deze „daad van dwaasheid". De leider van de linkervleugel der
Labourpartij, Bevan, beschuldigde de regering er van niet te weten wat zij doen moest
en diende een motie van wantrouwen in, die verworpen werd. Onaangenamer voor
Eden was de verklaring van de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, waarin hij
uiting gaf aan het „medeleven van de Amerikaanse regering in verband met de
recente ontwikkeling op Cyprus", verzacht door een uitlating van Eisenhower, dat hij
beide partijen een goed hart toedroeg. Hij wilde graag zijn „vrienden helpen bij het
zoeken naar een oplossing".
Het is een opvallende blunder van de Britse premier, dezelfde als die de Franse
regering beging tegen Joesef, de sultan van Marokko.
NEDERLAND
Hoezeer rechtsopvattingen internationaal kunnen verschillen kwam aan de dag bij
het intervieuw, dat de Indonesische ambassadeur in buitengewone dienst mr. Oetojo
Ramelan aan de Nederlandse pers verleende. Hij noemde de opzegging der akkoorden
een voorbeeld van goed staatsmanschap en verwachtte van de Nederlandse regering
zoveel realiteitszin, dat zij zou kunnen begrijpen, dat deze opzegging de enig mogelijke uitkomst was na de mislukte conferentie te Genève. Nederland denkt daar niet
zo lichtvaardig over, maar heeft de V.N. ervan op de hoogte gesteld.
Een soortgelijk protest richtte de Nederlandse regering tot die van Indonesië. Hierop
kwam het zwakke antwoord, dat een vrijwillig gesloten verdrag, waarin geen bepalingen voorkomen over de geldigheidsduur en de wijze van uittreding en opzegging
ten alle tijde kan worden verbroken! Toch stemde Nederland er mee in, dat inmiddels
de diplomatieke betrekkingen werden voortgezet. Graaf van Bylandt was niet ingelicht
over en niet uitgenodigd, zoals voor de deken van het corps diplomatique normaal zou
geweest zijn, tot de receptie van Dulles te Djakarta. Dat de zo dikwijls ontactische
Amerikaan juist nu, terwijl de zaak-Jungschlager hangende was, een bezoek aan Soekarno bracht en hem uitnodigde tot een bezoek naar de V. Staten, gaf de Nederlandse
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regering een gevoel van onbehagen, waarvan zij mededeling deed aan de Amerikaanse
regering te Washington. Zonder nadere motivering riep zij de Hoge Commissaris
(tijdelijk of voorgoed) terug. Ook hij gaf geen gunstig beeld van de toestand: „De
situatie is hoogst onbevredigend en geeft in de practijk moeilijkheden". Nadat de
uitslag der verkiezingen vaststaat heeft Harahap zijn ontslag genomen en trad eind
Maart de nieuwe regering van Ali Sastroamidjojo op. Zij bestaat uit een coalitie van
de drie grote partijen, de P.N.I., de Masjoemi en de Nandatoel Oelama. Door toedoen
van de laatstgenoemde partij bleven de communisten uitgesloten. Het parlement telt
260 leden waarvan 70% regeringsgezind is.
De eis tot doodstraf van Jungschlager door de officier van justitie Soejarno werd
door het aanwezige publiek met instemmend gejuich ontvangen. In zijn pleidooi ging
Soejarno van het standpunt uit, dat de getuigen a charge de waarheid spraken en dat
de uit Nederland overgekomen getuigen a décharge allen leugenaars waren. Zelfs
insinueerde hij, als verzachtende omstandigheid, dat beklaagde niet op eigen initiatief
had gehandeld, maar als oud-militair gemeend heeft een opdracht van hogerhand te
moeten uitvoeren, in het belang van Nederland.
In een uitvoerig en scherpzinnig pleidooi heeft mevrouw Bouman, niet bezweken
onder de hoon en de bedreigingen van het Indonesische publiek, de argumenten van
de officier van justitie stuk voor stuk uiteengerafeld en aangetoond, dat bij goed
Vooronderzoek deze zaak nooit voor de rechter was gekomen, daarbij wijzend op de
inconsequentie van de eiser, die, in weerwil dat hij verzachtende omstandigheden
aannam, de allerzwaarste straf heeft gevorderd. Soejarno meende zijn eis te moeten
handhaven!
In de Tweede Kamer is na enige discussie de Grondwet aangepast aan de gewijzigde rechtsorde met de Antillen en Suriname. Van de andere wetten trok de Ouderdomsverzekering, aangenomen met bijna algemene stemmen, de meeste belangstelling
van het Nederlandse volk. Het aantal uitkeringen zal in 1957 stijgen van 369.000 tot
712.000 en de bedragen van 279 miljoen tot 722 miljoen. Naar aanleiding van de
benoeming van de katholieke F. R. graaf de Marchant d'Ansembourg tot opvolger van
de niet-katholieke gezant bij het Vaticaan jhr. van Weede, maakte de leider van de
P.v.d.A.-fractie in de Tweede Kamer Mr. Burger zich ongerust over een wijziging in
het benoemingsbeleid der regering. Het werd hem duidelijk gemaakt, dat voor de geschiktheid tot deze post de godsdienstige overtuiging geen rol speelt. In de „Stichting
van de Arbeid" bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers,
dreigde een scheuring te ontstaan, die tot vernietiging had kunnen leiden, over de
vraag, hoeveel percent de lonen, wegens toegenomen welvaart, weer omhoog moesten.
De drie vakbonden stelden, volgens de werkgevers, te hoge eisen. Na weken van
gekibbel bemiddelde de regering en bereikte eenstemmigheid. Over 1955 werd een
uitkering van 3% toegestaan en voor 1956 een gedifferentieerde verhoging van 0-6%.
Doorberekening in de prijzen is slechts toegestaan bij verhogingen tot 3%. De voorzitters der drie vakbonden wreven in hun handen: Middelhuis vond de oplossing „niet
onbevredigend". Het N.V.V. was „in het algemeen voldaan" in zijn woorden bijna
letterlijk overeenstemmend met Ruppert; die „over het geheel genomen tevreden was
over de bereikte resultaten".
K.J.

1-4-'56

D.

BELGIË
De problemen die we in de vorige kroniek aanraakten, en ook het middenstandsvraagstuk dat zich nochtans sterk opdrong, zijn tegen het einde van maart overscha
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duwd geworden door het vraagstuk van de kernenergie. Hun eigen ontwikkeling was
ook minder belangrijk. De grote interpellatie over het schoolvraagstuk bewees andermaal het hopeloze van een duel met cijfers en statistieken. Toch kon de minister wel
de concrete vragen, maar niet de zedelijke nederlaag ontwijken: door zijn stilzwijgen
gaf hij toe dat zijn politiek op een onaanvaardbare discriminatie berust. De interpellatie over Kongo toonde opnieuw aan hoe de toekomst van het Belgisch beleid er
bedreigd wordt door de onevenwichtige en willekeurige politiek van de regering.
Inzake ziekte-verzekering deden de socialisten een concessie aan de regering, waar ze
hun mutualiteit de installatie van het medico-mutualistisch comité lieten bijwonen;
maar daags nadien bevestigde het A.B.V.V. opnieuw zijn oppositie. De geleidelijke
stijging van de levensduurte heeft haar uiting gevonden in het indexcijfer dat op 102,9
is komen te staan, en de weddeverhoging voor de staatsambtenaren ten gevolge moet
hebben. De vrees voor een inflatoire beweging n.a.v. de werken voor de tentoonstelling gaf aanleiding tot maatregelen bij de regering. De vraag werd trouwens opgeworpen, of de tentoonstelling niet uitgesteld diende te worden; dit lijkt echter uitgesloten.
Het uitblijven van een constructieve politiek voor de middenstand heeft deze tot een
solidaire protestmanifestatie aangezet: de lichtstaking van 13, 14 en 15 maart. Deze
staking schijnt niet zonder resultaat te blijven: ze heeft inderdaad onrust verwekt bij
de liberalen die meer en meer gaan beseffen dat het tijd wordt, voor hun kiescliënteel
een meer aangepaste politiek te voeren. Dhr. Destenay beweert in een artikel wel dat
het huidig beleid geheel van liberalisme doordrenkt is .... maar eiste toch zelf een
nieuw, meer liberaal regeringsprogramma. Onafhankelijk van de proteststaking hield
de C.V.P. een partijraad over het middenstandsvraagstuk, waarop een belangwekkend
voorstel van middenstandsprogramma werd voorgedragen, o.m. inzake de terugslag
van de R.M.Z. op de kleine werkgever en de passende plaats van de middenstand ira
de georganiseerde economie, door een aangepaste bedrijfsorganisatie. Dit, of een
verwant programma is echter nog niet officieel. De christelijke middenstandsorganisatie, althans voor het franstalige landsgedeelte, zit trouwens in een slop sedert de
desintegratie van de Fédération Nationale des Classes Moyennes, die nog geen
waardige vervangster heeft gevonden in de M.I.C. of Beweging der Christelijke
Zelfstandigen en Kaders.
Iedereen stemt toe, dat de atoomenergie voor vredesdoeleinden in Europa dringend
moet worden benut. Men is zelfs akkoord, dat de samenwerking tussen de Zes nauwer
dient te zijn dan in E.O.E.S.-.verband. De twistpunten zijn echter: eigendom van de
kernbrandstoffen, controle over de aanwending ervan, beperking tot vredesaanwending. Van Belgische zijde komt daarbij: Kongo's positie in een dergelijke samenwerking
der Zes, en de compensaties die België voor zijn — zeer belangrijke — opbrengst van
uraanerts moet eisen. De vraagstukken eigendom en controle hangen uiterst nauw
samen. Het is duidelijk dat een echt doeltreffende controle op deze zeer gevaarlijke
materie slechts dan mogelijk is wanneer de Gemeenschap practisch over de nucleaire
stoffen beschikt. Dit is trouwens de formule waartoe landen als de U.S.A., Canada.
Groot-Brittannië zijn gekomen. De financiële groepen die over de kernstoffen en
installaties beschikken en hopen te zullen beschikken, zien hierin echter een beperking
die ze blijkbaar wensen te vermijden. Langs de andere kant zijn bepaalde kringen,
vooral in Frankrijk, van oordeel, dat Frankrijk of Europa het atoomwapen niet uit de
hand mogen geven op straf van eeuwige afhankelijkheid van de grote atoommogendheden. Tussen deze beide groepen kon gemakkelijk een eenheidsfront tot stand komen.
Daartegenover staan dan de echte aanhangers van Europa. Zij bepleiten terecht, dat
Europa niet opgewassen is tegen de dubbele inspanning: vredesaanwending/militaire
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aanwending; dat het te kiezen heeft en dat die keuze wegens het belang van de
economische expansie en de sociale vooruitgang, noodzakelijk de vredeskant moet
opgaan. Dit is a fortiori voor de christenen het geval, zoals nog blijkt uit de Paasboodschap van Z.H. de Paus. Tevens bepleiten zij, dat alleen de striktste controle
misbruik voor oorlogsdoeleinden kan voorkomen, en dat alleen een gemeenschappelijke
gecontroleerde uitbouw van de kernenergie op Europees vlak de verspilling en versplintering kan verhoeden die zou volgen uit een nationale of private aanwending van
deze energie. Betekent dit „nationalisatie" op Europees vlak? Geenszins: de ertslagen
en de nucleaire installaties van het privé-initiatief blijven eigendom van dit laatste;
de kernbrandstoffen dienen op billijke wijze en zonder discriminatie ter beschikking
gesteld te worden van de verbruikers.
De Europese oplossing, geconcretiseerd door een Europese Commissie voor Kernenergie, werd voorgestaan door het Comité Monnet. De leden van dit Comité hadden
op 18 januari jl. een verklaring ondertekend die voor 5 april moest voorgelegd worden
aan de onderscheiden parlementen en waardoor dezen hun regeringen aansporen voor
die Euratom-commissie te ijveren. Deze verklaring kwam ter sprake op de E.G.K.S.vergadering die in de week van 12 maart te Brussel bijeenkwam. Ingevolge de werking
van de hierboven aangeduide tegenstanders en de tactloze nadruk van sommige
socialisten op de „socialiserende" strekking van de oplossing-Monnet, namen de
christelijke en de liberale groep een genuanceerde houding aan. In deze beide kampen
bestond inderdaad een tweespalt die voor België duidelijk tot uiting kwam n.a.v. de
interpellatie Buset-Destenay-Lefèvre, interpellatie pro forma met als doel de indiening
van een motie die het Belgisch Parlement zou veroorloven stelling te kiezen. Een
hevige perscampagne tegen de als socialistisch uitgekreten Europese oplossing en haar
aanhangers in het niet-socialistische kamp, vermocht noch de beslistheid noch de
invloed van deze laatste te ondermijnen. De gemeenschappelijke motie, versmelting
van die der drie interpellanten, behaalde de stemmen van welhaast alle C.V.P.- en
liberale kamerleden; het was, paradoxaal, de socialistische groep die het grootste
aantal onthoudingen moest boeken. Dhr. Buset was wellicht té gematigd geweest . .. .
Wel mag de moedige houding van de drie voorzitters onderlijnd worden, evenals het
feit dat dit samengaan der partijen op één der vitale punten voor 's lands toekomst
geen verflauwing in de oppositie van de christelijke gemeenschap tegen de linkse
schoolpolitiek inhoudt. Welke zijn nu de eigenaardigheden van de Belgische motie?
Het omstreden begrip „eigendom" wordt vervangen door het begrip „terbeschikkingstelling van de Commissie". De „uitsluitend vredelievende ontwikkeling" bleef behouden. Het statuut en de belangen van Kongo worden als te vrijwaren bepaald. De Europese Gemeenschappelijke Markt wordt „even onmisbaar" genoemd als Euratom zelf.
Wat is de politieke betekenis van die motie en de uitgebrachte stemming? Zonder
twijfel een overwinning voor de Europeërs. Maar het staat nog niet vast, of ze geen
Pyrrhus-overwinning kan worden. Men mag immers niet denken dan de hele C.V.P.
en alle liberalen nu overtuigde voorstanders van Euratom zijn geworden. Alleen
hebben deze beide groepen blijkbaar tot geen prijs hun voorzitters willen laten vallen.
Evenmin moet men denken, dat de tegenstand van de financiële groepen en van de
„militaristen" geluwd is. Een internationale campagne die onmiddellijk na de stemming
in de Kamer begon, levert het tegenbewijs: ze gaat wellicht uit van het zeer verdeelde '-- Frankrijk. Zodat het welslagen van Euratom nog allesbehalve gewis is, al
moet men hopen dat tenslotte het gezond verstand het op de verkeerd begrepen
belangen en kortzichtige prestige-redenen zal winnen.
L. Deraedt

Forum
Hoe kunnen studies over het moderne Rusland gelezen worden?
Ergens in zijn drie delen verzamelde
militaire opstellen en redevoeringen merkt
de schepper van het Rode Leger, Leonid
Trotzky, op dat men niet de ongehoorde
generalisatie mag toepassen, als eenzelfde
soort kanonnenvoer te beschouwen „de
onwetende, alcoholische, door syfilis aangetaste en door het katholicisme verdoofde huurling in Wallensteins legerkamp;
de leerling-handwerker van Parijs die
onder aanvoering van journalisten en advocaten de Bastille verwoestte; de sociaaldemocratische arbeider uit Saksen uit de
periode 1914-1918; en de Russische proletariër die, als eerste in de wereldhistorie,
de macht in eigen hand nam"..-- Met dit
kruimeltje anecdotische geschiedschrijving
wil de brillante en boosaardige Trotzky
kennelijk betogen, dat er verschil bestaat
in de soorten menselijk kanonnenvlees die
in oorlogen op grote schaal als massalegers op elkaar worden losgelaten. In
het zenith zijner waardering staat dan die
nieuwe volkssoldaat, uit de geëmancipeerde Russische proletariër gegroeid.
Doch het is de vraag of bovenstaand
citaat uit een bundel van 1925 Trotzky,
leefde hij thans nog, niet zou aanzetten
tot een kleine herziening. Wat is er immers overgebleven van het „in eigen
handen nemen" van macht en lot voor de
miljoenen Russische en Chinese mannen
die nu, 30 jaar later, georganiseerd zijn in
de grootste tyrannie ter aarde, geleid door
een handvol partijcommissarissen en maarschalken die in systematische terreur alles
overtreffen wat ooit door Wallenstein,
Napoleon, Hitler (en Trotzky) werd geaccumuleerd? Om van Stalin te zwijgen.
De vraag van het herzien van zulke,
in vluchtige agitatie of emotie neergeworpen oordelen en vergelijkingen wat
betreft de ontwikkeling van het bolsjewisme, wordt in bovenstaande herinnering slechts terloops getypeerd. Bij het
lezen van Isaac Deutschers nieuwe essay-,
een bloemlezing van 13 artibundel 1 )
kelen, de laatste jaren gepubliceerd in

uiteenlopende bladen als The Times
(Londen) , Esprit (Parijs) , The Reporter
(New York) r krijgt de critische tijdgenoot herhaaldelijk het beklemmend gevoel, dat hij ronddwaalt door een literair
mijnenveld van achterhaalde of foutieve
beoordelingen, verkeerde gissingen, aanvechtbare prognoses, misplaatste accenten. Doch het landschap is dermate fascinerend, dat men ondanks het mengsel van
ergernis en bewondering dit toonbeeld
van bekwame polemische journalistiek
leest en herleest, op gevaar af zijn humeur en tijd te verliezen bij het analyseren van duidelijke dwalingen die ter weerlegging echter een marxistische bronnenkennis vergen, waarover de gemiddelde
lezer van dit soort tijds-geschiedschrijving niet beschikt.
De auteur, Isaac Deutscher, is een geëmigreerd Pools journalist die in 1940
naar Engeland kwam en zich daar in de
laatste 15 jaar ontwikkelde tot de leidende commentator in Sovjet-aangelegenhe
den, wiens kronieken in gezaghebbende
bladen als The Times, The Manchester
Guardian, The Economist en The Observer overal ter wereld nauwkeurig worden
gelezen waar men zich moeite geeft, iets
van de evolutie in Rusland te doorgronden. Deutscher schreef een grote biografie van Stalin (Oxford 1949) en het eerste deel van een monumentale biografie
van Trotzky (Oxford 1954) onder de
titel De gewapende profeet. Voorts publiceerde hij in boekvorm een uitvoerig
opstel over de mogelijke veranderingen,
welke in Rusland na de dood van Stalin
aan de orde zouden komen (in de herfst
van 1943 ook in Nederlandse vertaling
verschenen bij Elsevier) . Zoals gezegd,
is het hier aangekondigde boekje Heretics
and Renegades een bundeling van belangrijke actuele artikelen, waarin Deutscher
zich van zijn polemische kant toont, na
zijn biografisch kunnen als modern geschiedschrijver te hebben bewezen in het
aangevochten boek over Stalin en de

1) „Heretics and Renegades" and other essays. Uitgave Hamish Hamilton, London 1955, 230
bladzijden, 15 shilling.
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magistrale studiereis door Trotzky's
leven.
De titel van dit nieuwe geschrift is
ontleend aan het eerste groepje van drie
opstellen, dat handelt over de mentaliteit
van gedesillusioneerde, rebelse of afvallige communisten (heretici en renegaten
dus) . Deutscher becritiseert daarin enkele
bekende boeken, die ook in ons land opgang maakten, als De God die faalde
(bekentenissen van „bekeerlingen" waaronder Arthur Koestler, Richard Wright,
Ignazio Silone e.a.) en de wrede toekomstdroom 1984 van wijlen George Orwell, de vroegere Britse anarchist en
socialist. Het is uiterst interessant, in deze
breed opgezette boekbesprekingen de
auteur zichzelf als het ware onbewust te
zien analyseren als criticus van het bolsjewisme. Want Deutscher zelf is ook een
„ex" (hij werd in 1932 als dissident uit
de Poolse communistische partij gezet,
volhardde evenwel in een soort wetenschappelijke sympathie voor het marxisme, en noemde zich nog onlangs in een
toespraak op een Britse studiedag „een
liberale marxist") . Hij neemt het bekende
„ex"-publicisten als Silone, Koestler, Borkenau, Orwell, Chambers kwalijk dat zij
zo eenzijdig oordelen over de ideologie
waarin zij opgegroeid zijn, en alle zin
voor nuances verloren hebben -- nuances,
welke die anderen juist aan Deutscher
verwijten dat hij veel te lankmoedig en
behoedzaam aanbrengt. Deutscher drukt
zich hier nogal scherp uit bij het laken van
de intolerantie, waarvan schrijvers van
zovele succes-mémoires blijk geven. Deze
lieden, zo redeneert hij, zijn opgevoed in
eenzijdigheid, grove simplificaties en onverdraagzaamheid. Zij hebben de wereld
leren zien in witte en zwarte tinten, door
volstrekt onscrupuleuze propagandisten
aangebracht. Nu komen zij tot desillusies,
tot leerstellige conflicten of tot betere
inzichten, doch gaan nu te werk met het
fanatisme en de geborneerdheid die tot
hun vroegere „stijl" behoorden: van Stalinisten zijn zij geïnverteerde Stalinisten
geworden. Zij misvormen door haat. Eerst
deden zij dat door een rood haat-filter, nu
door een zwart of wit of in elk geval
anti-rood haat-filter. Eerst waren zij geobsedeerd door de grootste illusies, nu

door de grootste desillusies, doch ze blijven geobsedeerden, en hun literair-politieke erupties hebben daarom weinig
reeële waarde. Een in vele talen vertaald
gruwelboek als 1984 bijvoorbeeld, die
profetisch-aandoende dagdroom van de
zieke Orwell uit de laatste tijd vóór zijn
dood (gebaseerd op Orwell's ervaringen
met Sovjetterreur in de Spaanse burgeroorlog, waaraan deze Engelse journalist
als vrijwilliger deelnam) is eigenlijk een
gevaarlijk botte persiflage van de werkelijkheid, ook van de érge werkelijkheid in
de USSR, geeft Deutscher te kennen.
Orwell heeft zijn idee trouwens ontleend
aan een vergeten roman van een Russisch
emigrant, de in 1937 in Frankrijk gestorven ex-revolutionnair Eugène Zamyatin,
die omstreeks 1925 een anti-utopisch verhaal publiceerde dat „Wij anderen" heette. Dit boek vergelijkend met Orwells
1984 (ook met Huxley's Brave New
World; waarbij de essayist tot onze spijt
een ander soortgelijk werk vergeet, de
fantastische toekomstroman van een totalitaire wereld Moskau 1997, door de Oostenrijkse baron Erik von Kuehnelt-Leddihn in 1949 te Zürich uitgegeven) vonnist Deutscher de versie van Orwell als
een onorigineel, geborneerd, scheefgetrokken, anti-socialistisch maakwerk van
een traumatisch brein, waarvan een onoordeelkundige critiek en een door vervolgingswaan geplaagd publiek zich
meester gemaakt hebben .... zodat dit
verhaal „een soort ideologisch superwapen in de koude oorlog" geworden is.
Als titel plaatst de schrijver boven zijn
beoordeling „Het mysticisme der wreedheid".

We hebben een ogenblik verwijld bij
dit samengevatte detail uit Deutschers
nieuwe boek, om de lezer een beeld te
geven van de ongetwijfeld boeiende gedachtengang waarin de auteur zijn lotgenoten te lijf gaat ,-- Orwell was een
vriend van hem, en alle voormalige communistische publicisten zijn in zekere zin
lotgenoot maar ook van de aanvechtbaarheid zijner analyse. Deutscher verwijt
zijn collega's dat zij, door voor-oordelen
gewurgd, niet het recht hebben om hun
stemgeluid (hun waarschuwings- en bestrijdingskreten) als zuivere toon van
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verontrusting te laten opklinken. Hij gebruikt ergens Koestlers beeldspraak over
de afgevallen priester die met een meisje
naar het bal gaat, om aan te duiden dat
de gemiddelde gelovige parochiaan het
afvallen van de priester als heel erg beschouwt, het naar het bal gaan met een
meisje echter als dubbele provocatie, als
extra-vernederende bijkomstigheid. „De
ex-communist heeft zich reeds vergaloppeerd door ééns een dwaalleer te volgen,
laat hem thans dus beschaamd zwijgen
inplaats van opnieuw een anti-dwaalleer
te propageren". Dat schijnt Deutscher te
willen betogen.
Uiteraard vraagt de lezer zich af,
waarom deze voormalige partijgenoot
zichzelf dan tot arbiter opwerpt over zijn
vroegere vrienden, zowel over hen die
bleven als over diegenen, die wegliepen.
Ook Deutscher immers zwijgt niet? Of
moet zijn retraite van een jaar of tien,
na de breuk met zijn Poolse partij, borg
staan voor een her-waarderende oordeelsvorming welke hem thans het recht geeft,
de staf te breken zowel over de bolsjewisten als over de ex- en de anti-bolsjewisten? Op pagina 194 in dit nieuwe
boek zegt hij in een debat met de
Franse commentator Raymond Aron, de
bekende auteur van „ (Marxisme) Het
Opium der Intellectuelen'', die hem scherp
had aangevallen dat hij zijn marxistische overtuiging niet wil verloochenen,
doch op eigen voeten tracht te blijven
staan „zonder te steunen op de veel misbruikte autoriteit van Marx".
Dit lijkt op een begrippenspel waar de
buitenstaander niet meer uit kan komen.
Deutscher tracht de eeuw van MarxEngels-Lenin-Stalin beschrijvend te benaderen vanuit een dubbele loyaliteit: die
van de „zelfstandige" marxist, en die van
de „zelfstandige" gedupeerde communist.
Hij strijdt zodoende naar twee fronten.
Hij werd door zijn eigen partij uitgeworpen, maar wordt ook heftig bestreden
door ex-partijgangers (met name om zijn
Stalin-biografie, toonbeeld van voorzichtige om niet te zeggen dubbelhartige appreciatie: bewonderende afschuw), en in
deze twee-frontenoorlog schijnt hij zijn
roeping, zijn intellectuele bevrediging gevonden te hebben. Zijn bijzondere be-
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kwaamheid, belezenheid en accuratesse
— hij kent Russische archiefstukken
evengoed als de vermaarde collecties
marxistica aan de universiteiten van Stanford en Harvard in Amerika maken
hem tot een boeiend én gevaarlijk publicist, deze nieuwe bundel studies en opstellen tot een provocerend boek, waaraan menigeen de diepte van eigen onkunde meten kan .... Dat de lezer gedwongen wordt, in zelfbezinning te zoeken
naar weerlegging van Deutschers evidente misvattingen, maar ook iets leren
kan van enkele geladen bladzijden over
Marx, Stalin en Trotzky, is de beloning
voor dit risico.
Met een variant op de hierboven aangehaalde beschouwing van Trotzky over
de gradaties in „kanonnenvoer", moet
men na kennisname van zulke boeiende
polemische fragmenten als Deutscher hier
weer bijeenbrengt toegeven, dat er aanzienlijke nuances bestaan in de mogelijkheden (of zijn het verplichtingen?) tot
beschrijving van communistische pheno
mena. De meest controversiële factor van
onze tijd is, zegt de auteur zelf in zijn
voorwoord, de Sovjet-samenleving. Wil
men niet in extreem pessimisme of in
extreem optimisme vervallen ten opzichte
van deze dominante factor r-- en dat doen
helaas miljoenen tijdgenoten r dan moet
men zulk een ontwikkeling in een weloverwogen historisch perspectief plaatsen. Dat heeft Deutscher hier trachten
vóór te doen. Hij vergist zich daarbij
herhaaldelijk, of komt in tegenspraak tot
eigen, schijnbaar redelijke, profetieën.
Doch zijn pogen blijft ook voor ons,
christenen, die over critische kenners beschikken als Josef Bochenski O.P. te Fribourg en Gustav Wetter S.J. in Rome
(een Pools en een Oostenrijks tijdgenoot
van Deutscher wier publicaties hij wonderlijkerwijs ignoreert) een dramatisch
leerstuk.
Met dit boek kan Isaac Deutscher ons
opnieuw eraan herinneren, dat tussen verontwaardiging en onverschilligheid ergens, onderweg, de wet bestaat van het
leren kennen van de vijand; en zulks is,
behalve van het gemoed, ook een acte
van ons verstand.
Mr. A. Th.

Mertens
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Moderne Muziek en Hedendaagse Musicologen
De moderne muziek staat begrijpelijkerwijze in het middelpunt der belangstelling.
Ze laat echter niet na problemen te stellen zowel voor de muziekliefhebber als
voor de musicoloog. Daarom is het zo
verheugend dat we hier drie waardevolle
studies kunnen aanwijzen die onlangs van
de pers zijn gekomen.
Het eigen karakter van Broeckx's muziekgeschiedenis 1 ) ligt in de voortdurende confrontatie van de componisten en
hun werken met de parallele cultuuruitingen en de wijsgerige en sociale stromingen van deze tijd en de vorige eeuw.
De uiteenzettingen zijn schematisch en de
toon didactisch. De lezer zal hier slechts
vinden wat reeds elders, in monografieën
of uitgebreidere handboeken werd gezegd,
maar dit alles is door de schrijver op een
intelligente wijze bijeengebracht. Daar
zijn boek evengoed voor de muziekliefhebbers als voor de studenten in de muziekgeschiedenis een gids wil zijn, blijft
de benadering van het eigenlijke muzikale,
literair. Dit is dan wellicht de reden waarom de studies gewijd aan de liedcomponisten vooral geslaagd moeten heten. Men
zal het niet steeds in alles met de auteur
eens zijn. Het gestereotypeerde schema
om het werk van de groten steeds in drie
perioden in te delen lijkt ons niet gerechtvaardigd, zeker niet voor Stravinsky.
Men kan er over twijfelen of het werk
van Bruckner pseudo-diepzinnig is. Wij
menen verder dat een groot deel van
Honnegger's werk zonder de studie van
de literaire tekst niet tot zijn recht komt.
In dit perspectief gezien is het moeilijk
Jeanne au bucher als „het epos, niet van
Frankrijk, niet van het katholicisme, maar
van het middeleeuws sadisme en de middeleeuwse mystiek" te bestempelen. Doch
wij geven graag toe dat over dit alles kan
getwist worden. Wat ons ondertussen het
meest in dit werk heeft bekoord is de

sympathie waarmede de schrijver ieder
componist en iedere nieuwe school benadert; wat evenzeer van een helderziende
als van een nobele geest getuigt.
Ook de muziekgeschiedenis van Van
Ackere 2 ) heeft geen grotere ambitie dan
alleen een inlichtingsdocument en een uitgangspunt te zijn voor de leek. Wanneer
wij haar echter zoeken te karakteriseren,
in tegenstelling tot het werk van Broeckx,
dan lijkt ons deze studie humanistischer,
en muzikaal meer verfijnd en ingeleefd.
De schrijver is het minder te doen om een
compileren of een encyclopedisch samenbrengen van alle mogelijke interessante
gegevens. Hij wil van ieder componist
een muzikaal portret schilderen en hierin
het wezenlijke naar voren brengen. Het
accent ligt bij Van Ackere op het dynamisch, evolutief moment in ieder van de
figuren die hij behandelt. Daarom verkiest hij enkele werken uitvoerig te bespreken, en weet hierin een ideaal midden
te houden tussen het louter literaire, à la
Verschaeve, en het streng muzikaal technische. Alles kunnen wij mischien nog het
best samenvatten wanneer wij zeggen dat
het bij Broeckx vooral om een overzicht
gaat, terwijl bij Van Ackere het inzicht
primeert. Voor de volgende druk van dit
werk zouden wij de auteur willen vragen
er een hoofdstuk aan toe te voegen over
de grote dirigenten waarin de techniek en
de geest van hun interpretatie worden
geschetst. Ook dit behoort bij „de muziek
van deze eeuw".
La musique moderne van Paul Collaer 3 ) is van een geheel andere factuur
dan de twee boven besproken werken.
Het is geschreven door een vakman voor
vakmensen, een studie van een onzer beste
Vlaamse musicologen, een standaardwerk
in de meest zuivere betekenis van het
woord. Dit boek komt met één slag op

1) Dr. Jan L. Broeckx, Van Beethoven tot Stravinsky. Muziekhistorisch handboek. -- N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j., 416 pp.
2) J. Van Ackere, Muziek van onze eeuw. Een Inleiding tot de hedendaagse toonkunst. — De
Sikkel, Antwerpen, De Haan N.V., Utrecht, 304 pp.
3) Paul Collaer, La musique moderne. Preface de Claude Rostand. — Elsevier, Paris-Bruxelles,
305 pp.
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internationaal niveau te liggen. In die
geest werd het geconcipiëerd en neergeschreven, met die instelling moet het ook
gelezen en bestudeerd worden. Wanneer
Collaer in zijn inleiding schrijft dat hij „ni
musicologue ni critique musical" is, dan
moeten wij hierin vooral zien wat hem
positief van de musicoloog en de criticus
onderscheidt: zijn dagelijks direct contact
met het muzikaal gegeven. Veertig jaren
lang heeft hij de hedendaagse Europese
muziek, vooral via de zender Brussel
Vlaams, gecreëerd. Elke noot waarover
hij een oordeel uitspreekt, heeft hij eerst
zelf gevolgd — en dit vaak in wereldpremières — van het manuscript tot de
uitvoering. Zo goed als alle hedendaagse
componisten zijn hem door persoonlijke
omgang bekend. Vandaar de superioriteit
var. dit werk: hij kent de muziek van uit
het scheppend moment. Dit geeft hem het
recht gemeenplaatsen voor goed uit de
wereld te helpen: „pour parler de Milhaud, Honnegger et Poulenc, il faut
oublier les „Six"; of met gezag bepaalde
werken, die tot hiertoe in de schaduw gebleven waren, naar voren te schuiven:
„moins populaire que Jeanne d'Arc, Antigone est le chef d'oeuvre d'Honnegger,
son oeuvre capitale et décisive''. De in-

763

spiratie van de componisten haalt de
auteur zowel uit de ideëele wereld waarin
zij leven als uit hun notentaal. Beide deelt
hij de lezer mee. Nergens vonden wij een
helderder uiteenzetting van Schonberg's
Harmonielehre, en door de techniek van
ieder werk komt ook het bezielend en
verenend karakter van de inspiratie naar
voren. Het is ons niet ontgaan dat enkele
recensenten van den huize, min of meer
bedekt, hun ontevredenheid hebben menen
te moeten uiten, om het geringe aandeel
dat de Nederlandse en Belgische componisten in dit groots geheel te beurt is
gevallen. Inderdaad, op de driehonderd
dicht bedrukte pagina's krijgen de Beneluxpartners, goed geteld, twaalf regels.
Wij durven de schrijver hiermee feliciteren. Wat de muziek in België is, heeft
België voor een niet gering deel aan de
Heer Collaer te danken. Wanneer hij dan
toch meent dat die muziek, op internatio
naal plan, in een ruimte van een paragraaf tot haar volle recht komt, kunnen
wij niet anders dan ons daar bij neerleggen, zolang althans een even competent
en onze muziek even genegen meester dit
oordeel niet tegenspreekt.

A. L. Vandenbunder

De Sociale Rechtvaardigheid in het Strafrecht
De misdadiger is de mens, die niet de
maatschappelijke orde in botsing is gekomen. Een simplistische, en zelfs foutieve
voorstelling, die echter de twee hoofdelementen uit het moderne strafrecht, individu en maatschappij duidelijk naast elkaar
plaatst.
Van een botsing is echter in werkelijkheid geen sprake. Integendeel de misdadiger treedt juist uit het maatschappelijk
verband. De grondslag van het maatschappelijk samenleven is immers het vertrouwen, dat de deelnemers in elkaar stellen. Geen verbintenis was mogelijk zonder
het vertrouwen op de nakoming. Het zakenrecht heeft als feitelijke grondslag het
vertrouwen, dat gevestigde rechten niet
door derden zullen worden geschonden.
Ook het familierecht heeft vertrouwen, de
kennis van de wederzijdse trouw, als basis. Zo kan men doorgaan. In de gegeven

verhoudingen is dit vertrouwen echter
niet onbeperkt. Men bergt zijn geld en
waarde-artikelen achter slot. Hier treedt
toch echter ook weer een vertrouwenselement op: Het vertrouwen in de slotenmaker, en het vertrouwen dat niemand dit
slot zal openbreken.
Dit maatschappelijk vertrouwen berust
op een aantal verschillende grondslagen.
Een daarvan is zeker Hugo de Groots
appetitus sociëtatis. Gedeeltelijk kan men
ook spreken van liefde tot de medemens,
en van een zich zelf herkennen in de anderen. Bij de andere deelgenoten aan het
maatschappelijk samenleven verwacht
men dan dezelfde moraal, die men bij zich
zelf bespeurt. Zeker is echter ook dat de
mens aan het in hem gestelde vertrouwen
beantwoordt uit eigenbelang. Hij veronderstelt dan, door anderen met gelijke
munt te zullen worden betaald.
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De delinquent is nu de man, die dit
maatschappelijk vertrouwen schendt. Niet
iedere handeling, in strijd met een gesteld
vertrouwen, is er echter een, die ook tegen
het maatschappelijk vertrouwen in zijn
geheel gericht is. Of dit al dan niet het
geval is, zal afhangen van de constellatie
van de betrokken samenleving. In onze
moderne maatschappij is de wet tot norm
geworden, om vast te stellen of een daad
van een individu inderdaad in strijd :s
met dit maatschappelijk vertrouwen.
Heeft nu een individu zich door het
stellen van zo'n daad buiten het maatschappelijk verband geplaatst, dan wordt
deze uitsluiting door de straf manifest gemaakt. Straf of maatregel zijn in dit opzicht volkomen identiek. Over het algemeen worden beide ook op dezelfde wijze
als straf gevoeld. Beide immers houden
een uitdrukkelijke uitstoting in. Zij merken de gestrafte als onbetrouwbaar en
stellen hem dus buiten de op vertrouwen
berustende maatschappij.
In dit opzicht is in de straf een zeker
automatisme aan te wijzen: de delinquent
stelt zich zelf buiten het maatschappelijk
verband, en wordt nu door de bestraffing
als uitgebannen aangewezen. Deze publieke aanduiding als onbetrouwbaar geeft
mede aan de straf haar onherroepelijk
karakter. Immers, ook nadat de bestraffing
is afgelopen, zal de gestrafte nog als onbetrouwbaar bekend blijven staan.
Het is derhalve twijfelachtig, of een
reclassering, of liever een resocialisering,
ooit een volledig succes zal kunnen hebben. Dit zou alleen het geval zijn, indien
het publiek zekerheid heeft, dat de bestraffing, in vorm van straf of maatregel,
zo zou plaats hebben, dat de bestrafte een
volledig betrouwbaar mens wordt. Dit
vraagt dan een persoonlijke behandeling
van de delinquent. Hier vinden we dus
het tweede hoofdpunt van het moderne
strafrecht, naast de maatschappij, de persoon des daders, het individu. Sinds het
ontstaan van de moderne school in het
strafrecht is men dit individu ten volle
gaan waarderen. Zorgvuldig wordt nu
nagegaan hoe de dader tot zijn daad
kwam en welke maatregelen behoren te
worden genomen, om bij de delinquent de
factoren die hem hiertoe brachten weg te

nemen. Wij weten nu dat redenen van
antropologische, sociale, economische aard
en nog vele andere ertoe hebben kunnen
bijdragen, dat deze man deze daad heeft
gesteld. Bij ieder geval wenst men al deze
punten te bestuderen. Het ideaal is dan
dat de uitslag van deze studie zijn neerslag zal vinden in de bepaling van de aard
van de op te leggen straf of maatregel.
Zo komt bij de bepaling van de strafmaat niet meer de daad, maar de persoonlijkheid van de dader in het middelpunt
van de belangstelling te staan. Niet de
dader zoals hij schijnt te zijn, maar de dader zoals hij werkelijk is, voor zover men
dit tenminste kan vaststellen. Volgens de
thans heersende opvattingen, zal men
immers steeds zo diep mogelijk in de
psyche van de dader zien door te dringen.
Psychiatrische, psychologische en andere
onderzoekingen zullen daarbij totaal onverwachte gegevens aan het licht brengen.
Bij de bepaling van de straf zullen deze
in aanmerking moeten worden genomen.
Zo zal men ook tot een totaal onverwachte bestraffing komen. Totaal onverwacht niet alleen voor de buitenstaander,
maar ook voor de dader zelf en het milieu
waaruit hij is voortgekomen.
Zo is mij een geval bekend van een
kleine bende van jongens van omstreeks
20 jaar. De bendeleider was iets ouder.
Iedereen verwachtte dat hij de zwaarste
straf zou krijgen. Bij een onderzoek bleek
echter dat hij zeer slecht kan zien. Er
werd een „Krupelpsychose" geconstateerd;
zodoende kreeg hij 6 maanden en een verder voorwaardelijke straf, terwijl de anderen 9 maanden kregen.
Hier schuilt het gevaar van het moderne
strafrechtstelsel. Wij houden rekening met
de maatschappij als totaal en met de dader. Geen aandacht wordt echter besteed
aan de omgeving van de dader; aan de
gemeenschap waartoe de dader behoort of
behoorde. Behoort of behoorde; immers
soms zal de maatschappelijke uitstoting
ook een uitstoting zijn uit de min of meer
kleine gemeenschap waartoe de delinquent
behoort. In andere gevallen zal dat niet
het geval zijn, met name indien deze gemeenschap voor een belangrijk deel uit
misdadigers bestaat, dus zelf reeds feitelijk uitgestoten is. Ook zeer kleine ge-
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meenschappen, welke op een sterke persoonlijke band berusten, zullen, met name
indien het delict buiten die gemeenschap
plaats had, de band instand houden. In
ieder geval echter, zal een gemeenschap
sterk beroerd worden doordat een van
haar leden een delict begaat, en minstens
even erg door zijn veroordeling. Hierbij
komt het rechtsgevoel van de betrokken
groep in geding. Ook de omgeving van de
verdachte, heeft een zekere verwachting
in betrekking tot het te vellen vonnis. De
persoonlijkheid van deze man speelt daarbij zeer zeker ook een rol. Het is echter
nu de persoonlijkheid zoals zijn omgeving
die kent. Het beeld echter, dat hij daar,
vaak min of meer bewust, heeft weten te
vestigen, is vaak, zelfs meestal, een geheel
ander dan dat, welk wij leren kennen uit
de overgelegde psychiatrische, psychologische en andere rapporten. Men bedenke
daarbij dat in het milieu waar vele misdadigers vandaan komen de aanwezige
storingen voorts niet opvallen. Herhaaldelijk ziet men echter, dat de man die zich
het flinkst voordoet, en dus in zekere
mate de leiding krijgt, het meest gestoord
is. Dit blijkt dan pas uit de rapporten, die
zijn omgeving niet leert kennen.
Wordt nu bij het bepalen van de strafmaat wel rekening gehouden met deze
rapporten, dan zal het oordeel niet in
overeenstemming zijn met de verwachting
van de gemeenschap waartoe de veroordeelde behoort. Deze verwachting maakt
echter deel uit van het maatschappelijk
vertrouwen. Men rekent er immers in de
groep op, dat een bepaalde, in dit geval
strafwaardige handeling, een bepaalde
reactie te weeg zal brengen. Door dus
alleen rekening te houden met de maatschappelijke betekenis van de daad en de
persoonlijkheid des daders bestaat het gevaar, dat het maatschappelijke vertrouwen wordt ondermijnd. In dit geval is
deze ondermijning des te ernstiger, daar
zij geschiedt door degene die zorg heeft
te dragen, dat geen schending van het
maatschappelijk vertrouwen plaats heeft:
de rechter. Dit is echter iets wat ten koste
van alles moet worden vermeden, daar
immers het maatschappelijk vertrouwen
de basis is van onze gehele samenleving.
Bij dit alles is het van geen belang, dat de
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opvattingen, welke aan dit maatschappelijk vertrouwen ten grondslag liggen, vaak
van zeer primitieve aard zijn.
Ook deze opvattingen zijn maatschappelijke realiteiten, waarmee rekening dient
te warden gehouden. Wel kunnen wij natuurlijk proberen modernere ideeën ingang
te doen vinden in bredere lagen der maatschappij. Dit is echter niet de taak van de
rechtspraak, maar van het onderwijs. Bij
het bepalen der strafmaat, zal niet alleen
rekening moeten worden gehouden met
maatschappij en dader, maar ook met de
omgeving des daders. Met andere woorden, ook de sociale positie van de dader,
zal bij de bepaling van de strafmaat een
punt van overweging dienen uit te maken.
Dit zou ik het betrachten van de sociale
rechtvaardigheid in het strafrecht willen
noemen. Op deze wijze zou dan worden
bereikt, dat ook de gemeenschap waartoe
de dader behoort rechtvaardig wordt behandgild. Wordt dus b.v. voor fietsendiefstal bij een bepaalde rechtbank gewoonlijk 9 maanden gegeven en is dus de verwachting gewekt dat dit het gewone „ta
rief" is, dan moet dit ook worden gegeven
aan de fietsendief die gestoord blijkt te zijn.
Gebeurt dit niet dan zal zijn omgeving
hem als een bijzonder geprivilegieerd mens
gaan zien. Anders wordt dit echter, als de
omgeving van de man niet op de hoogte
is van dit „tarief", b.v. doordat de man
komt uit een milieu waarin men gewoonlijk geen fietsendiefstallen pleegt. Weer
anders wordt het, als de omgeving enig
idee heeft van de storing en de man al
steeds als „achterlijk" behandelt. Nog
weer anders, als de betrokkene in wijdere
kring bekendheid geniet, zowel bij mensen die het „tarief" niet, als bij anderen,
die het wel kennen.
Dat aan de verwachting van deze groep
tegemoetgekomen wordt, behoeft echter
geenszins in de weg te staan aan een volledige rechtvaardiging van de persoonlijkheid des daders. De individuele behandeling, men kan bijna zeggen, de therapie.
welke de veroordeelde moet ondergaan
geschiedt immers steeds na de veroordeling. Bij een sterke differentiëring van de
„strafsystemen" zal men zeker voor ieder
type een juiste behandeling kunnen toepassen. De selectie, welk systeem in het
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betrokken geval zal worden aangewend
kan evengoed, misschien zelfs beter, na
dan voor het vonnis worden gemaakt.
Waarschijnlijk immers zal de veroordeelde na het oordeel rustiger zijn dan in de
spannende tijd voordien, terwijl waarschijnlijk ook meer medewerking van hem
zal zijn te verwachten. Ook zal bij selectie na het vonnis het voorarrest in vele
gevallen kunnen worden bekort. Hierdoor
zal zeker aan het algemeen rechtvaardigheidsgevoel, dat snelle berechting vraagt,
tegemoet gekomen worden. Men zal dan

moeten streven naar een toestand, waarbij
wordt vastgesteld welke behandeling een
bepaalde dader moet ondergaan, waarbij
enerzijds rekening wordt gehouden met de
persoon van de betrokkene, anderzijds
met de mede door sociale motieven bepaalde strafmaat.
De strafrechtspraak zal in de toekomst
haar sociale rol alleen dan kunnen blijven
vervullen. indien niet alleen meer rekening wordt gehouden met de individuele
dader, maar met de dader in en met zijn
omgeving.
Dr. R. J. C. Cornegoor

Kerken van onze tijd?
De moderne bouwkunst heeft in een
moeizame ontwikkeling van een goede
halve eeuw de grondelementen van een
nieuwe stijl vastgelegd. De verschillende
uitingen ervan bij een Wright, een von
der Rohe, een Gropius, een Breuer, een
Neutra, een le Corbusier, zijn nog slechts
de dialekten van een taal die niet meer
klinkt als de verwarring rond Babel. Voor
één aspect van de werkelijkheid bezit
deze taal nog niet het juiste woord. Het
religieuze heeft er nog geen expliciete en
algemene vertolking in gevonden. Wij
willen de schuld hiervan niet geven aan
de moderne architectuur. Zij is voorbereid
om aan het religieuze beleven van deze
tijd een schitterende gestalte te geven.
Maar krijgt zij de kans?
De bouwkunst is wellicht het meest
directe spiegelbeeld van de gemeenschap
waaruit zij groeit en waarvoor zij bestemd
is. Wanneer wij geen moderne religieuze
bouwkunst bezitten, is dit eenvoudig een
bewijs dat er niet meer de krachtig-levende religieuze gemeenschap bestaat om
deze kunst te doen ontluiken, te bezielen,
of beter nog, te aanvaarden 1 ) . Onze
grote architecten en kunstenaars hebben
nog de hoge ambitie om ook aan het
religieuze zijn daadwerkelijke uitdrukking
te geven. Het bezinningscentrum te Chandigarh, door le Corbusier in deze nieuwe

stad ontworpen, is er een voorbeeld van.
Het religieuze in de moderne architectuur
is niet dood. Een geest van eenvoud en
oprechtheid, deemoed en ontvankelijkheid,
die ook de geest is van het evangelie,
kunnen wij niet loochenen in de beste
creaties van de moderne architectuur,
waarin het creatieve — dat steeds het
waarachtige is r zich uitspreekt. Maar
er wordt wel enige moed gevergd om dit
authentieke religieuze beleven bij anderen
te zien, wanneer men meent er zelf het
monopolie van te bezitten. Het is de eeuwige geschiedenis van de farizeeër. In
weinige nieuwgebouwde kerken vindt men
de essentiële, mogen wij zeggen, religieuze,
kenmerken van de moderne architectuur
terug. In België is, wat modern heet,
veelal kleinzielig formalisme, soms smakeloze monumentaliteit. In Nederland
staat men er beter voor, hoewel de a-priori's van sommige groepen nog ver van
overwonnen schijnen. In Frankrijk schitteren een paar sterren aan een overigens
nog vrij duistere hemel. Italië denkt barok
in moderne termen. Zwitserland echtei
heeft enkele merkwaardige kerkelijke
bouwcomplexen voortgebracht. Het grootste proefveld van de moderne architectuur
lag echter in Duitsland 2 ) . Hier willen wij
slechts even ingaan op het werk van
Dominikus Biohm, de grootmeester van de

1) Cfr B. Welte, Vom Wesen and Unwesen der Religion, (in het Frans vertaald onder de titel:
Vraie et fausse religion). Vanzelfsprekend gaat het in dit opstel slechts over de menselijke realiteit van het religieuze. Ook in de meest onwaarachtige vormen kan de genade zich realiseren.
2) Cfr R. Gieselmann, Nieuwe kerkbouw in Duitsland. In Streven, 1955, nr. 11-12. H. Schnell,
Wo steht der deutsche Kirchenbau heute? In Das Munster, 1956, nr. 1-2.
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katholieke kerkbouw, nu de dood aan zijn
werk de definitieve gestalte heeft verleend. Zijn grootheid en zijn beperktheid
zijn de grootheid en de beperktheid van
de katholieke kerkbouw van onze tijd.
Op 23 oktober 1880 te Jettingen uit een
Zwabische architectenfamilie geboren,
was hij reeds op zevenentwintigjarige
leeftijd leraar in de architectuur te Bingen. Zijn hele leven zou hij een passie
voor het onderwijs bewaren. In 1919 kon
hij zijn eerste kerk bouwen, een kleine
noodkerk te Offenbach, waar hij toen als
leraar werkzaam was. Zij was een gedurfd debuut van een vruchtbare loopbaan. Het zou onrechtvaardig zijn, zoals
R. Schwarz opmerkt, de activiteit van
Bohm tot de kerkbouw te beperken. Hij
bouwde scholen, hospitalen, fabrieken,
woonhuizen. Hij was schilder en componist. Met een zekere voorliefde gaf hij
zich over aan het spel van het licht in
zijn gebrandschilderde ramen. Maar toch
zijn de vele uitgevoerde en nog talrijker
onuitgevoerde kerkplannen zijn voornaamste verwezenlijking 3 ) . In de geschiedenis van de profane architectuur zal
men de naam van 13511m wellicht gemakkelijk vergeten, met de vernieuwing van
de kerkelijke kunst zal hij echter verbonden blijven.
De grote verdienste van Biohm is het
geweest reeds in zijn eerste ontwerp protest aan te tekenen tegen een levenloos
academisme, dat blijkbaar de adequate
uitdrukking was van de godsdienstige
beleving van die dagen. Zo betekent het
verzet van Biohm meer dan een afwijzen
van een bepaalde, louter formalistische
schoonheidsnorm. Hij was te oorspronkelijk en te intelligent, maar ook te groot
kunstenaar om niet te beseffen dat elk
produkt van de mens --- het zij een eenvoudig gebruiksvoorwerp of een monu
mentale kerk '-- onwillekeurig een uitdrukking wordt van zijn diepste wezen,
en, eenmaal uitgedrukt, dit wezen vastlegt en bepaalt. Ieder neemt deze wisselwerking van kunst en leven aan voor de
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voorbije tijden. Men is echter steeds geneigd deze correspondentie voor onze tijd
uit te schakelen. Het is wel een droevig
teken voor de kerk van vandaag dat zij
de vernieuwing van de moderne kunst
niet of slechts zeer aarzelend aanvaardt.
Het is een teken dat zij haar religieus beleven heeft laten verstarren tot iets wezensvreemds, tot iets wat zich in stereotiepe formules laat vastleggen. Een wer
kelijk levend en geïncarneerd religieus
beleven kan zich niet uiten in levensvreemde en uitgeteerde vormen. Biohm
besefte dit zeer klaar. Hij wist dat er
meer op het spel stond dan het aanwenden van nieuwe materialen. Door een
diepe religieuze overtuiging werd hij genoopt tot het scheppen van nieuwe vor
men, van een eerlijke, krachtige taal. Zo
waren de kerken van Bohm meer dan een
aanklacht. Zij waren een hoopvolle aankondiging van nieuw leven. Elke kerk
van Bohm bevestigde dat het leven in de
blijkbaar verdorde stam niet dood was.
Het tragische was echter dat Bohm, hoe
geniaal ook, niet sterk genoeg was om
voorloper te zijn. Alleen de allergrootsten
zijn uiteindelijk in staat om de nieuwe
vormen voor een vernieuwd leven te vinden 4 ). Men zou haast geloven dat kunstenaars, die buiten kerkelijk verband
leven, daarbij bevoordeeld zijn, want zij
hoeven zich niet los te maken van het
vooroordeel en de verstarring waarin
kerkelijke kunst en leven zitten vastge.
roesd, om hun werk te laten groeien als
een volstrekt spontane uitdrukking van
een inwendig religieus beleven. In elk
geval, wat wij aan authentieke sacrale
kunst bezitten hebben wij voor een goed
deel aan hem te danken.
Bihm heeft zich nooit totaal kunnen
vrijmaken van een lamme traditie en in
een onbelemmerd openbloeien zijn creatieve oorspronkelijkheid laten gedijen.
Zijn werk mist de „vanzelfsprekendheid"
die elk kunstwerk bezit. Het draagt de
sporen van de strijd en de verwarring
waaruit het is ontstaan. Niet gesteund

3) Voor meer details over leven en werk van Bóhm kan men raadplegen: Katholiek Bouwblad,
1956, nr. 10; — Baukunst und W erk f orm, 1955, nr. 2; — Neue Kólner Kirchen, 1955 (Verkehrsamt
der Stadt Köln) en vooral Das Munster, 1955, nr. 11-12 (Schnell & Steiner, München) waarin
enkele minder bekende werken worden afgebeeld en besproken.
4) Dat Bohm niet tot de allergrootsten behoorde bewijst ook zijn burgerlijke architectuur!
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door de geestelijke stuwkracht van een
gemeenschap moest Biohm ten dele tegen
zichzelf en tegen de gemeenschap in de
vorm zoeken die een sluimerende geest
kon wakker roepen en tot zichzelf brengen. Daardoor wordt zijn werk vaak een
affirmatie van het nieuwe als zodanig,
een manifest. Ook de expressionistische
inslag van zijn persoonlijkheid is daar
niet vreemd aan. De uitdrukking van een
gebouw wordt nagestreefd ten koste van
de architectuur. Vandaar dat Bohm vaak
toegeeft aan het effect, aan het uiterlijk
vertoon, aan bepaalde vondsten, en zo
terugvalt in de traditie waaruit hij zich
wilde bevrijden. Slechts zelden, misschien
nooit, heeft BAhm de eenvoud en ongedwongenheid bereikt en, zonder pathos,
eenvoudig gezegd wat hij te zeggen had.
Dat hij echter in die zin evolueerde, toont
ons zijn laatste werk: de Maria-Konigin
kerk te Keulen-Mariënburg.
Wat wij het meest bewonderen in de

beste profane architectuur, haar eenvoudige oprechtheid en openheid, heeft de
moderne kerkelijke bouwkunst nog niet
bereikt. Wellicht is er de tijd nog niet
rijp voor en moeten wij wachten op een
authentieke religieuze overtuiging, die
niet meer buiten het leven staat, maar
het leven in zijn veelvuldige uitingen weer
doordringt en bezielt. De tijd is voorbij
dat het creatieve van de gemeenschap
door de monnik zelf werd vertolkt. Maar
ook nu is het aan wie moet voorgaan dit
creatieve te ontdekken en het volste vertrouwen te schenken.
Dit oordeel over Bohm klinkt wel een
beetje negatief. Het zou onrechtvaardig
zijn, zo het de grote verdiensten van Bohm
wilde miskennen. R. Schwarz schreef terecht: „Geen enkele architekt, wanneer
hij de opdracht krijgt voor een kerk, kan
nalaten naar Bohm's voorbeeld op te
zien".
G. Bekaert

Boekbespreking
GODSDIENST
Wee, l'homme de I'Alliance. — Desclée
El Cie, Doornik, 1955, 406 pp., geïll.
Uitgaande van de historische werkelijkheid, wil deze summa over de Godsman Moses al de wisselingen nagaan, die
deze grootse figuur in de loop der tijden
ondergaan heeft. Stuk voor stuk worden
de drie grote tradities onderzocht, die zich
op Moses beroepen: de joodse (Oud Testament, hellenistisch judaïsme, palestijnse
apokriefen, rabbinisme), de christelijke
( evangelies, apostolische overlevering,
Paulus; de griekse en de latijnse Vaders;
de middeleeuwse traditie), en de mohammedaanse (Koran en Suf i-vroomheid) .
Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan de
liturgie (synagogale en byzantijnse) en
de iconographie (joodse en christelijke) .
Aangezien dit werk door verscheidene
auteurs geschreven werd, is het niet te
verwonderen dat er heel wat herhalingen
of contradicties (b.v. voor de tijd van de
Uittocht) in voorkomen: het opstellen
van een index zou dit klaar en duidelijk
uitwijzen. Men heeft ook de indruk dat
enkele medewerkers zich nogal ver van

de kern van hun onderwerp wagen, en
van de gelegenheid gebruik maken om
over andere zaken te schrijven (rabbinisme, de „wet" bij Paulus, enz.) . Men kan
zich afvragen of de „joodse fabels" (Tit.
1, 14) in de apocalyptiek of bij de Rabbijnen, of zelfs de allegoriserende toepassingen in het Christendom zich niet al te
zeer verwijderen van de historische werkelijkheid, om het interesse van moderne
christenen gaande te maken.
Dank zij een verbazingwekkende eruditie (hier en daar zou men wel vraagtekens kunnen plaatsen) , en dank zij een
serie suggestieve reproducties blijft dit
verzamelwerk een uitstekende aanwinst
voor de alzijdige kennis van de Moses figuur.
J. De Fraine
Th. CHARY, Les prophètes et le culte á
partir de l'exil (Bibliothèque de theologie série III Theologie Biblique.) .
— Desclée, Doornik, 1955, 314 pp.,
ing. Fr. 150.
Bij de profeten van na de ballingschap
— de tweede en derde Isaias (rond 540-
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20 v. C.), Aggaeus en Zacharias (rond
520) , Malachias (rond 450) , Joël (rond
400) , de tweede Zacharias (rond 300) ,
en Daniël (rond 167) kan men een
zekere „priesterlijke mentaliteit" vaststellen, waardoor ze zich meer dan hun voorgangers van vóór de ballingschap, voor
de cultus zijn gaan interesseren (de ternpel, de sabbat, een priesterlijk messianis
me enz.) . De auteur van deze suggestieve
dissertatie wil dit interesse uitleggen door
de voortwerkende invloed van de profeet-priester Ezechiël (die optrad tussen
597 en 570). Om die these te bewijzen
gaat S. eerst uit van een vergelijking tussen Ezechiëls beschrijving van de tempel
(Ez. 40-48) en die van de Priesterschrift
en van de Kronieken; daarna wordt voor
elk der hierboven vermelde profeten nagegaan in hoever Ezechiëls invloed zuiver bewaard is of daarentegen zich door
de speciale tijdsomstandigheden gewijzigd
heeft. Ten slotte ziet S. de providentiële
betekenis van de post-exilische profeten,
die hij behandelt, in de duidelijke vermenging, in de persoon van de Messias,
van de koninklijke (Davidische) en de
priesterlijke lijn.
Ofschoon de auteur gelijk heeft beroep
te doen op Ezechiël (zijn fijne, letterkundige en „thematische" analyses staan
daarvoor borg) , wil het ons toch voorkomen, dat de nadruk op de tempel en de
cultus noodzakelijk moest behoren tot de
horizon van de postexilische prof eten,
aangezien alle religieuze hoop daarop (en
daarop alleen) gevestigd bleef.
J. De Fraine
René LAURENTIN, Le sens de Lourdes.
— Lethielleux, Parijs, 1955, 144 pp.,
Fr. Fr. 480.
De kern van dit keurig uitgegeven
werkje wordt gevormd door twee hoofdstukken: het ene (naar ons oordeel het
mooiste) handelt over de kracht, de zuiverheid en doorzichtigheid van Bernadette's getuigenis; het andere geeft een korte
theologie van de Lourdes-boodschap; dit
laatste bereikt o.i. niet de diepte van het
gelijksoortige hoofdstuk in het door Mgr.
Kerkhofs uitgegeven werk over 0. L. V.
van Banneux. Rond deze beide hoofdstukken kringen enkele meer exegetische
discussies over chronologie en tekst van
de verschijningen. Voor de Lourdes-kenner zijn zij vaak verhelderend en overtuigend, maar de gewone lezer zal er uiteraard minder door geboeid worden. Samen
met de Bernadette-biografie van Mgr.
Trochu, waarnaar de schrijver trouwens
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herhaaldelijk verwijst, behoort dit boek
ongetwijfeld tot de beste recente publicaties over het zoveel besproken Lourdes.
L. Monden
Jean GALOT, S.J., Le Coeur de Marie
( Museum Lessianum, Sect. Ascétique
et Mystique, 48) . — Desclée de
Brouwer, Brugge, 1955, 315 pp., Fr.
87.
Een paar jaren geleden liet pater Galot
Le Coeur du Christ verschijnen; daaraan
beantwoordt Le Coeur de Marie: het
beeld namelijk van Maria's inwendig
leven en rijkdom, enigermate ook haar
bestemming en betekenis. En zulk een
beeld, buiten de technisch-wetenschappelijke studie gehouden, wordt in het bereik
gesteld van ieder godsdienstig gevormde
vrome lezer.
In drie panelen staat het voor ons: „la
consécration; l'épanouissement; de la souffrance a la gloire'', het middenstuk
veel aanzienlijker dan de zijstukken.
Ongerept door God uitverkoren en
maagdelijk aan Hem toegewijd, ontplooide
Maria de volheid van haar genade, bereikte ze haar allerhoogste bestemming in
en door de goddelijke deugden; daarbij en
daarna moest ze door het lijden heen
gaan, om met een onbedorven lichaam de
glorie in te treden .... Maar past de
structuur van elk christelijk leven niet
precies bij deze Mariale structuur; zodat
de Moedermaagd ieder christen voorkomt
als het oerbeeld van volmaaktheid en
trouw?
Men zou de schrijver kunnen verwijten,
dat hij een onbegrensd en ondoorgrondelijk mysterie in een theologisch kader
heeft willen vangen. Met recht antwoordt
hij daarop, dat zijn boek alleen een doorgang wil zijn, een ladder-van-Jacob naar
de hoge openbaring. En werkelijk, wie
het boek aandachtig leest en overweegt,
benadert en geniet het voedend en verheven mysterie eerbiedig en dicht.
Em. Janssen
Joseph BERNHART, Bibel und Mythus.
--- Kesel-Verlag, München und
Kempten, 1955, 68 pp., gen., D.M.
3.60.
In deze voordracht wil de auteur, een
katholiek theoloog, naar de diepe zin peilen van de mythe, dat „oerfenomeen van
de mensheid", in zoverre zij optreedt in
de geïnspireerde boeken van de H. Schrift.
Ofschoon van nature uit een menselijk
pogen om het onzegbare te formuleren,
en dus fataal ontoereikend voor deze
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taak, wordt de mythe in de Bijbel toch
aangewend om de „nieuwe dimensie" van
de Openbaring te suggereren. In zoverre
is zij „een symbooltaal", een „dichterlijke
inkleding", een „ideële beeldenwereld",
de „vox humana" voor de uitdrukking
van het „verbum divinum" der Revelatie.
Men moet eenvoudigweg toegeven dat
Israël, in de branding van het Oude Nabije Oosten, door de mythen der naburige
volkeren beroerd is geworden; en die
oude mythische motieven klinken door tot
in het Nieuwe Testament. Daarom hoeft
men die motieven niet te verwaarlozen
(deze houding schijnt de auteur, o.i. verkeerdelijk, te onderstellen bij de Entmythologisierungs-pogingen van Bultmann),
maar men moet ze integendeel opnemen,
op voorwaarde dat men zich bewust blijft
van het feit dat het in de Bijbel gaat om
„een nieuw woord in oude mythische
waarheidsbeelden". In die zin is elke mythe in de Bijbel reeds entmythisiert.
Verder wijst de auteur enkele practische toepassingen aan, die van groot nut
zijn voor een goed begrip van bepaalde
J. De Fraine
Bijbelverhalen.
Sister Mary LAURENCE, O.P., Nuns
are real. Blackfriars, London,
1956, 181 pp., 10 s. 6 d.
Vijf jonge vrouwen stellen om beurt
een kloosterzuster vragen omtrent het
leven van de religieus. Deze worden met
grote openheid beantwoord, en met een
weldoende zin voor de werkelijkheid. De
aldus tot stand gekomen correspondentie
-- de vorm waarin dit boek gepubliceerd
wordt — bevat een fris over-en-weer,
waarbij de zuster van haar kant volop
blijk geeft het religieus leven duchtig bekeken te hebben. Het is een der beste
boekjes over het religieuze leven dat we
kennen en dat we jonge vrouwen aanbevelen, terwijl menige geestelijke leidsman
er ook zijn nut mee kan doen. W. Peters
Laurentius SIEIVIER, So sind wir Menschen. J. Knecht, Frankfurt/M.,
1956, 226 pp., geb. D.M. 8,80.
Het kenmerk van deze tweeënveertig
radiotoespraken is de directe kracht, welke toch uitgaat van vrede en bezinning.
De redenaar beschouwt het hedendaagse
menselijke bestaan (1-9) ; daarin ziet hij
God roepen en werken, geheimzinnig en
barmhartig (10-20) . In de samenleving
beschouwt hij de Heilige Kerk met haar
kenmerken en heiligen (21-26), met Maria (27-30); meer in het bijzonder onderzoekt hij het geloof (31-34), de goddelijke

wet (35-38) , de dood die toegang verleent tot het leven (39-42).
Maar de verdienste van het werk ligt
niet in zijn structuur. In haast elke toespraak komt de redenaar een behoefte,
een probleem, een angst tegemoet; en
daardoor kan, wie de stukjes afzonderlijk
in zich opneemt, een veelvuldige en afdoende bevrediging en verlichting ervaren.
E. Janssen

Prières pour le peuple de Dieu. — Lasterman, Doornik, 1955, X-308 pp.,
ing. Fr. 75, geb. Fr. 96.
Een gebedenboek dat zeer nauw aansluit bij de liturgie van het kerkelijk jaar,
zonder de feesten der heiligen te verwaarlozen. De teksten, met overleg gekozen uit de H. Schrift, uit de liturgie en de
hagiografische traditie, bieden stof zowel
voor persoonlijke overweging als voor
groepsgebed en geestelijke lezing. Het geheel heeft iets van een lekenbrevier, maar
in zijn uitwerking staat het vrij van het
officiële kerkelijke officie. Ongetwijfeld
biedt dit boek degelijk voedsel voor een
ernstig en authentiek geloofsleven. Of het
ook praktisch bruikbaar is voor groepsgebed kan alleen de tijd uitmaken. Ons
komt het voor dat het meer dienst kan
bewijzen voor familiegebed of voor beperkte groepen dan in de parochie (waar
niet iedereen het boek zal bezitten en op
het vereiste geestelijke peil leven om het
met vrucht te gebruiken) . Intussen is er
reden toe om met verlangen uit te zien
naar gelijksoortige hulpmiddelen voor
rijkere gebedscultuur in ons Nederlands
taalgebied.
F. Cromphout
G. J. STRANGFELD, S.J., Die Stimme
auf Patmos. — Verlag Herold, WienMunchen, 1955, 320 pp.
Dit posthuum uitgegeven werk van de
jong-gestorven hoofdredacteur van de
Weense „Der Grosse Entschluss" (Zeitschrift fiir aktives Christentum), is geen
commentaar op de Apocalypse, maar een
meditatieboek. Exegetisch geheel verantwoord, spreekt het de moderne mens onmiddellijk aan in zijn dieper wezen, waar
hij leeft alleen tussen God en de wereld.
Drie grondgedachten vormen het thema
van deze rijke overwegingen: tegen de
stroom van de wereld ingaand, die wereld
geheel opnemend in de Kerk, en zo, de tijd
belevend vanuit de eeuwigheid, de hemel
verbeiden. Een der weinige boeken die,
helder en diepzinnig tegelijk, helpen echt
te bidden.
J. Kerkhofs
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Paul CLAUDEL, j'aime la Bible (Bibliothèque Ecclesia, 8) . r— A. Fayard,
Parijs, 1955, 156 pp., Fr. Fr. 350.
In dit posthuum boekje worden zeven
opstellen verzameld waarin Claudel zijn
grote liefde voor de Bijbel uitspreekt.
Reeds bij zijn bekering in 1886 werd hij
op onvergetelijke wijze getroffen door
twee bladzijden uit de H. Schrift (Prov.
8, over de wijsheid, en Lc. 24 over de
Emmaiisgangers), die zijn later poëtisch
werk zijn blijven inspireren. Zijn laatste
levensjaren besteedde hij vooral aan het
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lezen van de latijnse bijbel, die hij noemde „ma chère Vulgate". De commentaren
die hij schreef hebben als tekstverklaring
practisch geen waarde. Doch het merkwaardige is dat hij heel de poëzie en de
religieuse diepgang van de geïnspireerde
teksten weer heeft ontdekt. Hierdoor is
hij een voorloper geworden van de huidige bijbelbeweging. Dit geeft dan ook de
betekenis aan van dit boekje dat een
warm pleidooi is om de H. Schrift opnieuw geliefd te maken onder de chrisI. de la Potterie
tenen.

GODSDIENST GESC HIEDENIS
Carl-Heinz RATSCHOW, Magie and vele protestanten in Duitsland zoekt naar
Religion. Bertelsmann, Gutersloh, een herwaardering van de „meditatie". In
de inleiding en het eerste hoofdstuk zet
1955, 2e Aufl., 164 pp., geb. D.M.
11,50.
hij, bondig doch scherp, de opvattingen
waren van vele
De hoofdstelling van dit boek wordt uiteen die gemeengoed
in de late Middeleeuwen
duidelijk uitgewerkt: de primitieve — spiritualiteiten
en die ook ten grondslag liggen aan de
d.w.z. voor- en buiten-historische — volIgnatiaanse meditatie zoals ze in de zeskeren zijn zo gegrepen door het recht- tiende
eeuw werd opgevat. Daarna ontstreeks waargenomene dat zij heel hun
leedt
hij
de voornaamste symbolen (o.a.
leven en denken opbouwen op de „unio
kruis, hart, rad, oog, ster, labyrint) in
magica", op de eenheid van alle wezens
hun historische aanwendingen bij treffenen fenomenen die in elkander vervloeien.
de gevallen (o.a. Bruder Klaus von Flue,
De geschiedkundige volkeren daarentegen
Valentin Weigel, Jakob Bohm). Al is het
leven in een meer abstract denken dat werk
een historische studie, toch kan het
ieder wezen in zijn eigenheid erkent, doch ongetwijfeld
stimulerend werken voor een
juist daardoor tot een tegenstelling voert gebedsoefening
die eerst en vooral berust
van subject en object. Daarom, zo meent op de symboolwaarde
van voorstellingen
de auteur, is de magie de essentiële reli- die door een overdreven
rationalisme,
gieuze houding van de primitieven, terwijl waar ook wij nog onder lijden,
niet konde godsdienst pas zeer laat verschijnt sa- den begrepen worden.
R. Hostie
men met het „abstracte" denken. Deze
laatste vorm schenkt echter nooit voldoeProf. Dr. J. de GRAAF, Europese Dianing omdat er een grondige tweespalt is
loog in Moskou. — van Gorkum &
gerezen door het onderscheid tussen en de
Comp. N.V., Assen, 1956, 110 pp.,
tegenstelling van mens (subject) en God
f 3.90.
(object). De auteur wil echter het Christendom
door zijn openbaringskarakter
„Geestelijke Factoren in Ruslands ontboven alle andere godsdiensten stellen.
wikkeling" luidt de ondertitel van dit
Dit neemt echter niet weg dat zijn genegoed geïnformeerde werkje. De auteur
ralisaties over de magie, die als enige re- maakte deel uit van een commissie van
ligieuze opvatting van de primitieven de Raad der Kerken, die Rusland bezocht
wordt aangegeven, geen rekening houden met oecumenische doeleinden. Hij heeft
met de vele etnologische gegevens over zich goed georiënteerd over Ruslands vermonotheïstische opvattingen en „abstracleden, over zijn cultuur en levenssfeer en
te" denkwijzen bij de primitieven. Van zo ontstond er een zeer instructief boekje,
dit standpunt uit is dit werk, hoe interes- dat uiteraard vooral het religieuze en kersant ook, erg eenzijdig.
R. Hostie kelijke aspect behandelt. De politiek bleef
vrijwel buiten beschouwing. Doordat de
Alfons ROSENBERG, Die christliche schrijver, goed geïnformeerd als hij is,
breed uithaalt over de „geestelijke
Bildmeditation. 0. W. Barth- nogal
factoren in Ruslands ontwikkeling", biedt
Verlag, München, 1955, 306 pp., 51
het werkje veel meer dan wat reisindrukAbb., geb. D.M. 16.
ken of wat beschouwingen naar aanleiSchrijver sluit aan bij de beweging die ding van zijn oecumenische zending.
onder de impuls van Guardini en ook van
J. v. Heugten
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MORAAL-THEOLOGIE
Dr. Albert NIEDEREYER, Compendium der Pastoral-Hygiene. — Herder, Wien, 1956, XII-393 pp., S 105.
In de afgelopen jaren heeft de schr.
zich vooral beziggehouden met „PastoralMedizin" (Allgemeine Pastoralmedizin,
Handbuch der speziellen Pastoralmedizin,
Compendium der Pastoralmedizin) ; thans
heeft hij zich geworpen op de „PastoralHygiene". In het onderhavige compendium worden dan die hygiënische vraagstukken behandeld, die op de practische
zielzorg betrekking hebben, terwijl de problemen van de „Sozial-Hygiene" meer
uitvoerig besproken zullen worden in een
„Grundriss der Sozial-Hygiene". Alle gezondheidsvraagstukken, die maar enigszins samenhangen met de zielzorg, komen
in dit boek ter sprake, met een grondig-

heid en volledigheid die het geduld van
de lezer op de proef stellen. De auteur
beschikt klaarblijkelijk over een onmetelijk kaartsysteem! Merkwaardig is dat de
geleerde schr. niet schijnt te weten, dat
bij een doopsel in utero sinds vele jaren
geen sublimaat meer aan het doopwater
wordt toegevoegd (blz. 47), noch dat
men een bewusteloze geen H. Communie
kan geven omdat de slik-reflex ontbreekt
(blz. 57), zelfs niet dat er sinds enkele
jaren een nieuwe regeling omtrent het
eucharistisch vasten voor heel de Kerk
bestaat (blz. 58-59) . Op blz. 126 uit de
schr. enige bezwaren tegen de Avondmis
... vanwege de gezondheid van de priester. Het boekje, vooral voor priesters bestemd, heeft slechts een betrekkelijk nut.
A. v. Kol

FILOS OFTE
Dietrich von HILDEBRAND, Die Metaphysik der Gemeinschaft. --- Habbel,
Regensburg, 1955, 398 pp., geb. D.M.
16,80.
Wie zich in onze dagen wil bezinnen
zal met vrucht deze fenomenologische
onderzoekingen naar wezen en waarde
der gemeenschap ter hand nemen. Hij zal
er de levensvormen ontmoeten, waardoor
maatschappelijke eenheid tot stand komt;
hij zal de menselijke gemeenschap als
reële eenheid peilen en de zingebieden
der klassieke gemeenschapstypen doorgronden. Hij zal vooral de fundamentele

eningskracht (virtus unitiva) der grote
levenswaarden voor elke gemeenschap
beter realiseren. Het mysterie der verschillende waarden en zingebieden in het
maatschappelijke verschaft ons in het
laatste hoofdstuk de maatstaf ter onderlinge rangschikking der gemeenschappen.
Von Hildebrand is steeds boeiend, geleidelijk en zacht voerend tot bezinning,
in een veel-vernieuwende terminologie,
die evenzeer bekoort door haar technische vaardigheid als door het dichterlijke
en uitvoerige van haar zeggingskracht.
A. Poncelet

PSYCHOLOGIE
Dr. W. J. De HAAN, Moderne zielkunde
en het Evangelie. Zielsbeschouwing
en zielsvorming. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, 320 pp., ing. Fr.
90, geb. Fr. 120.
De ondertitel omschrijft zeer duidelijk
de inhou d van dit boek, dat zowel theoretisch als praktisch wil zijn. In een eerste
deel zet de schrijver de opvattingen uiteen over de ziel (psychè) die men aantreft bij de grote hedendaagse psychologen. Daarna ontleedt hij welke psychologische opvattingen ten grondslag liggen
aan de Evangelie-teksten. Uit beide eerste delen leidt hij dan de richtlijnen af die
voor de hedendaagse zielsvorming en
zieleleiding van belang zijn. Al dwingt
het grote aantal der besproken psychologen en der behandelde vragen tot een onvermijdelijke schematisatie en soms wat
verregaande vereenvoudiging der proble-

men, toch zal dit boek als kennismaking
met de hedendaagse psychologische stromingen vele diensten bewijzen.
R. Hostie
Dr. René BIOT, L'énigme des stigmatisés
A.
(Bibliothèque Ecclésia, 14) .
Fayard, Parijs, 1955, 192 pp., Fr.
Fr. 400.
De titel zelf van dit boek geeft duidelijk de bedoeling aan van de auteur: hij
wil ons confronteren met iets „raadselachtigs" waarvoor hij vooralsnog geen
definitieve uitleg heeft. Vooreerst brengt
hij ons een kennismaking met en beschrijving van de meest aperte gevallen van
stigmatisatie. Hij wijst op de grote variëteit die de wondetekenen vertonen en behandelt de begeleidings-verschijnselen. In
een tweede deel toont hij aan dat de stigmata wel een afzonderlijke soort „won-
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den" zijn; daarmee is echter nog niet uitgemaakt of ze van buiten- of bovennatuurlijke oorsprong zijn. Het feit zelf dat
ze meestal in een sterk hysterisch getint
geheel voorkomen, moet ons tot omzichtigheid aansporen: ook de Kerk wil de
heiligheid niet meten aan deze buitengewone en raadselachtige verschijnselen.
Uit het hele boek spreekt de dokter die
zich hoedt voor voorbarige conclusies en
de gelovige die Gods werk wil erkennen.
Alleen vinden we het jammer dat de
auteur louter voortbouwt op franstalige
publicaties en b.v. de zeer belangrijke studies van de Engelse Jezuïet Thurnston
R. Hostie
niet eens vermeldt.
Carel ENKELAAR, Het geval Croiset.
Uitg. Het Wereldvenster, Baarn,
1955, 200 pp.
Over de alleszins merkwaardige kwaliteiten van .Croiset als magnetiseur en psychoscopist schreef Enkelaar een boeiend
en goed gedocumenteerd relaas, dat door
Leo Uittenbogaard werd gecompleteerd
met een biografie.
De bedoeling van dit boek is de aandacht van een grote kring lezers op Croiset en zijn werk te vestigen en de hiermede samenhangende onopgeloste problemen op parapsychologisch gebied ter tafel
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te brengen. De schrijver wilde geen reclame maken voor illegale geneeskunst en
verzweeg opzettelijk het adres van Croiset. Als men echter goed zoekt, zal men
het toch ergens vinden, buiten de tekst
overigens. Zou dit een Fehlleistung zijn?
J. J. C. Marlet, arts
A. L. JANSE DE JONGE, De mens in
zijn verhoudingen. Hoofdstukken uit
de phaenomenologische psychologie.
r Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1956,
219 pp., f 9.90.
In deze studie worden verscheidene
voor de psychologie fundamentele kwesties behandeld: de Ik-Zelf-verhouding; de
Ik-Gij-verhouding; personalisatie en depersonalisatie; de verhouding tot de werkelijkheid; de verhouding tot het eigen
lichaam; en tenslotte enkele belevingsdualiteiten: echt-onecht; vreemd-eigen; binnen-buiten. De phaenomenologische benadering van deze problemen, hoezeer
ook nog tastend, biedt toch reeds de belangrijke winst, dat men een zekere orde
kan scheppen in de vaak disparate publicaties. Bovendien wordt het door de aldus
gevonden orde duidelijker, hoe het systematisch psychologisch onderzoek ontwikkeld moet worden. Voor het wetenschappelijk werk biedt dit boek een belangrijke
J. M. Kijm
bijdrage.

GESCHIEDENIS

Algemene Geschiedenis der Nederlanden
onder red. v. Prof. Dr. J. A. Van
HOUTTE e.a. Deel X: Liberaal
Getij. 1840-1885. De Haan,
Utrecht; Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1955, XX-458 pp., geïll.,
geb. Fr. 300.
Ir. afwachting dat het 9e deel verschijnt
geeft dit 10e deel een overzicht van de
geschiedenis der Nederlanden vanaf de
definitieve scheiding door het Verdrag
der XXIV Artikelen in 1839 tot het keren
van het liberaal getij omstr. 1885. Prof.
Simon behandelt de politieke geschiedenis
van het Zuiden op een degelijke, overzichtelijke manier; jammer alleen dat hij
Van Isacker's Werkelijk en Wettelijk
Land niet heeft kunnen gebruiken; voor
het Noorden hebben Prof. Brugmans, Drs.
Zwager en Prof. Mr. De Vries de politieke geschiedenis vol inzicht geschreven.
Prof. Van Houtte schetst met tal van
statistieken het economisch leven in het
Zuiden, terwijl Prof. Dhondt in een lang
hoofdstuk over de sociale kwestie alleen
het schuchter begin der socialistische ar-

beidersbeweging behandelt. Voor het
Noorden hebben Prof. Brugmans en Drs.
Van Tijn de economie en vele uitingen
van het sociale leven samen verwerkt.
Dr. Noordenbos toont dan de hoogtepunten en prominente figuren in het culturele
leven van Nederland, terwijl dhr. Schmook
voor België in een strict chronologische
orde een overweldigend aantal namen opsomt, waarbij de grote lijnen en de leidende figuren niet voldoende uitkomen.
Ten slotte bezorgt Dr. Jansen een overzicht van het herstel der kerkelijke hiërarchie in het Noorden, Prof. Coolhaas
beoordeelt het regeringsbeleid in Nederlands-Indië van 1830 tot 1887 op een
milde wijze, en Drs. Willekens schetst de
taalstrijd in België, met enigszins de nadruk op de linkse elementen.
In dit deel missen wij een overzicht van
het godsdienstig leven in het Zuiden,
waarvoor het tweedelige Le Cardinal
Sterckx van Simon en studiën van de
Moreau overvloedig materiaal bieden.
Wij durven ook verhopen dat het hele
sociale leven in het volgende deel behan-
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deld zal worden, en dat men tevens meer
aandacht zal besteden aan de culturele en
ook andere banden tussen Noord en Zuid.
Uiterst interessant is de confrontatie van
België en Nederland welke de lezer, in
navolging van Prof. Romein in de inleiding, maken kan. Hieruit blijkt dat nagenoeg op elk gebied de buitenlandse
politiek incluis, terwijl België dan toch
een neutraal land was! --- het Zuiden
voorop gaat. Tegen het einde van de 19e
eeuw kwam hier stilaan verandering in.
M. Dierickx
A. BOONE, S.J., Ignatius van Loyola en
de orde der Jezuïeten. --- De Seinhoorn. Brussel, 1955, 176 pp., geïll.,
geb. Fr. 40, spec. uiig. Fr. 50.
Josef STIERLI, Die Jesuften (Orden der
Kirche, 1) . — Paulus-Verlag, Frei-•
burg/Schw., 1955, 234 pp., 4 pl., geb.
Zw. Fr. 10,20.
Naar aanleiding van de vierhonderdste
verjaring van Sint-Ignatius' dood, heeft
P. Boone een zeer fris en meeslepend
boekje over de jezuïetenorde en haar
stichter geschreven. Hij is erin geslaagd
--- wat zelden gebeurt r ons Ignatius als
een levende persoon uit te beelden, een
echte mens en een goede vader, met een
ruime zin voor humor. Na een korte
schets van het wezen der orde verhaalt
hij in een gecomprimeerd résumé haar
rijke geschiedenis, behalve de laatste
honderd jaar. En ten slotte confronteert
hij „de geest van Loyola en de tijdgeest".
Dit boek van een grote jeugdvriend, die
volop in het collegewerk staat, is voor
onze jeugd een mooi geschenk, en zal ook
ouderen tot het einde toe boeien.
De Zwitserse Jezuïet Stierli behandelt
hetzelfde thema als P. Boone in een boekje van hetzelfde formaat en nagenoeg dezelfde omvang. Toch zijn er twee merkelijke verschillen. Aangezien in Zwitserland de Jezuïeten nog steeds door het
jesuitengesetz in hun activiteit worden
gehinderd en de vooroordelen tegen hen
nog diep zijn ingekankerd, besteedt P.
Stierli tachtig bladzijden aan het wezen
der orde, tegen P. Boone tien; hij oordeelt het zelfs nodig verscheidene bladzijden te besteden om de telkens terugkerende protestantse misvatting dat de Jezuietenorde „eine militarische Formation '
is, te weerleggen, en te memoreren dat de
naam „generaal" geen militaire graad is,
maar eenvoudig generale of algemene
overste betekent. Anderzijds heeft P.
Stierli dit boekje gedurende een lange
louterende ziekte geschreven: zo gaat hij

grondiger dan de Vlaamse auteur in op
de diep-religieuze en mystieke ervaringen
van Ignatius, en wijdt aan Manresa, het
Storta-visioen en Ignatius als mysticus
samen 25 bladzijden.
Aldus geven beide auteurs het juiste
antwoord op de vraag van hun publiek:
M. Dierickx
„Wat zijn de Jezuïeten?"
Aurelius POMPEN, O.F.M., Sint Victor
van Xanten en zijn betekenis voor de
geschiedenis van Nederland. -- Romen en Zonen, Roermond, 1955, 229
pp., f 12.50.
Het is verrassend een oud-hoogleraar
in het Engels plotseling voor de dag te
zien komen met een historische studie,
waarbij hagiografie, archaeologie, rechtshistorie, folklore en nog zo het een en
ander niet enkel te pas komen, maar ook
met rustige zekerheid tot een veilig bezit
zijn geworden. Zelfs wie zich voor het
onderwerp niet interesseert, zal toch de
methodische opbouw van dit boek en de
accurate, volledige en heldere uiteenzetting bewonderen. Zo bezien, lijkt ons dit
werk een uitstekend model voor hen, die
zich in de historische methode willen
scholen.
Wat het onderwerp aangaat, schr. gaat
op de boven aangegeven wijze de naam
Sint Victor na in de Christelijke oudheid.
Hij komt 35 maal in het Martyrologium
Romanum voor, wat schr. aanleiding geeft
de ingewikkelde geschiedenis van dit boek
uiteen te zetten. Het is een militaire naam,
uit Afrika afkomstig en pas kort na 322
onder Christenen in ere. Vermoedelijk
werd iedere onbekende soldaat-martelaar
Sint Victor genoemd.
In Nederland werden en worden nog
twee Sint Victors vereerd (die geen van
beiden in brevier of missaal vermeld
staan) , waarvan de een te Marseille werd
gemarteld en het tot patroon der molenaars heeft gebracht omdat hij tussen molenstenen is verbrijzeld. De ander is Sint
Victor van Xanten, die evenals vele onbekenden ingelijfd is bij het Thebaanse
Legioen --- reden om de geschiedenis van
het oude Birten-Vetera na te gaan, de
legende van de heilige te behandelen en
vooral een overzicht te geven van de
zeer belangrijke opgravingen, die in 1933
te Xanten hebben geleid tot de wedervinding van het martelaarsgraf met gebeente.
De ene kerk na de andere was er overheen gebouwd, vóór 815 was er een kapittel, dat de parochies van Maas en
Waal en Noord-Limburg van pastoors
heeft voorzien, en waarvan de relaties tot
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Kleef, Gelder en Nijmegen in bijzonderheden worden behandeld. De niet-residerende proost was per se aartsdiaken, maar
zijn functies nam de officiaal waar, die
heel wat te doen had met tiendrechten en
andere inkomsten. Het geheel wordt besloten met een overzicht der verering der
beide Victors, de betekenis van hun feest
in het dagelijks leven („vichteren") en,
na drie andere, met een lied uit Batenburg, waarvan het refrein met een kleine
variant deze recensie kon besluiten (0
held, wij bewonderen uw dubbele moed;
Professor, ontvang onz' eerbiedige groet)
als we het konden laten er op te wijzen
dat Theodorus Kanis op blz. 109 Theodericus moet zijn en de Gulden Sporenslag
bij ons weten niet bij Katwijk plaats
vond (blz. 135) , zoals een merkwaardige
verlezing van de zetter liet drukken.
Dr. J. Tesser

kelijk veel te weinig over Belgisch Kongo
wordt gehandeld (blz. 201-207) ; ook over
de Belgische koningen krijgen we bijna
niets te lezen. Anderzijds heeft de auteur
de Vlaamse kwestie en de betrekkingen
tusen Noord en Zuid uitvoerig en met
talrijke weinig bekende feiten behandeld.
Zo kunnen wij deze Geschiedenis der
Nederlanden onder leiding van de ons
veel te vroeg ontvallen uitgesproken
Groot-Nederlander Prof. Verberne aan
de historieminnende Lagelanders en nog
het meest aan de leraren in de geschiedenis niet genoeg aanbevelen: M. Dierickx

Drs. J. SCHEERDER, Het Zuiden na
1648 (Geschiedenis der Nederlanden
o.r.v. Prof. Dr. L. G. J. Verberne,
Dl IV). — De Koepel, Nijmegen;
Sheed & Ward, Antwerpen, 1955,
VI-308 pp., 55 pltn., geb. Fr. 275.

Het Kisantu-Vikariaat herdenkt in 1956
het 50-jarig afsterven van zijn stichter,
Pater Emiel Van Hencxthoven. Om deze
viering meer luister bij te zetten, schreef
Pater Schoeters de eerste, belangrijke Nederlandse biografie van deze grote pionier.
Eerst leren we de jeugd en de werkzaamheden in België van de toekomstige
missionaris kennen. Doch het overgrote
deel van het boek is gewijd aan zijn stichtingswerk in Kongo. De ziekelijke Pater
Van Hencxthoven zien we langs het pad
der karavanen alleen te Leopoldstad aankomen. De gebouwen die de Staat voor
de nieuwe missie te Kibangu had opgetrokken, bleken vanaf de eerste nacht
onbewoonbaar: ze lagen te midden van de
moerassen. Kimuenza wordt gesticht, Kisantu ontdekt en ingericht. In dit kleine
rimboedorp wordt Pater Van Hencxthoven de grote bezieler: in enkele jaren
groeit het uit tot het geestelijk centrum
van de Bakongo. De kapelhoeven in het
omliggende breiden de christelijke invloed
uit. Protestanten en vijanden van de Kerk
gaan hun lastercampagne beginnen; de
„Commission d'Enquête" tracht de publieke opinie tegen de paters op te zetten.
Ondertussen heeft Pater Van Hencxthoven zich te Wombali teruggetrokken,
waar hij bij de ingang van de Kwangovallei het christendom wil vestigen. Hij
sterft er in 1906.
Met ongemene vaardigheid is Pater
Schoeters er in geslaagd de figuur en het
werk van Pater Van Hencxthoven voor
ons te doen herleven; met een zeldzame
intuitie heeft hij zich weten in te leven in
de mentaliteit die toen in Kongo moet

Met dit vierde deel wordt de Geschiedenis der Nederlanden onder redactie van
de betreurde Prof. Verberne voltooid. Dr.
P. C. Boeren schreef in uitgesproken Lagelandse zin Van Lotharingen tot Bourgondië, Prof. Dr. L. J. Rogier behandelde
in Eenheid en Scheiding de gezamenlijke
Nederlanden tot het begin der 17e eeuw
en van dan af enkel het Noorden, terwijl
Prof. Dr. L. G. J. Verberne in Het Koninkrijk der Nederlanden, het Noorden
vanaf de patriottentijd tot 1940 beschreef.
Zo vormt dit vierde deel Het Zuiden na
1648 een harmonische bekroning en voltooiing van het hele werk.
De Vlaamse historicus Drs. J. Scheerder bezorgt ons een mooi boek. De rijke
en bewogen geschiedenis van het Zuiden
wordt synthetisch in acht hoofdstukken
behandeld, waarbij verdere ondertitels
telkens een thema aangeven. Na nauwkeurige controle van de feiten en data
moeten wij erkennen slechts enige onbeduidende detailfouten te hebben gevonden;
zo b.v. zei Hitler het Locarno-pact niet
op de 7e februari 1936 (blz. 283) maar
de 7e maart op. Wellicht had de auteur
beter minder plaats ingeruimd voor de
politieke en militaire geschiedenis en meer
uitgeweid over het economisch en sociaal
leven, over cultuur en godsdienst, al
brengt hij ook op deze gebieden tal van
gegevens. De enige leemte is, dat er wer-

K. SCHOETERS, S.J., Konflikt in Kongo. E.P. Em. Van Hencxthoven S.J.
(1852.1906) stichter van de KwangoMissie en van de „Kapel-Hoeven".
De Seinhoorn, Brussel, 1955, 322
pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 125.
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hebben geheerst. Daarom is het wel jammer dat dit weldoende boek door vele
storende zetfouten en een slordige presentatie wordt ontsierd.
F. Torfs
Fr. LEGER, Les influences occidentales
dans la révolution de l'Orient. Inde
- Malaisie - Chine (1850-1950) , 2
dln. •-- Plon, Parijs, 1955, X-300 en
267 pp., Fr. Fr. 1350 voor de 2 dln.
De auteur wijdt 140 bladzijden aan
Indië, 50 aan de Maleise staten met Singapore, en meer dan 300 aan China. Hij
veronderstelt enige kennis van de geschiedenis van deze landen in de laatste
honderd jaar en behandelt met opzet verscheidene aspecten niet. Zijn aandacht
gaat naar de invloed van het Westen op
het Oosten, de botsing van Westerse
ideeën, godsdienst en techniek met de
oude Oosterse culturen, die volgens onze
opvattingen nog in het middeleeuwse stadium stonden.
Dank zij een grondige voorstudie en
een lang verblijf in het Oosten is de
auteur er in geslaagd ons als het ware
het angstwekkend probleem der aanpassing van de Aziaten te doen aanvoelen
en het drama van de Europese overheersing, die ten slotte op een fiasco uitliep,
te doen meeleven. Indië, dat onder Brits
gezag stond, heeft in één generatie zijn
vrijheid veroverd; China, dat de vernederende Europese concessies had moeten
toestaan, heeft niet alleen de Europeanen
van zijn grondgebied verdreven, op Hongkong na, maar in Korea het hoofd geboden aan de verenigde legers der blanken.
Azië slaat nieuwe wegen in. Een boek
als dit leert de Aziatsiche volkeren beter
kennen en waarderen, en de Europese
superioriteit tot haar reële waarde herleiden. Het wordt hoog tijd dat de intellectuelen een grondiger inzicht in deze
allerbelangrijkste problemen krijgen.
M. Dierickx
A. SIZOO, Christenen in de antieke wereld, — J. H. Kok, Kampen, 1953.
204 pp., f 7.50.
De befaamde kenner van de oudchristelijke literatuur schetst hier verschillende
aspecten van het leven der Christenen in
de eerste eeuwen aan de hand van uitvoerige citaten uit de oudheid. Achtereenvolgens worden behandeld het martelaarschap, het dagelijks leven der plaatselijke kerk, het monniken-wezen, het werk
van de bisschop, van de predikant en van
de katecheet (deze laatste drie hoofdstukken bestaan vooral uit citaten van

Augustinus), het schriftelijk debat tussen
Hieronymus en Augustinus en het dogmatisch twistgesprek tussen Heraclinianus en Germinius uit het jaar 366, de
opvoeding en het gezinsleven (uit Augustinus' Belijdenissen), tenslotte een pelgrimstocht (het dagboek van Etheria) .
Al zou de katholieke lezer wensen, dat
over de liturgie meer geboden werd dan
de nog steeds problematische teksten uit
de Didachè, en al is soms de gereformeerde terminologie wat onnatuurlijk (in
het latijn van Augustinus wordt ecclesia
toch eigenlijk onjuist weergegeven door
„gemeente" en presbyter door „ouderling") , toch hoop ik dat dit boek in de
hand van vele katholieke lezers komt.
Want het leven van onze vaders in het
geloof, met zijn heldenmoed en zijn zwakN.
heid, komt ons hier zeer nabij.
T. S. ASHTON, La révolution industrielle
1760-1830. (Civilisations d'hier et
Plon, Parijs,
d'aujourd'hui).
XXVIII-218 pp., Fr. Fr. 630.
In dit handig boekje beschrijft de bekende professor in de economische geschiedenis aan de universiteit van Londen
de industriële omwenteling van GrootBrittannië van haar begin tot haar overslaan naar het vasteland. Hij onderzoekt
de concrete gegevens over de verscheidene factoren van deze revolutie, die beter
een snelle evolutie zou heten: de aangroei
der bevolking, de omvorming van de
landbouw die veel arbeiders voor de industrie vrijmaakte, de beschikbare kapitalen aan lage interest, de rol van de
banken, de uitvindingen eerst in de textiel-, daarna in de metaalnijverheid, de
verbetering der verkeerswegen, enz. Het
wil ons echter voorkomen dat de auteur
de ergerlijke kinderarbeid in die periode
en het verenigingsverbod dat de arbeiders
weerloos aan de industriëlen overleverde,
te licht aanslaat.
Aangezien de industriële omwenteling
meer dan de Franse omwenteling onze
hedendaagse wereld heeft beïnvloed, zijn
wij de auteur dankbaar voor dit schitterend exposé over het begin van die revoM. Dierickx
lutie.
J. GRIPEKOVEN, Confucius et son
temps. (Collections Lebègue 'El Nationale, 115) .
Office de Publicité,
Brussel, 1955, 114 pp., Fr. 75.
De auteur is erin geslaagd de edele
figuur van Confucius (552-479 v. C.) in
het concrete Chinese kader van toen te
doen herleven. Confucius, zoon van een
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gouverneur en zelf eerst staatsambtenaar
en bestuurder, viel in ongenade en trok
daarna als zedenleraar door het wijde
land, miskend door de prinsen en het
volk en vereerd door zijn leerlingen. Zijn
zedenleer, steunend op de voorschriften
der voorvaderen, hun riten en gedichten,
is zeer hoogstaand. J. Gripekoven wijst er
terecht op dat Confucius geen atheïst
was, al ligt wel bij hem de nadruk op de
moraal. Door zijn raadgevingen aan „de
goede prins" trachtte hij ook politiek zijn
volk ter hulp te komen in de voortdurende troebelen en oorlogen van toen. Pas
na zijn dood zou zijn nobele gestalte tot
de grote Chinese zedenleraar uitgroeien
en zou het confusianisme 25 eeuwen lang
de Chinese ziel vormen. Geen intellectueel
van onze tijd kan zich nog permitteren
niets van Confucius af te weten, en daarom is dit boekje uiterst welkom.
M. Dierickx
Paul DUCLOS, Le Vatican e't la seconde
guerre mondiale.
Ed. A. Pedone.
Paris, 1955, 256 pp., Fr. Fr. 1200.
Tien jaar na de tweede wereldoorlog
blijft het nog een gewaagde onderneming
objectief-historisch de houding, die het
Vatikaan tijdens het konflikt aannam, te
beschrijven. Dank zij aandachtige en uitgebreide bronnenstudie en contakt met
talloze Romeinse ooggetuigen slaagde Pater Duclos S.J. erin een evenwichtige en
bezonnen uiteenzetting te geven van wat
de ondertitel omschrijft als „action doctrinale et diplomatique en faveur de la
paix". Voortdurend geïllustreerd door de
feiten vormt het geheel een nauwgezette
ontleding van de soepele en genuanceerde pauselijke leer over het internationale
leven. Evenwicht, zin voor de politieke
mogelijkheid, wijze beginselvastheid, intense morele macht blijven de klassieke
kenmerken van de Vatikaanse „nonviolence-policy".
Deze studie toont glashelder hoe Pius
XII de waarheid nooit verzwegen heeft,
zelfs op gevaar van deportatie, en hoe
uiterst zelden hij gehoor vond bij de grote
mogendheden; zij is een schoon, maar bedroevend getuigenis voor het evangeliewoord: en de Zijnen hebben Hem niet
aanvaard.
Een zeer interessant essay over de
„rechtvaardige oorlog" besluit het werk.
Twee kleine bemerkingen bij dit in ieder
opzicht verzorgde boek: men vindt er
weinig over de betrekkingen van de H.
Stoel met de U.S.A.; ook heeft de strikte
nauwgezetheid wat geschaad aan de vlotte
J. Kerkhofs
leesbaarheid.
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A. SIMON, Catholicisme et Politique.

Documents inédits (1832-1909) . —
Ed. Staldis, Wetteren, 1955, 279 pp.
De auteur, een der beste kenners van
de 19e eeuw in de Belg. geschiedenis,
brengt in zijn laatste publicatie nieuwe en
interessante gegevens over deze nog weinig bestudeerde periode. In een lange
inleiding zet hij uiteen hoe, krachtens de
Constitutie zelf, in België de scheiding
van Kerk en Staat onvolledig is; trouwens koning Leopold I, de bisschoppen
en vele politici betrokken de Kerk in het
politieke leven, zodat er noodzakelijk een
politiek katholicisme ontstond, al duurde
het tientallen jaren voor er een confessionele partij tot stand kwam. Ook handelt
de auteur nog over kard. Sterckx, bisschop van Bommel, en kard. Dechamps.
Zo bestrijkt de inleiding van het boek de
eerste halve eeuw van België's bestaan.
Dan komen verscheidene groepen documenten, bijna alle ontleend aan het
archief van de familie der prinsen de
Croij: één document van 1832 over het
menaisianisme, een groep brieven van een
zoeaaf, graaf Albert de Robiano, en enige
documenten over de pauselijke onfeilbaarheid. Drie vijfden van het boek zijn echter gewijd aan documenten over het politiek catholicisme vooral uit de jaren 18701900.
Ons enig bezwaar tegen het boek, hoe
interessant ook, is, dat de documenten
geen gesloten groep vormen, en dat de
inleiding handelt over de eerste decenniën
na 1830 en de documenten vooral over
de periode na 1870. Ook ontbreekt een
lijst der uitgegeven documenten.
M. Dierickx
Walter ULLMANN, The growth of papal
government in the middle ages. —
Methuen, London, 1955, XVIII-482
pp., geb. 42 s.
Om de geschiedenis van de verhouding
tussen Kerk en Staat te schetsen houdt
men zich dikwijls aan een eenzijdige beschrijving van de feiten met veronachtzaming van hun ideële achtergrond, ofwel
aan de abstracte uiteenzetting van de verschillende theorieën buiten elk verband
met het concrete gebeuren. W. Ullmann,
professor te Cambridge, wil een brug
slaan tussen beide wijzen van geschiedschrijving.
Hij begint zijn onderzoek in de vierde
eeuw, wanneer de Kerk voor de eerste
maal een modus vivendi zoekt met het nu
christelijk geworden Rijk en hij sluit af
rond 1250, als de kerkelijke theorieën in
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de werken van Bernardus en anderen een
hoge graad van volmaaktheid bereikt
hebben. Vanaf die datum wordt de eeuwenlange dialoog tussen de Kerk en het
éne Rijk onderbroken door de nationale
staten in Frankrijk en Engeland, wier
opkomst de Kerk voor een nieuw probleem stelt.
Daar de Middeleeuwers bij hun politiek en sociaal denken van de eenheid der
societas christiana als van een vast axioma uitgingen, kon het niet anders of ze
werden ertoe gedrongen de Kerk aan het
Rijk of het Rijk aan de Kerk onder te
schikken. Het tweede alternatief vond de
meest briljante voorvechters. Toch werd
de spanning eerst na menige crisis ten
voordele van de Kerk beslist. Elk van de
periodes van succes of van teruggang
werkte mee om de idee van de Kerk vaster uit te drukken. In feite blijkt de positie
van de Kerk minder „clericaal'' te zijn
dan men gewoonlijk voorstelt, al zijn
verscheidene onder haar aanspraken alleen binnen het kader van een integraalchristelijke en gehiërarchiseerde maatschappij denkbaar.
De overvloedige nota's en verwijzingen
onderaan op de bladzijde tonen aan hoe
grondig de auteur de vakliteratuur doorwerkte. De index achteraan maakt het
gebruik gemakkelijker, maar het is jammer
dat er geen bibliografie aan het boek werd
H. Smets
toegevoegd.
Prof. Dr. M. FREUND, Geschichte des

zweiten Weltkrieges in Dokumenten,
II: An der Schwelle des Krieges 1939
(Weltgeschichte der Gegenwart in
Dokumenten) . — Verlag Herder u.
Alber, Freiburg i/Br., 1955, XVI-504
pp., geb. D.M. 2930 (bij subscriptie
D.M. 26) .
Dit tweede deel van de geschiedenis
van W.O. II in documenten is volgens
dezelfde principes als het eerste opgezet
(zie Streven, VIII2, 1955, 385) . De auteur
publiceert letterlijk de 167 volgens hem
belangrijkste documenten uit de periode
13 maart-5 augustus 1939, d.i. van de bezetting van Praag tot vlak voor het nazisowjetverdrag, en verbindt deze met een
doorlopende tekst. Hiervoor heeft hij
blijkbaar talrijke boeken, artikels en bronnen geraadpleegd. Wij menen dat dit
voorlopig de enige manier is om een objectief inzicht te krijgen in het ontstaan
en het verloop van W.O. II. Voor een
definitieve geschiedenis is het veel te
vroeg daar nog talrijke, vooral sowjetische documenten ontbreken en de passies

nog niet zijn gaan liggen; anderzijds geven mémoires en zwart-, wit- of roodboeken altijd een scheve kijk op de gebeurtenissen. Een groot gevoel van vertrouwen wekt het procédé van de auteur
om telkens de twee klokken te laten horen, d.w.z. de twee onderhandelende
staatslieden of de twee contracterende
partijen hun documenten, minuten of verslagen te laten voorleggen. Alleen van
sowjetische zijde is hier een werkelijke
leemte.
Natuurlijk spreekt een zuiver diplomatische geschiedenis niet het laatste, ook
niet het belangrijkste woord; de redenen
waarom staatslieden of landen nu eenmaal zó optreden moet men elders zoeken.
Wie echter de onderhandelingen en stellingnamen der grote mogendheden in deze
eerste maanden vlak voor W.O. II wil
leren kennen, heeft hier de meest objectieve uiteenzetting die voor 't ogenblik
M. Dierickx
mogelijk is.
Peter KLEIST, Niemand gaat vrij uit.
Een boek van ergernis en hoop
(Vert. J. van Loon) . --- De Eglantier, Antwerpen, 1955, 470 pp., 6
krtn, 51 ill., geb. Fr. 235.
Dit boek is geschreven met een gloeiende passie; en dit is voor een geschiedkundige studie nooit een aanbeveling.
Na een inleidend hoofdstuk over het
kwarteeuw vóór 1933, beschrijft de auteur
in dertien hoofdstukken telkens een van
de dertien jaren van nazi-Duitsland. De
hoofdstelling van het boek is, aantonen
dat niet Hitler alleen schuld heeft aan de
katastrofe van de laatste wereldoorlog,
maar dat niemand vrij uitgaat. De andere
politieke partijen brachten Hitler op een
wettige manier aan de macht, de andere
volkeren hadden hun deel van verantwoordelijkheid in het grote wereldgebeuren, de andere staatslieden namen met
Hitler de beslissingen die de onttroning
van Europa en de huidige communistische
druk veroorzaakten. De onmenselijke nazipractijken heeft men overdreven, en andere volkeren hebben even erge of erger
dingen gedaan.
In dit boek staan interessante gegevens
over de diplomatieke zending van Rudolf
Hess in mei 1941, over de voorkennis
door Roosevelt van de plotse overval der
Japanners (op Pearl Harbour) , over de
verantwoordelijkheid van Churchill en
Roosevelt voor de unconditional surrender, enz. Ongelukkig kunnen wij het boek
niet vertrouwen, wegens de gepassioneerde voorstelling en ook bepaalde onjuiste
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feiten. Beweren dat de Katholieke Kerk
niet tot de vervolgden van het naziregime
behoort (blz. 97) of schrijven „de wijziging in de Belgische politiek (in october
1936) is dus meer van declaratoire dan
van feitelijke aard" (blz. 216) en dergelijke uitlatingen is pertinent onjuist.
Toch is het boek geen ophemelen van
Hitler. Herhaaldelijk geeft de auteur als
de grote fout van de Fuhrer aan, dat hij
de Europese volkeren wilde onderwerpen
als koloniën i.p.v. als vrije partners naast
zich te dulden en het communisme de kop
in te drukken.
Het boek is uitstekend gecomponeerd,
vlot geschreven, mooi geïllustreerd, maar
is onbetrouwbaar, werkt vaak irriterend,
en bereikt daardoor het doel niet, dat het
M. Dierickx
had kunnen bereiken.
Roman DOMBROWSKI, Mussolini:
T ' 'ght and Fall . Heinemann,
London, 1956, 248 pp., 21 sh. (geill.).
De Poolse auteur begint zijn verhaal
bij de val van Pantellaria in de zomer
van 1943. Deze werd snel gevolgd door
de invasie op Sicilië en de geleidelijke
bezetting van Italië door de geallieerden.
Mussolini's macht nam snel af, werd door
zijn gevangenname tot niets gereduceerd
en was in feite na zijn bevrijding door
Skorzeny enkel fictie, ook toen hij, dank
zij Hitlers goedgunstigheid, naar Italië
mocht terugkeren als hoofd van een staat
die in feite enkel op papier bestond. De
laatste restanten van deze nieuwe fascistenstaat werden bij de terugtocht van de
Duitsers geliquideerd, en Mussolini werd
door de partisanen, sterk communistisch
van inslag, zonder enige vorm van proces
vermoord, en zijn lijk werd zelfs niet met
rust gelaten.
Deze gebeurtenissen vonden plaats in
een tijd dat betrouwbare voorlichting over
de gehele wereld, maar vooral in eigen
land onmogelijk was. Bovendien was
Mussolini's dood bijna gelijktijdig met die
van Hitler, en de Fuhrer vroeg toentertijd
meer belangstelling dan de uitgerangeerde
Mussolini. Ten slotte vergete men niet
dat ons eigen land leefde in de hoop en
de vrees van de komende bevrijding en
de vorm waarin deze zou plaats vinden.
Het is dan ook begrijpelijk hoe er een
lacune bij velen ontstond wat betreft contemporaine gebeurtenissen op ander front
dan wat ons direct aanging. Deze lacune
nu wordt op zeer onderhoudende wijze
opgevuld door dit boek. Het is geen wetenschappelijk werk, ofschoon de indruk
gewekt wordt dat de auteur de bronnen
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uit eerste hand heeft benut. Een enkele
maal komt de journalist om de hoek kijken
wanneer hij imaginaire conversaties laat
plaats vinden, maar over het algemeen is
het boek sober en zakelijk gehouden,
niettegenstaande het rijke sensationele
materiaal. Over het verhaal ligt een zekere mildheid, waardoor medelijden met
de ontstellende tragiek van deze gebeurtenissen de boventoon voert, en er weinig ruimte gelaten wordt voor zinloze
verbittering over de boosheid van de
mens, die de evenmens zoveel leed berokW. Peters
kende.
Mary LECOMTE DU NOUY, Pierre
Lecomte du Noiiy, De l'agnosticisme
a la Foi. — La Colombe, Paris, 1955.
De Franse bioloog P. L. (1883-1947) ,
bekend om zijn wiskundige formule voor
het dichtgaan van wonden, om zijn studies over het evenwicht van de oppervlakte-spanningen bij colloïdale oplossingen. over de kritische temperatuur van
het bloedserum, uitvinder van talrijke
meetinstrumenten en werkmethoden, vindt
hier een toegewijde biograaf in zijn vrouw.
Het boek is als een dithyrambe op de
echtelijke liefde tussen deze beide mensen.
Als pionier van de bio-fysica was hij verbonden aan het Rockefeller Instituut en
later aan het Institut Pasteur. Uiterstlinks-georiënteerde collega's deden zijn
candidatuur voor het College de France
mislukken. Zijn meest gelezen boek is
L'Homme et sa destinée, waarin hij zijn
wijsgerige gedachten samenvat en dat een
tegengif vormt tegen het atheïstisch existentialisme. Het werd ook in het Nederlands vertaald. Hij heeft aan alle bronnen
van het leven gedronken, maar vond tenslotte de weg naar God en naar de Katholieke Kerk. De ontwikkelingsgang van
zijn innerlijk religieus leven is echter niet
diepgaand en overtuigend genoeg geschetst om de ondertitel van het werk geheel en al te rechtvaardigen.
Jos Daniëls
Otto WALTER, Pius XII. Leben und
Personlichkeit. Walter-Verlag,
Olten-Freiburg, 1956, 240 pp., 17 pl.
Deze heruitgave van de -- ook in Nederlandse vertaling — bekende paus-biografie werd tot het jaar 1954 bijgewerkt.
Terwijl echter tot aan de pauskeuze het
levensverhaal en het karakterbeeld hoof dzakelijk anecdotisch werden uitgewerkt,
bestaat de aanvulling in een zakelijke
kroniek van de oorlogstijd, en, voor de
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na-oorlog, in een kalender-opsomming
van de voornaamste gebeurtenissen. Literair heeft het boek er zijn eenheid en ook
heel wat van zijn oorspronkelijke charme
bij ingeboet. Documentair echter bevat
het waardevol en in deze vieringstijd ook
zeer bruikbaar materiaal.
L. Monden
Cecilia M. ADY, Lorenzo dei Medici
and Renaissance Italy. — English
Universities Press Ltd, London, 1955,
176 pp., 2 k., geb. 7/6.
Lorenzo's beheer betekende voor de
Medici-bank finantieel geen succes, terwijl hij zelf meer en meer opging in zijn
rol van vredestichter tussen de Italiaanse
staten. Zelden werd een figuur zo opgehemeld en zo afgebroken. Deze heldere

synthese, als wier centrale figuur hij verschijnt te midden van het historische leven
van het XV-eeuwse Italië, geeft ons van
hem een verrassend objectief en nuchter
beeld, boeiend wijl reëel. Des te enigmatischer echter wordt Lorenzo's complexe
persoonlijkheid, als wij deze jonggestorven, illusieloze burger-diplomaat, die alle
titels weigerde maar de gelijke was van
koningen en pausen, deze despoot die
enkel met de instemming van zijn medeburgers regeerde, gepassionneerd zien
voor platonische dialogen en plastische
kunst, „meer dan past" (Macchiavelli)
met zijn kinderen spelend, en één van de
grootste dichters van zijn tijd, die in de
religieuze poëzie zijn diepste en oprechtste accenten bereikte.
A. Deblaere

WETEN SCHAP
L. de BROGLIE, Physique et biologie. men (men denke aan nylon, plastic, vele
Réunions d'Etudes et Mises au Point.
geneesmiddelen) , zal menigeen zich inte— Ed. de la Revue d'Optique Théo- resseren voor de herkomst en de samenrique et Instrumentale, Parijs, 1954,
stelling van de produkten, waarmee hij
164 pp., Fr. Fr. 1200.
dagelijks omgaat. Op vele vragen, die de
Onder de titel „Réunions d'Etudes et leek zich stelt ten aanzien van de chemide Mises au Point" verschijnen de mede- sche industrie, wil Dr. Kruseman hier een
antwoord geven. Zonder natuurwetendelingen van de studiedagen die Franse
schappelijke kennis te veronderstellen,
theoretici der natuurkunde en hun collegeeft schr. enig inzicht in vele gebieden
ga's uit de toegepaste natuurwetenschappen samenbrengen om onder het voorzit- der scheikunde; zelfs colloïdchemie en
terschap van Louis de Broglie hun ziens- biochemie worden niet overgeslagen.
wijzen over grensvraagstukken te con- Door meer theoretische gedeelten in te
vlechten in zijn boek, voert hij ook tot
fronteren. Voor de eerste maal waagden
zij het over het delicate punt van de werkelijk inzicht, al zal men vanzelfsprekend de nodige simplificaties moeten acverhouding tussen „leven" en „mathesis"
te confereren. De bijdragen, in boven- cepteren. Schr. heeft de moed, om moeilijke begrippen uit de scheikunde op zeer
staand werk gepubliceerd, handelen over
eenvoudige wijze voor te stellen (b.v. het
de theorie van biologische verschijnselen
zoals de reproductie, de autosynthese en begrip valentie, p. 79) en weet zich te
kankerveroorzakende stoffen. Andere me- beperken tot een gemakkelijk te begrijpen
voorstelling (b.v. de structuurformules
dedelingen bewogen zich meer op het terrein van het experiment: ionen-uitwisse- der monosacchariden, p. 216 en 314).
Wel zou men soms een kleine aantekeling in de zenuwvezels, fysische grondning wensen, al was het maar in een
slag der zintuigelijke waarneming. Ofvoetnoot, waarin werd meegedeeld, dat
schoon de auteurs specialisten zijn, toch
blijven hun mededelingen voor beide we- deze voorstellingswijze niet meer helemaal
overeenstemt met de huidige stand der
tenschappelijke kringen leesbaar.
wetenschap (zo worden b.v. de onderzoeDit colloquium bewijst dat fysici en
kingen van Haworth over de monosacbiologen ongetwijfeld degelijke fundachariden met geen enkel woord vermeld) .
menten gelegd hebben om de kloof die
P. v. Breemen
hen scheidt te overbruggen. Veel verder
Dr. F. Elliott
zijn zij echter nog niet.
Dr. R. DERAEMAEKER, Sociale aspecten der medische erfelijkheid (K.V.
Dr. W. M. KRUSEMAN, Van Aiehemie
H.U., verh. 438) . Standaardtot Industrie. — H. Nelissen, BilthoBoekhandel, Antwerpen, 1955, 84
ven; De Techniek, Antwerpen, 1955,
pp., Fr. 25.
353 pp., geb. f 16.50 en f 15.50.
Nu de toepassingen der scheikunde in
In dit bondig werkje tracht de auteur
de invloed te beschrijven die de bijzon
het dagelijks leven stormenderhand toene-
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derste genetische factoren kunnen hebben
op de genetische samenstelling van een
bevolking. Hij onderzoekt in welke mate
de selectie en de mutatie, het huwelijk
tussen verwanten en de gerichte keuze
invloed uitoefenen op de erfelijke aanleg
van een bevolking. Een onmiskenbare
verdienste van de auteur ligt in het rechtzetten van bepaalde misvattingen. Al te
dikwijls maakt men zich illusies over de
werkzaamheid van de genoemde genetische factoren. Dat komt duidelijk naar
voren bij een nuchter overwegen van de
gegevens en eventueel berekenen van de
genetische samenstelling van een bevolking. Aan de zeer rake en ontnuchterende beschouwingen van de auteur kan
men toevoegen dat men zich al te gemakkelijk in de menselijke eugenetica laat leiden of althans inspireren door princiepen
die gelden in de veredeling van dierrassen of plantvariëteiten. Principieel is het
geenszins geoorloofd en ook onjuist de
menselijke voortplanting als een zuiver
zoölogisch probleem te beschouwen. En
wat de praktijk aangaat kan het voor een
veefokker duidelijk zijn welke kenmerken
hij in de nakomelingschap wenst naar
voren te doen komen, doch voor de menselijke eugenetica is dat volstrekt niet zo
duidelijk. Wie zal zeggen welke de normen zijn van de „ideale" mens die de
eugenetica nastreven zal? Dr. F. Elliott
The Age of the Universe (British Journal
for the Philosophy of Science, Nov.
1954) . — Th. Nelson sons Ltd.
Edinburgh, 1954, pp. 179 a 274, sh.
716-.
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Het leven der wetenschapsmensen is als
dat der ontdekkingsreizigers: soms volgen
vondsten en ontdekkingen snel op elkaar,
soms gaan hun wegen door eindeloze
woeste gebieden waar niets merkwaardigs
te bespeuren valt. De sterrekunde kon
wel sinds het begin der eeuw de indruk
geven in zo'n dor gebied te zijn geraakt:
zij deed geen grote ontdekkingen meer
en scheen uitgeput te zijn. Nochtans bleven bepaalde belangrijke vragen nog onopgelost, zoals die van de ouderdom van
het universum. De laatste jaren is hierin
echter verandering gekomen, zodat zelfs
de sterrekunde de wetenschap geworden
is waarin de meest verrassende ontdekkingen gedaan werden. Het probleem van de
ouderdom van de aarde is echter nog niet
opgelost.
Een Brits tijdschrift voor Philosophic
van de Wetenschappen schreef hierover
een prijsvraag uit en publiceerde de zes
beste van de zes en twintig ingezonden
verhandelingen in een bijzonder nummer.
Hieruit blijkt dat het nog niet mogelijk is
een definitieve uitspraak te doen tussen
de verschillende theorieën over het ontstaan van het heelal. Theorieën die aannemen dat de tijdsschaal zelf met de tijd
verandert stellen het opzoeken van een
„begin-tijd" in een nieuw licht. Daarom
wordt een degelijke studie gemaakt van
de filosofische vooronderstellingen van
dit astronomisch vraagstuk. Allen echter
gaan er mee akkoord dat het uiteindelijk
criterium voor de juistheid van een natuurwetenschappelijke theorie in de confrontatie met de waarneming ligt.
Dr. F. Elliott

KUNST EN CU LTUURLEVEN
Willy ZSCHIETZSCHMANN, Kleine dacht op het gebied van de antieke kunst.
Kunstgeschichte der Griechen und Al valt de archaïsche kunst in een zekere
Ramer.
ontwikkeling te situeren, toch is haar
niet afhankelijk van een beHans WEIGERT, Kleine Kunstgeschich- waardering
graad in deze ontwikkeling. Zij is
te Europas. — W. Kohlhammer, paalde
een autonome kunstschepping en een volStuttgart, 1955-1956, 338 pp., 194 waardige
uitdrukking van een bepaalde
afb., 348 pp., 184 afb., geb. D.M.
levensopvatting.
13,20 en 10,60.
Aansluitend bij het deel over de Griekse
en Romeinse kunst behandelt H. Weigert
In twee handboeken brengt de Kohlhammer-Verlag een overzicht van de de Middeleeuwen en de Moderne Tijden.
antieke en West-Europese kunst. Het Wij hebben reeds de verdienste van H.
Weigerts' Geschiedenis van de Europese
deel over de kunst van Griekenland en
Rome, waarbij ook de Etruskische en de
kunst geprezen (Streven, jan. '56). Dezelfde kwaliteiten komen in dit meer beVroeg-Christelijke kunst wordt vermeld,
is goed samengesteld en van uit een ver- knopte handboek tot uiting. Het is echter
duidelijker op de Duitse lezer georiënantwoord inzicht geschreven. Prof. W.
Zschietzschmann is een van de eersten teerd.
De bruikbaarheid van deze handboeken
die het hernieuwde inzicht in de kunstgeschiedenis consequent heeft doorge- wordt verhoogd door een iconografische
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documentatie over de Griekse mythologie
en de christelijke symboliek, door een
verklaring van de vaktermen, door tijdstabellen en niet in het minst door de rijke
en over het algemeen verzorgde illustratie.
G. Bekaert
David de JONG, Rembrandt vorst der
schilders. Roman. — Uitg. Contact,
Amsterdam en Antwerpen, 1956, 412
pp., 1 9.75 en f 12.50.
De ondertitel „roman geïllustreerd met
44 reproducties" geeft reeds het eigenaardige karakter van dit boek aan. Het is
veel meer een levens- en kunstgeschiedenis van Rembrandt dan een roman. De
schrijver plaatst Rembrandt in het Amsterdam van die tijd en heeft daar enige
fantasie voor nodig, zodat de titel „roman" enigszins gemotiveerd is. Hij laat
het levensverhaal schrijven door een jongere vriend van de schilder, de Joodse
arts Paravicino; daardoor wint het onderwerp aan nabijheid en overtuigingskracht. Wie een goede inleiding tot leven
en werk van Rembrandt wenst, leze dit
boek. De vele reproducties zijn zo gekozen en worden zo beschreven dat zij een
goed overzicht geven van Rembrandts
ontwikkeling en groei, een goed inzicht
tevens. De auteur is niet alleen op de
hoogte van Rembrandts werken, maar
heeft begrip en gevoel voor de wonderlijke psyche van de schilder en leidt zijn
lezers door dat wonderlijke labyrinth van
Rembrandts innerlijk. Door deze gematigde romanvorm te kiezen, ofschoon het
boek veel meer historie en onmiddellijke
werkelijkheid biedt dan men in een roman
verwacht, wist hij historische lacunes te
overbruggen en een sluitend levensverhaal samen te stellen, waarin Rembrandts
kunst tot haar volle recht komt. Een
voortreffelijke uitgave voor het RemJ. v. Heugten
brandtj aar l
Monografieën over Belgische Kunst: H.
LAMPO, Jan Vaarten; P. DAVAY,
Anne Bonnet; M. SEUPHOR, Willy
Antoons; Luc HAESAERTS, Jean
Milo; R. DUPIERREUX, L. Buisseret, De Sikkel, Antwerpen,
(1954), elk 16 pp. en 24 ill., geb.
elk Fr. 60.
Van de in deze monografieën behandelde kunstenaars is Jan Vaerten ongetwijfeld de sterkste persoonlijkheid en de
enige wellicht, die als werkelijk groot kan
doorgaan. Lampo's inleiding tot zijn werk
schenkt een verhelderend inzicht in zijn
persoonlijkheid en de evolutie van zijn

schepping, wat niet van alle inleidingen
tot moderne kunstenaars kan gezegd worden.
De beeldhouwer Antoons zien wij
groeien naar een steeds monumentaler
uitdrukking van elementaire zielsinhouden, in een zeer verstilde en ascetische
plastiek; de inleiding door Seuphor klinkt
hooggestemd en opent wijsgerige horizonten. Het schilderwerk van Anne Bonnet,
enigszins luidruchtig ingeleid, getuigt van
een delicate kleurgevoeligheid en een
sterker synthese in de compositie. Hoewel ver van alle realisme, kan men haar
kunst evenmin als die van jan Vaerten
abstract noemen. Buisseret, door Dupierreux' inleiding met al de oude cliché's
over „de Waalse kunstenaar" (zelfs Van
der Weyden, „een Waal, bijna een Fransman" komt er bij te pas) meer geschaad
dan gediend, verschijnt ons als de vertegenwoordiger van een sober academisme
en een knap portrettist. In Jean Milo tenslotte verheugt ons een innig samengaan
van sensuele kleurzin, fantasie en hartstocht onder een strenge discipline van
steeds sterker beheerste compositie. De
inleiding door L. Haesaerts, wat zwaar,
getuigt van kennis en enthousiasme.
Jammer, dat de Nederlandse vertaling
van de vier in het Frans gestelde inleidingen nogal stuntelig aandoet, en dit in
zo'n keurige reeks.
A. Deblaere
Max BILL, Robert Maillart. ,-- Verlag
Girsberger, Zurich, 1955, 184 pp.,
260 afb., 22 X 22 cm., geb. Zw. Fr.
35.
Wie zich voor architectuur interesseert
zal zich verheugen dat de monografie van
Max Bill over de „bruggenbouwer" Robert Maillart (1872-1940) in een tweede,
uitgebreide uitgave verschenen is. Meer
en meer komt het werk van Maillart in
het centrum van de belangstelling te
staan. Onweerstaanbaar wordt men aangegrepen door de schoonheid van de
werken, vooral de bruggen, die Maillart
bouwde. Volwaardige kunstwerken zijn
het en door de prachtige oplossingen die
zij verwezenlijken en door de eerlijke
uitdrukking die eruit spreekt. Maillart
noteert in een van zijn essays, die in het
boek werden opgenomen, dat een „constructeur" meer is dan een „calculateur".
Het rekensommetje is slechts het uitgangspunt, een van de vele elementen waarmee
de constructeur zijn werk zal verwezenlijken. Niet alleen om hun technische
vondsten, die wel gauw zullen achterhaald zijn, maar om hun schoonheids-
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waarde zullen de constructies van Maillart blijven bestaan.
Over zijn monografie zegt M. Bill dat
zij een compromis is tussen een technische ontleding voor de ingenieur en een
meer toegankelijke voorstelling voor de
leek. Wij zijn blij om dit compromis,
want ook de leek heeft misschien meer
van de ingenieur in zich dan Bill vermoedt. Dankbaar zal hij naast de foto's
gebruik maken van de constructietekeningen en genieten van de opbouw der bekisting, die op zichzelf reeds prachtig zijn.
G. Bekaert
F. WITTGENS, Picasso. --- Verlag A.
Zettner, Wurzburg, 1955, 18 pp., 20
klpl., 29 X 38 cm., geb. D.M. 39.50.
In het aprilnummer van Streven hebben
wij reeds vermeld dat het boek van F.
Wittgens over Picasso alleen de schilderkunst behandelt. Dit gebeurt daarbij op
een zeer bondige wijze. Mevr. Wittgens
blijft niet stilstaan bij de verschillende
perioden van Picasso's loopbaan, ook al
vermeldt zij ze. Zij tracht de eenheid en
de betekenis van het oeuvre in zijn geheel
aan te duiden, vooral in een uitvoerige
interpretatie van de „Guernica". Het
essay van F. Wittgens is wel niet origineel zij herneemt de interpretatie die
C. Zervos destijds van Picasso's werk
heeft gegeven r-- maar toch uitstekend
verantwoord als een inleiding op het
werk, waarvan wij in een twintigtal
schitterende kleurplaten (tienkleurendruk)
een eveneens beknopt maar toch rijk
overzicht krijgen.
Voor wie meer op de kwaliteit dan op
de kwantiteit gesteld is, vormt dit prachtige Picasso-album wel het beste dat tot
G. Bekaert
nog toe ver.icheen.
Otto H. F O RSTER und Toni FELDENKIRCHEN, Kóln. Alte, heilige und
sc heme Dinge. --- 1955, 48 pp., 136
pl., 29,5 X 21,5 cm., geb. D.M. 28.
Fritz GOLDKUHLE, Mittelalterliche
Wandmalerei in St Maria Lyskirchen. --- L. Schwann, Dusseldorf,
1954, 144 pp., 83 afb., ing. D.M. 20.
Wil men een synthese van FbrsterFeldenkirchens schitterend boek en van
de stad waaraan het werd gewijd, dan
hoeft men slechts de eerste prent te bekijken. Een romeinse gemma stelt Mars
en Venus voor. De gemma werd verwerkt in het romaanse Driekoningenschrijn. Dit reliekschrijn bevindt zich in
de gotische Dom. Voor deze Dom maakte
een moderne kunstenaar de bronzen poor-
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ten. Tweeduizend jaar zijn samengevat in
het monument dat boven op de heuvel
staat als een verguisd maar hoopvol symbool van de stad die in 1944 met de grond
werd gelijkgemaakt. De hele stadskern
brandde uit. De kroon der romaanse kerken werd verwoest. Maar toch heeft KeuIen de adelsbrieven van zijn geschiedenis
bewaard in talrijke kleinere kunstschatten,
waarmee Furster en Feldenkirchen hun
portret van Keulen hebben ontworpen.
Het is waarachtig, maar in al zijn rijkdom
slechts een afglans van het echte Keulen.
In het brandende Keulen bleef op een
wonderbare wijze het kerkje St. Maria
Lyskirchen bewaard. In deze kleine kerk
bevindt zich een indrukwekkend geheel
van Middeleeuwse fresco's, die tot nog
toe onbestudeerd bleven. Fritz Goldkuhle
brengt ons een degelijke studie over de
iconografie, de stijl en de betekenis van
deze nog goed bewaarde wandschilderingen. Zijn werk is verhelderend voor de
Rijnlandse schilderkunst van de Middeleeuwen omstreeks het midden van de
XIIIe eeuw. Dat Keulen niet alleen zijn
erf bewaart, maar dit ook uitbouwt, tonen
de brochure „Neue Ko1ner Kirchen",
waarin niet minder dan dertig moderne
kerken worden vermeld en het januarinummer van „Baukunst und Werkform',
waarin het goedgekeurde projekt voor de
nieuwe Rijnbrug wordt besproken.
G. Bekaert
Karl SCHEFFLER, Adolp Menzel. --Verlag F. Bruckmann, Munchen,
1955, 208 pp., 109 afb., 8 klpl. D.M.
24.
Het boek dat K. Scheffler, de grote
kenner van de negentiende eeuw, voor
veertig jaar publiceerde over de persoonlijkheid en het werk van Menzel wordt
opnieuw in een verzorgde uitgave aangeboden door F. Bruckmann Verlag. Naar
C. G. Heise in zijn voorwoord verzekert
bleef het oorspronkelijke werk — want
K. Scheffler zelf heeft zijn boek in een
tweede uitgave verknoeid door allerlei
positieve gegevens '— zo goed als ongewijzigd. Wij vragen ons echter af waarom C. G. Heise het niet helemaal ongewijzigd de lezer aanbood. De lezer zelf
kan over het al te tijdsgebondene heenlezen om de echte, blijvende waarde van
deze Menzelmonografie te onderkennen.
Nu blijft er een zekere wrevel om wat
werd weggelaten. Maar ook in zijn huidige presentatie blijft Schefflers essay het
beste en het diepzinnigste dat over „de
schilder van Frederik de Grote" werd

gepubliceerd.

G. Bekaert
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LITTERATUUR
Ph. SOUPAULT en J. CHOUQUET,
Drie beknopte biografieën van grote
Les deur cents plus beaux poèmes de schrijvers, boeiend, bevoegd en oordeella langue frangaise (XIIIe au XIXe kundig voorgesteld, met goed aangebrachsiècle). Robert Laf font, Parijs, te teksten en interessante illustratie.
Gorki is in Sovjet-Rusland reeds een
1955, 436 pp., geb.
In juni 1955 werd, op gemeenschappe- mythos geworden, doch de revolutionaire
schrijver was te onafhankelijk van geest
lijk initiatief van, de Franse Radio- en
Televisiediensten, uit de Franse poëzie- om niet vaak in conflict te komen met
schat (XIIIe tot XIXe eeuw) een lijst van Lenin. Onbuigzaam en idealistisch romanticus, verschijnt hij ons als mens reeds
vijfhonderd gedichten samengesteld waarvan tweehonderd, aangewezen door de groter dan als schrijver. Met de nodige
voorkeurstemmen van vierduizendtwee- sympathie voor de Russische revolutionaire beweging, onontbeerlijk om Gorki
honderd toeschouwers en luisteraars, in
een zeer aantrekkelijke uitgave werden te kunnen begrijpen, toont S. ook de gewenste objectiviteit tegenover de wissegebundeld. De auteurs werden chronololingen der Sovjetkritiek ten opzichte van
gisch gerangschikt, hun gedichten echter
volgens de uitslag van het referendum. Gorki's werk.
Van Tchekov's oeuvre echter blijkt
Men krijgt op die manier een vrij getrouw
steeds meer de uitzonderlijke betekenis,
beeld van wat de ontwikkelde Franse
terwijl de figuur van de te vroeg gestorburger aan poëtische bagage in het leven
ven auteur verbleekt. In zijn uiterst sober
meedraagt.
Die bagage is zeer ongelijk van waar- realisme verwezenlijkte hij wat de hele
Westerse literatuur nog lang na hem
de. Men treft er verzen aan die blijkbaar
langs omwegen zocht: achter de schijnin het geheugen bleven hangen van uit de
realiteit de andere, onzichtbare dimensie
schooltijd: zo wordt o.m. verklaard waarom de on-poëtische La Fontaine in het van het leven als voelbare aanwezigheid
referendum de tweede plaats bekleedt. op te roepen.
Na de bibliotheken, die over Goethe
Andere voorkeurstemmen werden ingegeven door vaderlandse gevoelens: het werden volgeschreven, nog een korte biografie aan hem te wijden betekende geen
blaaswerk van La Marseillaise en Chant
kleinigheid. J. Ancelet's presentatie mag
du départ waren derhalve onvermijdelijk.
buitengewoon geslaagd heten, en werd
De laat-middeleeuwse poëzie, vooral Vilmet juist inzicht aangepast aan een nietIon, kreeg een verheugend aandeel. VerDuits publiek. Niet alleen Goethe's liefder blijkt de galante Ronsard de meest
des en zijn zoeken naar innerlijk evengeliefde dichter te zijn — trouwens, de
wicht kregen hier hun plaats, maar ook
meest voorkomende gedichten bezingen
het liefdegebeuren; als afzonderlijk gedicht zijn religieuze houding en haar evolutie,
r-- dit laatste met een veel scherper inspant Heureux qui, comme Ulysse ....
van Du Bellay de kroon. De dorre XVIIIe zicht dan in veel grote biografieën, aan
de dichter gewijd.
A. Deblaere
eeuw trok te veel aandacht; de grote
romantici blijven vanzelfsprekend flink K. JONCKHEERE, Van kritiek gesprovertegenwoordigd; de keuze uit de grote
ken. — Nederlandse Boekhandel,
stromingen in de tweede helft van de
Antwerpen,
1955, 55 pp., Fr. 50.
XIXe eeuw is nog aarzelend en onvast.
In deze (wat al te pover uitgegeven)
In een aanhangsel werden door de samenbrochure zijn een artikel en vier lezingen
stellers enkele gedichten opgenomen die
naar hun oordeel ten onrechte over het gebundeld, die handelen over literatuurhoofd werden gezien, o.a. van de grote onderwijs, over samenwerking tussen
auteur, uitgever en boekhandelaar, over
M. Scève.
Kortom, een verzameling die afgestu- poëziekritiek en over de taak en de moeilijkheden van de recensent.
deerden heel wat genoegen kan verschaf„Bijna alle Vlaamse boekbesprekingen
J. Dax
fen.
zijn te kort", schrijft Jonckheere. Ook
Ecrivains de Toujours: 23: Nina GOUR- deze. Uit dit bundeltje losse, puntig intelFINKEL, Gorki par lui-même; 25:
ligente opstellen is inderdaad zeer veel te
Sophie LAFFITTE, Tchékhov par
leren, vooral over de „keuken" van het
lui-même; 27: Jeanne ANCELET- boekbedrijf. Enkele verkeerde beweringen
HUSTACHE, Goethe par lui-même. of oordelen zijn waarschijnlijk niet louter
Ed. du Seuil, Parijs, 1954-1955,
verstrooidheden. „Het belang van de
192 pp., alle geïll.
weekbladen in dit land is gauw afgewo-
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gen. Wij bezitten er geen": geen enkel?
„Alle verstandige mensen hebben Boekengids reeds lang geklasseerd": verstandige mensen die niet zo laatdunkend over
Boekengids oordelen, hoeven zich om
deze uitspraak niet ongerust te maken,
want J. herhaalt een paar keren met klem,
en terecht. dat de waarde van een critisch
oordeel afhangt van de persoonlijkheid
van degene die het uitspreekt. Ook het
zijne dus.
Voor de rest kunnen we J. alleen maar
bijvallen in zijn ijver voor de gezondma
king van onze — nog zo intellectueel
arme en partijdige — Vlaamse kritiek en
van ons — steeds meer gecommercialiFr. Van Bladel
seerd — boekwezen.
Zwolse Drukken en Herdrukken. Een
boecxken gemaket ende bescreven
van suster Bertken .... Naar de eerste uitgave van 1516, opnieuw uitgegeven met een inleiding en aantekeningen door dr. C. Catharina van
de GRAFT. -- W. E. J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1955, 121 pp.,
f 2.75.
Een zeer gelukkige keuze, de geschriften van Zuster Bertken in de serie Zwolse drukken en herdrukken uit te geven.
De inleidster onderhoudt ons over de
tekstgeschiedenis, de inkluizing en haar
ceremonies; vervolgens over het leven
van Zuster Bertken en bespreekt tenslotte
zuster B. als schrijfster. Bij de behandeling
van B. als dichteres ware een bredere beschouwing zeer gewenst geweest. Hetgeen
hier over Bertken als mystica gezegd
wordt, is te schraal en te weinig zeggend,
en overtuigt allerminst. Dr. v. d. Graft
had beter gedaan uit Dezaire's artikel wat
ruimer te citeren; het zou de inleiding in
waarde hebben verhoogd. De tekst zelve
van zuster B. te lezen is een kennismaken
met een hoogbegenadigde vrouw, die gegrepen is door Gods liefde. En van deze
liefde weet de auteur te getuigen in proza
en poëzie die tot het beste onzer middeleeuwse letterkunde behoort.
Joh. Heesterbeek
Piet VANDELOO, Grondwater, gedichten. De Sikkel, Antwerpen, 1955,
47 pp., Fr. 65.
Als ik eenmaal de zangen der dichters
huiverend heb beluisterd, zegt P. Vandeloo, bevangt me de nooit aflatende angst:
„dat ik het niet zal verstaan en angstiger
nog, angstig tot de dood dat ik mezelf
niet zal horen". Als een ruisende regen
of een watergolf in de nacht slaat dan het
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dichterschap over hem heen: voortaan
wordt de volheid van het leven in het
vers gegrepen en de liefde in de poëtische
vlam benaderd en beleefd. Zo droomde
hij zich de magie van zijn vers voor, maar
in de uiterste greep naar het leven ervoer
hij de eigen onmacht: dichterlijke bezieling en liefdesvervoering zijn tot elkaar
onherleidbaar. Dit merkwaardig thema
heeft P. Vandeloo in een sterk ritme en
met een vaardige beheersing van het vrije
vers uitgeschreven. Hij heeft het aangedurfd een eigen symboliek uit te bouwen
en, is eenmaal de sleutel tot zijn „duistere
taal" in verzen als Marsman of Regenliedje ontdekt, dan blijkt zijn bundel een
zeldzame reussite van symbolistische poëzie te zijn. Men herleze slechts De Wachtende of het pregnante en ontroerende
Gebed. Ondanks zekere tekorten die een
debutant verraden, zal men in het levend
ritme, in de eigen symboliek en de lyrische zuiverheid van toon, de stem van
een echt dichter herkennen. J. Du Bois
Hugo CLAUS, Paal en Perk, gedichten
bij tekeningen van Corneille. — De
Sikkel, Antwerpen; Daamen N.V.,
Den Haag, 1955, ing. Fr. 65.
Bij elf tekeningen van Corneille, vrij
ongelijk in vormgeving maar getuigend
van een ware zin voor lijn en, plastiek,
schreef Hugo Claus enkele verzen, die de
angst om de nooit te vatten tijd uitspreken. Meer als poëtische boutades dan als
gedichten opgevat, onthullen ze eens te
meer de feeërieke woordmagie van de
J. Du Bois
auteur.
Albert BONTRIDDER, Dood Hout, gedichten, ingeleid door L. P. Boon,
tekeningen van Corneille. — C. P. J.
Van Der Peet, Amsterdam; De Sikkel, Antwerpen, 1955, 40 pp., ing.
Fr. 125.
Ter dood veroordeeld om het aanranden van een blanke vrouw, werd de Amerikaanse neger Willie Mac Gee op 8 mei
1951 terechtgesteld. Deze veroordeling,
meer door rassenhaat dan strikte rechtvaardigheid ingegeven, vervulde A. Bontridder met verontwaardiging en schaamte
tevens. Aan deze gevoelens danken we
een reeks episch-lyrische zangen die, na
een eerste publikatie in Tijd en Mens,
thans volledig herzien, afzonderlijk werden uitgegeven.
De dichter ziet in de daad van Mac
Gee, r het grijpen naar een blanke
vrouw — de uitgesproken wil van de
zwarte om als volwaardig mens de ande-
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ren in het mens-zijn te ontmoeten: een
teruggaan naar het „prenatale" waarin
alle mensen, zonder onderscheid van ras
en kleur, alleen mens zijn. Wanneer echter de blanke zich in een steriel narcisme bewust afkeert van de zwarte, en
diens wil tot ontmoeting beantwoordt met
dood door executie, vallen misdaad en
schuld noodzakelijk op hem terug.
De symboliek die Bontridder hier aanwendt, verklaart het ongenuanceerd vrijpleiten van Mac Gee. Het gaat hier niet
om een man die de zedenwet overtreedt,
maar om de misdadige houding van een
ras tegenover een broederras. Deze verzen werden met een brede zwaai en een
sterke intellectuele visie geschreven. Bontridder is geen taalvirtuoos, zijn woord
dient de idee, maar weet die in hevige
spanningen en met een dramatische kracht
te vertolken. Jammer dat het zoeken naar
eigen vormgeving de beheersing van het
taalinstrument en meteen de overtuigende
toon van zijn gedicht verzwakt.
J. Du Bois
P. H. DUBOIS e.a., Facetten der Nederlandse poëzie. II: Van Willem Elsschot tot Martinus Nijhoff (NimmerDralend-reeks, nr 57).
Nijgh &
van Ditmar, 's-Gravenhage; Manteau,
Brussel, 1955, 156 pp., Fr. 42, f 2,50.
Aan een reeds verschenen bloemlezing
Facetten der Nederlandse Poëzie werd
een tweede bundel toegevoegd, een keuze
uit het werk der dichters tussen het Symbolisme en het na-oorlogse Expressionisme in. Bij het uitkiezen hielden de auteurs
zich aan de normen die de gelukkige samenstelling van het eerste deeltje hadden
bepaald. De dichters werden naar hun
respectievelijke geboortedatum gerangschikt, wat weleens verrassend uitvalt,
maar aan de bundel elk literair-historisch
reliëf ontneemt. Bleef daarom een schets
van deze tussentijdse periode achterwege?
Of mogen we, na verdere uitgroei van dit
uitstekend verzamelwerk, in dezelfde
reeks, een uitgebreide inleiding verwachJ. Du Bois
ten?
Harm WERNERS, LIm 't Hemelriek.
van Gorcum, Assen, 1955, 57 pp.,
f 2.50.
Een bundeltje „Drentse dreumerijen",
in de jaren 1953-1954 door de regionale
Omroep Noord in het Drents programma
uitgezonden. Korte, in Drents dialect geschreven, bepeinzingen, eenvoudig, oprecht, hier en daar een tikje gevoelig, op
de eenvoudige mens afgestemd ,-- over

Drents boerenleven én een kort verblijf
in Griekenland (om hulp te bieden na de
aardbevingen).
Een keurig uitgegeven en aardig boekje
in de serie „Nieuw Drentsch Mozaïek".
Joh. Heesterbeek
Prof. Dr. B. A. van GRONINGEN, Homerus, Vier kanten van zijn persoonlijkheid. — H. J. Paris, Amsterdam, 1954, 74 pp., f 3.90.
Dit boekje getuigt op boeiende wijze
van een zeer ontvankelijke en hoogst persoonlijke Homeruslectuur. Als in een climax wordt Homerus getekend als waarnemer, mensenkenner, wijze en dichter.
Homeruskenners maakt het hun eigen
ervaringen meer bewust; leerlingen vinden er vele wegwijzers naar dieper inzicht; buitenstaanders krijgen een eerste
oriëntering tot nadere kennismaking. Beslist een waardevol boekje voor iedere
meer ontwikkelde. Ook voor leerlingen
van hogere klassen dringend aanbevolen.
J. Fruytier
Prof. Dr. Gerlach ROYEN, O.F.M., Lafijn en Grieks dat wij allen spreken.
--- H. J. Paris, Amsterdam, 1954, 114
pp., f 3.90.
Spelenderwijs geeft de geleerde S. in
dit wel wat „volle" boekje een idee van
hetgeen in onze Nederlandse taal aan de
oude talen ontleend is. Ook het „hoe"
van deze ontlening wordt interessant toegelicht. Om in te snuffelen heel bruikbaar
voor taalleraren en speciaal geïnteresseerden.
J. Fruytier
Eldert WILLEMS, Boekje van Weer en
Wind, gedichten. — Colibrant, Lier,
1955, 39 pp., Fr. 45.
Een reeks evocaties van weer en wind
aan zee, zuiver esthetisch van opzet. Maar
de ver doorgedreven vereenvoudiging van
het vers doet de taalmogelijkheden geweld aan. De schrijver houdt zich teveel
aan het experiment, waarbij hij niet duister maar onverstaanbaar wordt, en weleens de structuur van de zin vergeet.
J. Du Bois
Rose GRONON, De groene dijk. r Boekengilde De Clauwaert, Leuven,
1955, 59 pp.
Rose Gronon heeft met Orso en vooral
met De late Oogst bewezen een van onze
goede schrijfsters van historische verhalen
te zijn. Maar haar jongste novelle, die
tegen de vage achtergrond van de XVIe
eeuwse hervorming het leven vertelt van
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een aan lager wal geraakte schipper en
zijn duister fanatische vrouw, ontgoochelt.
Personages en intrigue zijn hier niet aanvaardbaar gemaakt door het verhaal, dat
in het schema is blijven steken. Een zwak
verhaal in verzorgd proza.
Fr. Van Bladel
William SHAKESPEARE, Hendrik IV.
Ingel. en vert. door W. Courteaux
(Klassieke Galerij, 106) . --- De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen,
1956, XVIII-213 pp., ing. Fr. 40.
Dit bonte stuk van Shakespeare heeft
in W. Courteaux een uitstekend vertaler
gekregen. De voorliggende tekst is niet
enkel goed, maar werkelijk zeer vlot leesbaar Nederlands, verzen of proza al naargelang de tekst van Shakespeare zelf.
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Ook de Inleiding doet het uitstekend.
Graag aanbevolen aan alwie het moeilijke
Engels niet beheerst.
J. Noë
René CANAT, L'hellénisme des romantiques, 3: L'éveil du Parnasse 18401852. • Didier, Parijs, 1955, 220 pp.
Bij zijn dood, in 1945, liet R. Canat een
handschrift na over L'hellénisme des romantiques. Daarvan werden reeds twee
deeltjes uitgegeven, La Grèce retrouvée
en Le romantisme des Grecs. Het derde en
laatste deel, L'éveil du Parnasse, bleef onvoltooid. Toch is het werk van Canat
onontbeerlijk voor een dieper inzicht in
deze periode van de Franse letteren,
waarin het Griekse schoonheidsideaal
nieuwe theorieën en uitdrukkingsvormen
in het leven riep.
J. Day;

ROMANS
Theun de VRIES, Bruiloftslied voor dit met hallucinatorische directheid en
Swaantje. — Van Loghum Slaterus,
aanschouwelijkheid. Alles werkt samen
Arnhem, 1956, 95 pp., f 4.50.
tot een lugubere vereenzaming, de politieke toestand, het vervallen huis, de zinDeze novelle is het derde deel van de
romanreeks De Fuga van de Tijd. Zij loosheid van ieders positie. De komst van
sluit onmiddellijk aan op Pan onder de een vrouw voert een ogenblik de spanning ten top, maar ook dit gaat voorbij.
Mensen. De in armoedige verhoudingen
opgegroeide Allard Rosweide keert voor De situatie dezer mensen als zo aangrijpend luguber en hopeloos beschreven te
een kort bezoek naar zijn Drents geboorhebben getuigt van een bijzonder talent.
tedorp terug. In Rotterdam heeft hij muJ. v. Heugten
ziek gestudeerd en nu, weer terug in zijn
familie, voelt hij zich ontgroeid aan dit
J. THORWALD, De stuwdam, met mamilieu. De muziek zwijgt in hem, tot hij,
quettetekening, kaarten en 18 foto's.
bij een bezoek aan een nichtje, Swaantje,
K. UNSELT, In de greep van de angst.
wonderlijk door haar bekoord wordt, zoals zij door hem. Swaantje is verloofd,
H. 0. MEISSNER, Tokio '41. --- P.
maar, in haar vertedering, geeft zij zich
Vink, Antwerpen, 1955, 352-339 en
aan Allard, en thuis gekomen, schrijft
311 pp., geb. Fr. 160 (in reeks: Fr.
130) .
deze haar bruiloftslied. De novelle is geschreven in voortreffelijk, vaak poëzieMet de nieuwe B.F.T.-reeks, waarvan
geladen proza; het al te naturalistische
we hier de drie eerste boeken in een zeer
gedrag van Swaantje dwingt echter tot
verzorgde uitgave mogen begroeten, beJ. v. Heugten gint de uitgeverij Vink een interessante
voorbehoud.
reeks vertalingen van romans over veelAlbert van der HOOGTE, Huis in de besproken recente gebeurtenissen.
Nacht. ^-- Uitg. Contact, Amsterdam
De eerste speelt zich af hoog boven
en Antwerpen, 1956, 188 pp., f 5.90. Kaprun, op de flanken van het GrossMet Het laatste Uur bewees A. van der glocknermassief, en vertelt de spannende
Hoogte dat hij een verhaal kon schrijven.
geschiedenis van de reusachtige onderHij moet lange tijd in Indonesië gewoond neming waaruit het grootste krachtstation
en de overgangstijd na de Japanse bezetvan Europa moest ontstaan. De romanting meegemaakt hebben. Zowel Het laat- tiek krijgt haar deel wanneer een jonge
ste Uur als Huis in de Nacht hebben deze
vrouw in deze ruwe mannenwereld verovergangstijd tot achtergrond. In het schijnt.
Niet minder spannend is de vertaling
laatste boek heeft het eigenlijke verhaal
weinig te betekenen. Er worden een drievan Menschen in der Falle, die voor veviertal mensen beschreven, die in een ver- len nog onbekende aspecten opent op de
laten en haast vergeten huis op het eiland
angstige en bedreigde levensvoorwaarden
Madoera verblijven en de schrijver doet rond en achter het IJzeren Gordijn.
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De derde roman vertelt het veelbewogen leven van Dr. Sorge, chef van de
Duitse informatiedienst in Tokio, die door
zijn verwaande heerszucht o.m. een keerpunt bracht in de Duitse opmars tegen
Rusland. Hier wordt de lezer een blik gegund achter de schermen van het diplo
matieke en journalistieke leven in het
Tokio van 1941.
Alle drie voor volwassenen, met een
sterker voorbehoud voor de laatste.
J. Liebens
d'ALITHEVILLE, Saádia, vert. J. A.
Schalekamp (Elite-reeks, 2) . --- P.
Vink, Antwerpen, 1955, 270 pp., geb.
Fr. 125 (in reeks: Fr. 85).
Deze roman is wel erg actueel vermits
de tonelen zich afspelen in de gebieden
van Noord-Afrika die op het ogenblik in
het brandpunt der belangstelling staan.
De vertaler geeft ons een zeer interessante
inleiding over de toestanden aldaar tot
voor korte tijd. In een nabeschouwing
krijgen we nog zeer leerrijke uiteenzettingen over magie en fakirkunsten, waar
ook het verhaal, dat zeer spannend verloopt, voornamelijk over handelt.
Mooie lectuur in de ik-vorm met als
een der hoofdpersonen de auteur zelf.
Een gelijknamige cinemascopische kleurfilm loopt voor het ogenblik in ons land.
J. Liebens
Voor volwassenen.
Elisabeth GOUDGE, Klokken zingen
over de stad, vert. F. van OldenburgHeideland, Hasselt-HeemErmke.
stede, 1955, 280 pp.
Jocelyn Irvin komt verbitterd uit de
oorlog terug als verminkt officier en sluit
vriendschap met de tienjarige, door zijn
grootvader aangenomen, Henrietta, waarmede hij dikwijls op stap gaat. Hij ontdekt in nagelaten papieren de ware afkomst van Henrietta en spoort haar vader, de dichter Ferranti, op. Hierbij wordt
hij geholpen door de toneelspeelster Felicity Summers, welke een ware moeder zal
worden voor Henrietta.
Mooie en ontroerende roman van deze
fijne schrijfster waarvan het werk zo ver
verheven is boven het alledaagse. Het
geheel is een pleidooi voor het vertrouwen in het leven en tegen alle zwartgalligheid. Ook voor rijpere jeugd.
J. Liebens
Dick OLIWENDIJK, De vorst en zijn
schaduw. Lannoo, Tielt, Den
Haag, 1955, 263 pp., Fr. 85 en Fr.
110.

Roman van een revolutie, luidt de ondertitel van Ouwendijks laatste boek. Een
vrij onbloedige revolutie; het gaat méér
om de macht in handen te krijgen tussen
verschillende kopstukken, als: staatspresident, maarschalk, partijvoorzitter, enz.
Sinds de „grote Leider" overleden is, begint het spel om de macht. Men zou kunnen spreken van „hoge politiek''. maar
dan van een corrupte,
Het onderhavige boek lijkt mij een der
meest geslaagde te zijn in het oeuvre
van Ouwendijk. De verhaaltrant is losser
en soepeler geworden; het gegeven is metterdaad uit de verf los gekomen. De lezer
zal het boek met veel interesse lezen.
Joh. Heesterbeek
Frank FEUILLE, De Katoenweg. Vert.
van Bert Russel. -- Thymfonds, Den
Haag, 1956, 256 pp., f 7.25.
Een roman welke de lezer terugvoert
naar de burgeroorlog tussen de Noordelijke en Zuidelijke staten van Amerika.
De auteur vertelt ons de geschiedenis van
de geheimzinnige weg, waarlangs de ruwe
katoen, de onmisbare grondstof voor de
Europese spinnerijen, een weg naar de
markt vond, toen de Zuidelijke staten
door de blokkade van de Noordelijken
van de buitenwereld waren afgesloten.
Een interessant en boeiend boek is aldus
ontstaan dat de lezer aangename uren zal
Joh. Heesterbeek
bezorgen.
Lia TIMMERMANS, De ridder en zijn
gade (Korenaren-reeks) . --- Desclée
de Brouwer, Brugge, 1955, 264 pp.,
ing. Fr. 80.
Oom Henri, de ridder met de trieste
figuur, en zijn gade, tante Judith, zijn de
verpersoonlijkingen van een protserige en
onnozele bourgeois-mentaliteit. Een onge
meen geestige typeringszin en een dartel
vertelvermogen zijn de bijzondere kwaliteiten van dit ietwat onwaarschijnlijk verhaal, waarop de dochter van Felix Timmermans ons vergast. Hier en daar wordt
de satyre gechargeerd, maar dit gebeurt
dan zo jolig, dat alle bezwaren gul worFr. Van Bladel
den weggelachen.
Ernest CLAES, Jeroen en Benzamien. r
N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1955, geïll., ing. Fr. 90, geb.
Fr. 115.
De geschiedenis der twee sympathieke
Molenbeekse slagers, die van hun potsierlijke grootdoenerij genezen en terugkeren naar hun ware volksaard, is wel-
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licht een van Claes' meest „objectief" geschreven verhalen: de verteller neemt
schijnbaar superieur afstand tegenover
zijn personages, legt een les in zijn verhaal, behandelt het gebeuren in een bijna
onaandoenlijk en opmerkelijk zuiver Nederlands. Om E. Claes niet alleen als
volksschrijver maar ook als stilist andermaal te doen waarderen heeft De Standaard een gelukkige keuze gedaan met dit
werk opnieuw uit te geven bij de 70ste
verjaring van de auteur. Fr. Van Bladel
J. M. ELSING, De Pioniers (Elite—reeks).
— P. Vink, Antwerpen, 1955, 341
pp., geb. Fr. 85.
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J. M. Elsing heeft naam verworven met
zijn koloniale romans. In dit boek beschrijft hij de geschiedenis van Bondo,
chef van de Baloeba, die meewerkte aan
de aanleg van de spoorweg Léo-Matadi
en daarna chef wordt van een nieuwe nederzetting. Moeilijkheden ontstaan wanneer de belasting opgelegd en de rubbercampagne georganiseerd worden. Temidden van deze gebeurtenissen leven de inlandse chef, de staatsagenten, handelaar:
en missionarissen, ieder met eigen bekommernissen. Zoals in zijn vorige boeken
weet Elsing de juiste toon te treffen om
het leven van de inlanders uit te beelden.
A. Feys

SOCIOLOGIE
„So móchte ich wohnen", Ergebnisse
einer Wohnungswirtschaftlichen Befragung. — Neue Heimat, Hamburg,
1955, 2 delen, 128 en 259 pp., geb.
D.M. 18.
Veel nieuws leert dit massale onderzoek eigenlijk niet; het bevestigt de besluiten van meer beperkte monografieën:
weinig mensen van de grootstad zijn tevreden met de beschikbare woonruimte.
Om dieper inzicht in de publieke verlangens te verkrijgen richtten twee der grootste West-Duitse bouwondernemingen in
de lente 1954 een enquête in, waarbij 11
groot-steden betrokken werden. De uitslag vertolkt de opinie van 5 mil. inw.,
een derde der stadsbevolking uit de
Bondsrepubliek. Wat technische verzorging en nauwgezetheid betreft, vinden de
architecten en urbanisten hier een eersterangs bijdrage. Jammer dat de enquête enkel uit bouw-economisch en niet tevens
uit sociaal-psychologisch oogpunt werd
ingericht: zo ontbreekt b.v. een vraag
naar het kinderaantal of naar de grootte
van het gezin ( inwonende ouderen, enz.) ,
waardoor de richtinggevende resultaten
van bet hele onderzoek een gevoelig
J. Kerkhofs
manco vertonen.

C. Van GESTEL, O.P., Kerk en Sociale
Orde.
De Vlaamse Drukkerij,
Leuven, 1956, 388 pp., ing. Fr. 160,
geb. Fr. 190.
Dit nieuwe werk van de Leuvense
hoogleraar is grotendeels een bijgewerkte
en sterk aangevulde uitgave van het in
1951 verschenen en in heel de wereld zo
gunstig onthaalde handboek over De
Sociale Leer der Kerk. De algemene
structuur bleef practisch ongewijzigd: een
eerste, historisch deel, waarin de ont-

wikkeling der katholieke sociale leer vanaf het begin der 19de eeuw uitvoerig
wordt behandeld; een tweede deel, gewijd
aan de uiteenzetting van de sociale leer
zelf (met drie voorname hoofdstukken
over eigendomsprobleem, arbeid en kapitaal, en standsorganisatie) .
Het overzicht van de houding der Kerk
inzake internationale orde lijkt wel wat
al te summier, en het belang van positeif
sociologisch onderzoek mocht wellicht
wat meer geaccentueerd warden, gezien
de talrijke kerkelijke uitspraken daaromtrent tijdens de laatste jaren.
Deze uitzonderlijk rijk gedocumenteerde
publicatie, voorzien van een uitgebreide
bibliografie, schijnt werkelijk het standaardwerk over het onderwerp, r--- en dit
niet enkel voor het eigen taalgebied, —
zowel wegens de omvangrijke inhoud als
wegens het evenwicht en de nuancering,
waarmee de diverse strekkingen worden
J. Kerkhofs
beoordeeld.
A. DESQUEYRAT, S.J., Bilan spirituel
du capitalisme (Bibl. de la Recherche
Sociale). Spes, Parijs, 1955, 207
pp., Fr. Fr. 420.
Opgesteld met het doel de „geestelijke"
gevolgen van het kapitalisme na te gaan
is dit vulgarisatiewerk noodzakelijk beperkt tot één aspect van dit complexe
historisch gebeuren. Schr. onderzoekt in
hoever de economische en sociale structuren der laatste twee eeuwen objectieve
oorzaken waren en nog zijn voor de huidige ongodsdienstigheid. Hij gaat hierbij
uit van de bepalingen door Leo XIII, de
liberale politici, de hedendaagse economisten en de doorsnee-Fransman aan het
kapitalisme gegeven. Naargelang men het
kapitalisme beschouwt naar een dezer be-
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palingen, onderkent men een verschillende terugslag op de godsdienst. Ofschoon
hij een goede analyse van het kapitalisme

biedt, amplificeert de auteur te weinig de
eigenlijke religieuze gevolgen ervan.
J. Kerkhofs

GEOG RAFIE
M.-H. LELONG, O.P., Heilig Land. Nederl. van Ds. C. M. De Vries, met
foto's van W. Van de Poll. Elsevier,
Brussel-Amsterdam, 1955, 27 X 19
cm., 196 pp., 183 foto's, 4 klpl., 2 K.,
geb. Fr. 280.
Deze prachtige verzameling kunstfoto's
over het „Heilig Land" (Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Galilea) heeft tot doel
duidelijk te maken dat „de geschiedenis
ingevoegd werd in de bovennatuurlijke
orde: op een gegeven tijdstip en op een
bepaalde plaats is God een van ons geworden" (p. 12) . De auteur is van oordeel dat de exacte plaatsbepaling van die
heilige geschiedenis niet steeds mogelijk
is, en ook niet vereist. Misschien klinkt
zijn toon wat al te sarkastisch, als hij bepaalde localisaties in twijfel trekt (b.v.
voor de Olijfberg) . Terecht grijpt hij naar
de Oud-testamentische voorgeschiedenis,
aangezien deze „onmisbaar is voor een
goed verstaan van het Evangelie".
Minder prettig lijkt ons dat dit oorspronkelijk katholiek werk vertaald werd
door een Protestants theoloog: af en toe

voelt men zich geschokt door de protestantse terminologie (b.v. in de ve rt aling
der Bijbelteksten; vgl. Jo. 2, 4: „Vrouw,
wat heb ik met U van node?") . De polemiek van de oorspronkelijke auteur tegen
de Italiaanse architect Antonio Barluzzi
(p. 97 met name genoemd) lijkt ons wat
al te heftig: waarom kan „Kunst" geen
„gebedsoefening" zijn? Dat de Golgotha
de indruk geeft van een „bazaar" is wellicht te wijten aan het „uitbundig eerbetoon" van de Oosterse christenen.
J. De Fraine
Albert HOUET, Modern woordenboek

der Belgische gemeenten. Dictionnaire moderne des communes belges.
— van Muysewinkel, Brussel, 1955,
621 pp., 1 k., geb. Fr. 230.
Guyot's Dictionnaire des communes is
sedert 1951 niet meer verschenen. Vandaar dat deze nieuwe — tweetalige, zorgvuldig bij- en omgewerkte ^-- publicatie
de beste diensten zal bewijzen. In elke
openbare dienst en in elke leeszaal onontbeerlijk.
M. Dykmans

VARIA
Emm. AMAND de MENDIETA, Le
Mont-Athos. La presqu'ile des Caloyers. — Desclée de Brouwer,
Brugge, 1955, X-390 pp., 1 K., Fr.
240.
De orthodoxe kloosters op het schiereiland van de Berg Athos vormen, in het
midden van onze twintigste eeuw, een
authentiek en levend overblijfsel van de
byzantijnse middeleeuwen. De auteur van
dit boek maakte er in het najaar van 1949
een studiereis heen van enkele weken. Na
enkele algemene hoofdstukken over de
geschiedenis en de onderlinge en inwendige organisatie der monnikengemeenschappen, laat hij ons, aan de hand van
zijn reisjournaal, de verschillende kloosters bezoeken. Het boek is een ware mijn
van gegevens. De zin voor het pittoreske
en het anecdotische, en de talloze uitwijdingen van historische, culinaire en artistieke aard verdoezelen enigszins het essentiële. Gelukkig heeft de auteur er een
laatste hoofdstuk aan toegevoegd, dat
meer speciaal het ascetisch en mystisch
ideaal van de Athosmonnik beschrijfta
Een critische bibliografie, die goed sa-

mengesteld is en veel dienst kan bewijzen,
besluit dit merkwaardig boek.
E. Voordeckers
Boris SIMON, Les chiffonniers d'Emmails, 2: Le poids des autres. Edit.
du Seuil, Parijs, 1955, 320 pp., Fr.
Fr. 540.
Iedereen kent thans het werk van Abbé
Pierre, na Oostpriesterhulp wellicht de
grootste caritatieve onderneming van het
naoorlogs West-Europa. Boris Simon,
ohniers d'Emmaiis
die in zijn Les Chiffohniers
(zie recensie van de Ned. vertaling Streven 1954, II, 288) reeds de nederige en
moeizame beginperiode van het werk, het
„verborgen leven" ervan, geschetst had,
schenkt ons hier naar hetzelfde compositie-procédé en in dezelfde, steeds prettige,
vaak aangrijpende reportage-stijl het
„openbaar leven" van het in het brandpunt der belangstelling gekomen werk,
met de nieuw-gestelde problemen, de
nieuwe crisis-momenten en de steeds duidelijker boodschap die uit al deze gebeurtenissen spreekt. Een treffend en welL. Monden
doend getuigenis.
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Deutsches Handbuch fair Fremdenverkehr.
Bd. I: Wurttemberg - Baden Bodensee. Bd. II: Bayern. Bd. III: Hessen Rheinland - Pfalz - West-Falen. Bd.
IV: Berlin-W. - Niedersachsen Hamburg -- Bremen - Schleswig-Holstein. Verlag Erwin Jaeger, Darmstadt, 1954-1955, 408, 424, 679, 376
pp., geïll., geb. D.M. 45.
Wie deze handboeken nooit in handen
heeft gehad, kan er zich moeilijk een idee
van vormen. Wij stellen ons immers bij
een handboek, en zeker bij een handboek
voor toerisme, eerder bescheiden formaten
voor. Het Deutsches Handbuch f ur Fremdenverkehr echter is een lijvig in-quarto.
Wij verwachten illustraties van de meest
pittoreske hoekjes of de meest indrukwekkende monumenten. En wij krijgen
eindeloze rijen binnen- en buitenkiekjes
van hotels, badgelegenheden, bussen, treinen, met als aanhangsel een volledige lijst
van alle verblijf- en slaapgelegenheden,
van alle minerale baden en andere kuuroorden, van sanatoria en kinderhemen,
van jeugdherbergen en campingterreinen,
van reisbureau's en inlichtingsdiensten,
een titulatuur van het West-Duitse tijdschriftwezen.
Voor reisspecialisten in Duitsland is
dit boek onmisbaar. En toch is het ook
voor toeristen met een minder pragmatisch of culinair interesse bruikbaar en
leerrijk. Want eenmaal door de positieve
gegevens heen ontdekken wij tussen de
vele kiekjes van landhuizen en hoteltafels
ook de interessante foto's, die wij verwachtten, een pittoresk landschap, een
folkloristische aantrekkelijkheid, een historisch monument, een kunstwerk. Steden
en dorpen worden in een paar typische
foto's gekarakteriseerd.
Daarbij wordt bij alle plaatsnamen '-ongeveer 4500 een korte beschrijving
gevoegd, accuraat en suggestief. Aan elk
der vier delen gaat een algemene inleiding
vooraf, met enkele goede kleurfoto's geillustreerd. Door zijn alfabetische indeling
is het uiterst gemakkelijk te raadplegen.
G. Bekaert
Nationaal Maria-Congres van 1954. Verslagboek der priestervergaderingen.
•-- Secr. der Mariale Dagen, Abdij,
Tongerlo, 1955, 86 pp.
Van 2 tot 4 september 1954 werden
voor een 200-tal priesters te GanshorenBrussel de zes conferenties gehouden, die
hier gebundeld werden. Twee spreekbeurten behandelden direct theologische
problemen: de klassieke van Mag. A. Van
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Hove over „inhoud en bewijzen voor de
Onbevlekte Ontvangenis'', en de meer
poëtische van Dr. R. Leijs over de heerlijkheid van „het onbevlekt Hart van
Maria". De twee volgende referaten, van
Dr. N. Broeckaert en Dr. C. Van Gestel,
hadden betrekking op de prediking over
„de onbevlekte Ontvangenis" en over „de
samenhang van Maria's voorrechten". De
twee laatste sprekers, J. M. Hupperts en
Mgr. De Smedt, onderzochten de verhouding van de priester tot Maria, zowel in
„het priesterlijk apostolaat" als wat „het
inwendig leven van de priester" betreft.
Ongetwijfeld zullen deze bladzijden de
priesters helpen om hun persoonlijke „devotio" (algehele toewijding) aan Maria te
beleven, en Maria's Moederlijke zegen
over hun werkzaamheden af te smeken,
ook al zijn sommige auteurs wat ver gegaan in hun eerlijk-bedoelde, maar niet
steeds zuiver verantwoorde godsvrucht.
I. De Fraine
R. D'HARCOURT, Konrad Adenauer
(Coll. Témoins du XXe siècle, no 2).
Editions Universitaires, Parijs,
1955, 125 pp.
Tegenhanger van de serie „Classiques
du XXe siècle", wil deze serie levensbeschrijvingen grote en typische gestalten
van onze eeuw in het licht stellen. De
bladzijden, door de Franse académicien
aan Ad. gewijd tonen de oude staatsman
in zijn ware gedaante: een wijs, geduldig,
diep-christelijk en westers diplomaat —
een edel mens. Men verwachtte wel wat
meer bijzonderheden over het persoonlijk
leven van de Rhondorfse rozenkweker.
J. Kerkhofs
L. PASSUTH, De regengod weent over
Mexico, vert. D. Ouwendijk, 396 pp.
J. C. SPEAS, De bruid van Schotland,
vert. D. Ouwendijk, 262 pp.
W. D. ELLIS, Jonathan Blair, vert. J.
Wagener-Schilperoort, 496 pp.
D. E. SMITH, Hij liep een eindje om,
vert. M. L. Ohl, 200 pp.
R. CARSON, Avontuur in de wolken,
206 pp.
J. van Tuvl, Antwerpen, Zaltbommel, 1955, geb. in reeks Fr. 65.
In deze volgorde verschenen de vijf
nieuwste romans van de populaire Triomf-reeks:
De eerste is het verhaal der verovering
van Mexico door Cortez. Het geheel
schijnt te berusten op een ernstige historische studie en staat boven het peil van de
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gewone historische roman. De naam van
de vertaler staat borg voor de degelijkheid van de Nederlandse bewerking. Niet
voor allen.
De bruid van Schotland is de charmante
jonkvrouw Elspeth, die aan het hof in
Londen opgevoed, door de clan der MacHughs wordt ontvoerd. Zij verzaakt aan
een voornaam opgedrongen huwelijk om
de chef van haar ontvoerders vrijwillig te
volgen en haar groot familiegeheim te
ontsluieren. Gevormde lezers.
Jonathan Blair, een jonge advokaat, is
de held van deze lijvige roman, die het
vervolg is op Het beloofde Land. Hij
voert een harde, niets ontziende strijd
voor zijn mensen van het dorp Mesopotamië (Ohio) en behaalt uiteindelijk de
overwinning, ook op zijn eigen omgeving
en op zijn geliefde. Ook voor rijpere
jeugd.
De roman van D. E. Smith is een erg
lief en warm verhaaltje uit de tijd der Vbommen op Londen. Joseph ontsnapt als

door een wonder aan een dezer bombardementen omdat hij toevallig buiten ieders
weet „een eindje om" liep. Dat eindje
vormt tenslotte het hele avontuur, dat
goed afloopt en in één adem zal gelezen
worden door groot en klein.
Tenslotte het Avontuur in de wolken,
dat ons humoristisch en fris de idylle verhaalt van twee jonge mensen die elkaar
van ver noch nabij kennen. Een hele reeks
avonturen en misverstanden die zich voornamelijk in en rond een oud transportvliegtuig afspelen. Zeer goede ontspanJ. Liebens
ningslectuur voor iedereen.
Alain de PRELLE, Avontuur is mijn be-

roep. I: Met een weekloon de wereld
rond; II: De wereld rond met 1000
francs. P. Vink, Antwerpen, 1955,
304-366 pp., rijk geïll., geb. Fr. 125
(ieder) .
Reeds op negenjarige leeftijd ontvluchtte Alain de Prelle de kostschool en werd
gepakt als verstekeling op een vrachtboot.
In 1941 verliet hij bezet België per fiets
en belandde veilig in Engeland.
Bij de bevrijding maakt hij tenslotte
voor goed van het avontuur zijn beroep

en in het relaas zijner belevingen sleept
hij, charmant en fantastisch, de lezer met
zich mee door de meest interessante stre-

ken van de hele wereld. De onmogelijkste
situaties wisselen af met de meest prettige
tonelen of met spannende en belangwekkende beschrijvingen van volkeren en gewoonten waarmee hij in aanraking komt.
Talrijke foto's verhogen nog het belang
van dit leerrijke werk. Een derde deel:
Rijker dan Lavarède wordt aangekondigd
om deze trilogie van de betreurde wereldJ. Liebens
reiziger te voltooien.

Reinaert-Reeks. ,-- Arbeiderspers, Brussel,
1955.
Sedert de viering van haar 50e uitgave
gaat de Reinaert-reeks onvermoeid verder
haar mooie keuze van het allergeschiktste
uit de eigen en uit de wereldliteratuur in
het bereik te brengen van onze volkslezers. De titels der laatste nummers zijn
daarvan de beste getuigen:
51: A. DEMEDTS, Het heeft geen be-

lang, 284 pp.
52: A. LATZKO, Mensen in de oorlog,
206 pp.
53: D. INGELRAM, Het verzwolgen
dorp, 226 pp.
54: E. CLAES, De Witte, 228 pp. met
keurige tekeningen
55: Ch. DICKENS, Londen en Parijs,
350 pp.
56: H. VENCKEN, De rode minaret,
220 pp.
57: S. LAGERLOEF, Gasta Berling, 312
pp.
58: P. KELLER, Mijnheer Hubertus, 225
PP.

Verschillende van deze werken werden
reeds vroeger in ons tijdschrift besproken.
Anderzijds mogen we 'n nieuwe „reeks '
begroeten: „Met Reinaert de Wereld in"
welke een serie avontuurlijke en leerrijke
reportages, in romanvorm, omvat. Ook
hier sporen de titels alleen reeds tot lezen
aan:
1: H. HARER, Zeven jaar in Thibet; 2:
R. FRISON-ROCHE, Het verloren spoor;

3: G. BOLITSEN, De blauwe vallei; 4:
A. GATTI, Moeder oerwoud; 5: R.
PAPE, Met hand en tand.
Vergeten we niet te vermelden dat ieder
dezer werkjes slechts 30 Fr. kost.
J. Liebens
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Nieuwe tendenzen
hedendaagse Theologie
I.

1)

Voorgeschiedenis

door PROF. DR. J. C. GROOT

S

INDS Pius XII in 1946 bij gelegenheid van het 29e generaalkapittel
der Jezuïeten de aandacht vestigde op een „nieuwe theologie'', die
aan het opkomen was en die hij ook blijkens de in 1950 verschenen
encycliek „Humani generis" niet zonder meer met ongezonde nieuwlichterij of met vals irenisme gelijk wilde stellen, werd het woord „nouvelle théologie" door velen in de mond genomen en wel in een soms
zeer sterk eenzijdig pejoratieven zin. Daarbij gingen de gedachten dan
niet minder eenzijdig uitsluitend naar Frankrijk uit, met name naar het
theologisch Jezuietencentrum te Lyon-Fourvière, waarvan ongetwijfeld
een sterke stimulans tot theologische vernieuwing is uitgegaan maar dat
toch niet het monopolie van vernieuwing heeft bezeten. Bovendien had
het streven van Lyon-Fourvière geenszins de bedoeling, om op gevaarlijk reactionaire wijze een geheel nieuwe theologie met geheel nieuwe
inhouden in het leven te roepen, doch het wilde alleen van een gewijzigde geesteshouding uit en in nauwe aansluiting aan de eigentijdse
vraagstellingen de oude thema's der katholieke theologie op nieuwe
wijze bevruchtend benaderd zien. Zo werd het woord „nieuwe theologie" in feite een meer van buiten af opgedrongen voor velen odieus klinkende scheldnaam dan een werkelijkheidsgetrouwe typering van het
Franse streven en was het door zijn eenzijdige oriëntatie op Frankrijk
van meet af aan ongeschikt om al de vernieuwingstendenzen aan te
duiden, die zich gelijktijdig ook in andere landen van Europa onder
invloed van gelijke factoren op theologisch gebied aan het ontwikkelen
waren.
Daarom achten wij het beter te spreken over „nieuwe tendenzen in
de hedendaagse theologie" dan over de „nouvelle théologie", daar wij
aldus de horizon van onze belangstelling verwijden kunnen tot heel het
Europese continent en niet van meet af aan onder verdenking van valse
nieuwlichterij een streven stellen, dat enerzijds krachtens een „volonté
de présence" wel zoveel mogelijk aansluiting wil zoeken bij het moderne
1 ) Rede, uitgesproken bij gelegenheid van de Katholieke Studenten Dagen te Leiden.
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levensgevoel en de actuele levensvragen, maar dat zich anderzijds toch
ook juist zeer bewust wil laten inspireren en leiden door de autenthiekchristelijke geloofservaring, zoals die ons aanspreekt uit de Schrift, de
oude traditie en uit de liturgie der Kerk.
De vernieuwing, waar het om gaat en die behalve in de dogmatiek
ook in moraal, exegese en liturgie haar invloed doet gelden, is niet met
de volkomen abruptheid van een meteoorsteen uit de hemel komen vallen. Zij heeft een voorgeschiedenis. Haar eerste aanzet immers vond zij
reeds in het streven der romantiek, ook al is het een feit dat zij zich tegelijk daarvan zo scherp mogelijk wil distantiëren, daarin gelijkend op de
vernieuwing in het wijsgerig denken, die ook als een merkwaardige
mengeling van aansluiting aan en verzet tegen de romantiek gewaardeerd kan worden.
Het zoeken der romantiek was er namelijk in verzet tegen het eenzijdig rationalisme der Verlichting op gericht, waardering te wekken
voor de levende totaliteit van de menselijke persoon, in wie behalve de
redelijkheid ook gevoel en fantasie, verlangen en behoeften tot in het
onderbewuste toe een vitale en zeer spontane rol vervullen bij al zijn
ondernemingen. Men was het beu de mens in strijd met de dagelijkse
ervaring eenzijdig beschouwd te zien als een onpersoonlijk registrerende
denkmachine van objectieve geldingen en heel de werkelijkheid, God
incluis, gelijk te moeten stellen met een logische conclusie uit kunstig
opgestelde bewijzen. Tegenover de onpersoonlijke gelding van het algemene wilde men de allerpersoonlijkste subjectieve beleving van de concrete werkelijkheid in haar spontane originaliteit en onherhaalbaarheid
benadrukt zien en daarmede eerherstel brengen aan de zoi lang verstikte
stem des harten. Vandaar dat een romantisch theoloog als Fr. Schleiermacher de godsdienst op de noemer bracht van het „gevoel'', waarin
ondanks betrokkenheid op de concreet ervaren werkelijkheid het subjectieve element het objectieve bijna geheel ging overstemmen. Dit
gevoel volgt zijn eigen weg om de werkelijkheid te benaderen en te
ontdekken, een weg waarop het abstraherend verstand niet gaan kan
en die dan ook onaantastbaar wordt geacht voor verstandelijke critiek.
Wij horen hier geluiden, die ruim anderhalve eeuw tevoren reeds te
vernemen waren bij een Blaise Pascal, toen deze in zijn critiek op het
cartesiaans rationalisme een pleidooi ging voeren voor de beweegredenen van het hart, welke door het kil berekenend verstand niet begrepen
worden en die iets in de werkelijkheid kunnen doen ontdekken, wat
voor abstracte redenaties ontoegankelijk blijft.
Dit sterke accent op de menselijke subjectiviteit en spontaneïteit bij
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de werkelijkheidsontmoeting betekende op religieus gebied een sterke
afkeer van alle uiterlijkheid, van alle slaafse onderworpenheid aan
vreemde wetten en starre dogmata, die zonder de aanwezigheid van een
bewust doorleefde innerlijke affiniteit in de mens hoogstens, zoals
Schleiermacher het schamper uitdrukte, onderhouden of beleden zullen
worden omdat men een nette kerkelijke begrafenis hoopt te krijgen.
Echt levende religie eist innerlijkheid. De persoonlijke gegrepenheid,
het subjectief aangedaan-zijn, het van binnen uit mee resoneren kunnen
met dogma of wet als expressies van innerlijk aanwezige vitale rijkdom
worden gesteld tegenover de onpersoonlijke en de spontane individualiteit dodende bindingen van buiten af. Dit geschiedde zelfs zo sterk, dat
het romantisch accent op de subjectiviteit uitgroeide tot subjectivisme
en tot een typisch modernistische relativering van waarheid en van
dogma, die immers geacht werden het steeds aan wisselingen onderhevige spontane levensgevoel getrouw op de voet te moeten volgen. En
in plaats van het leerboek, waarin objectieve waarheid als heilzaam voor
allen werd onderwezen, kwam het dagboek dat de eigen individuele
ervaringen beschrijft en naar eigen believen een idee van God en van
Christus ontwerpt.
De aandacht voor de totale menselijke persoon en voor diens individualiteit ging samen met een ontwakend besef voor de werkelijkheid
der historie. Waar de Verlichting slechts op onveranderlijke wetmatigheid en eeuwige noodzakelijkheid bedacht was en het individuele praktisch geheel opofferde aan het algemene, daar zocht de romantiek weer
de betekenis van het menselijk-toevallige, van het spontaan originele en
onherhaalbare, dat de echte historie kenmerkt, tot gelding te brengen.
Christendom wilde men niet meer beschouwd zien als een eeuwige
waarheid „as old as the creation - maar zocht men te verstaan als een
volstrekt originele aanvang in de geschiedenis, die via de traditie de
eeuwen vormend beïnvloed heeft. Zo groeide er een belangstelling voor
de oorsprong van het Christendom, een aandacht voor de bronnen,
waaraan het eigentijdse christelijke leven zijn vitale impulsen te danken
heeft, en kwam de positieve bijbel- en vaderwetenschap in deze eeuw
tot grote bloei.
Aansluitend aan de poging, de diepste menselijke verlangens en
behoeften te verstaan in de concreetheid van het dagelijkse leven, kwam
ook de sociale bewogenheid op drift, waardoor de sociale aspecten van
de menselijke persoon tot duidelijker bewustzijn konden geraken.
Zo vinden wij in heel dit zoeken der romantiek een aantal thema's
aangeslagen, die in het hedendaagse theologisch denken geprononceerd
naar voren treden, thema's als: subjectiviteit, innerlijkheid, historiciteit
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en onherhaalbaarheid, gemeenschappelijkheid. Het valt aldus licht te
begrijpen dat figuren uit dit tijdperk als Scheeben, Maler, Newman en
(vroeger) Pascal op het moment een grote waardering vinden en dat
wij bij een theoloog als Kierkegaard ondanks diens scherpe kritiek op
heel de romantiek toch zulke frappante romantische trekken ontdekken.
Het is echter van de andere kant een feit, dat al deze thema's in de
romantiek niet tot werkelijke ontwikkeling zijn gekomen. Het is bij een
eerste aanzet gebleven. Deze werd in de kiem reeds gesmoord door het
nog steeds zo sterk overheersende rationalistisch denken, waardoor de
concrete werkelijkheid toch nog in apriori-schema's van abstracte allure
gevangen werd, de historie in evolutionistische kaders werd gewrongen
en van een ivoren toren uit een onwerkelijke droomwereld en een onecht
„Welen des Christentums" werd ontworpen. Daardoor miste deze
aanzet de ernst, die in het huidige denken valt waar te, nemen, bleef
alles een spel dat tot de typisch modernistische ontsporingen geleid
heeft waartegen uit liefde voor de werkelijkheid stelling moest worden
genomen.
Meer werkelijkheidsgetrouw en daarom met meer ernst zien wij de
aanzet der romantiek zich ontwikkelen bij de voorstanders van de zgn.
„methode d'imman.ence'', bij mensen als Brunetière, 011é-Laprune, Laberthonnière en de integraal denkende wijsgeer-apologeet Maurice
Blondel. Bij hen wordt de diepmenselijke behoefte naar sociale rechtvaardigheid, naar liefdevol samenzijn met de ander, naar eeuwige godschouwing benut als aanknopingspunt voor het goddelijk heilshandelen.
In open aandacht voor de totale mens in de concreetheid van zijn dagelijkse levenssituatie wordt hier de factor der subjectiviteit in de ontmoeting met de objectief gepredikte waarheid vruchtbaar verwerkt zodat,
zonder dat het tot een ziekelijk subjectivisme of psychologisme komt,
volle recht wordt toegemeten aan de zo noodzakelijke verinnerlijking
der waarheid.
Volle ernst met de aanzet der romantiek zien wij echter gemaakt in
de existentiële denkwijze, die vanaf haar oorsprong in Soren Kierkegaard juist zo felle kritiek heeft uitgeoefend op het speels karakter der
romantiek, dat haar zozeer van de echte werkelijkheid deed vervreemden. Hier komt het tot een bewuste doorbreking der schema's ten gunste van de ware concrete werkelijkheid in haar onoverzichtelijke voortgang door de tijd, in haar angstwekkende onzekerheid. Een anti-intellectualistische stroming breekt zich baan die smaalt op de al te gemakkelijke en overzichtelijke abstracties, die men hanteren kan in tegenstelling tot de weerbarstige werkelijkheid; die altijd en overal en daarom
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nergens zijn te vinden, daar de werkelijkheid altijd oerconcreet is. Men
keert zich af van de neutrale toeschouwershouding, waarin de romantiek
er nog steeds raak op gefantaseerd had, en eist een denken in persoonlijke geïnteresseerdheid, waarin de bagatel, die de denker zelf is, zijn
gewichtig woord spreekt bij alle overdenkingen, daar men de werkelijkheid toch alleen in een werkelijke persoonlijke confrontatie kan leren
kennen. En daarbij wordt de overdachte waarheid niet als een onpersoonlijke abstractie, doch als een persoonlijke levensopgave gewaardeerd, oproepend tot persoonlijk te nemen beslissingen, die men nooit in
hun geheel overzien kan en die daarom het individu, de persoon, altijd
in een ontoegankelijk geheim zullen omhullen. Het individu is aldus
meer dan een toevallige verbijzondering van een algemene soort: het is
waarlijk een onherhaalbare uitzondering, telkens anders in de concrete
situatie, waarin hij zich bevindt. Echt historisch besef begint nu eigenlijk pas goed te ontwaken, waar het in de romantiek nog was blijven
steken in de geconstrueerde schema's. Geschiedenis wordt ervaren als
de ondoorzichtige aaneenschakeling van vallende beslissingen, die door
grote en kleine mensen genomen worden in hun ontmoeting met de
werkelijkheid, met de anderen en bovenal met God. En terwijl het
romantisch denken zich afspeelde in de eenzaamheid van een monoloog,
die de denker in zijn ivoren toren met zich zelf hield, breekt het existentiële denken open tot een dialoog en verwerft het de openheid van een
systeemloze voortgang, waaraan zolang het leven duurt geen einde
komt, daar de werkelijkheid in haar tijdelijkheid onafgesloten altijd
voort blijft schrijden.
In dit klimaat van existentieel denken past heel de vernieuwing op
theologisch terrein, die wij heden ten dage beleven. Er is immers samenhang tussen theologie en wijsbegeerte, daar geloofsbezinning zich noodzakelijk van menselijk denken bedienen moet. Daarom hebben wijzigingen binnen de wijsgerige denkstructuur onvermijdelijk hun repercussies
in de theologie, die nu dan ook delen gaat in de concreetheid, de historiciteit, de openheid, de persoonlijke geïnteresseerdheid enz. van het
existentiële denken. Deze samenhang brengt zijn gevaren mee, maar
kan ook van onschatbaar voordeel zijn wanneer het waar is dat, zoals
een van der Leeuw eens gezegd heeft, de wijsgerige existentiële denkwijze sterk de bijbelse wijze van denken en van spreken benadert. Het
feit dat de huidige geesteshouding zich niet alleen in Frankrijk maar in
heel het Europese continent eerbiedig luisterend richten wil op de integrale werkelijkheid, moet voor de theologie, die zulk een groot belang
er bij heeft niets van de integrale heilswerkelijkheid buiten haar aan-
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dacht te houden, een belangrijke factor tot vruchtbare vernieuwing zijn.
Daar deze factor zowel in protestantse als in katholieke kring zijn
invloed gelden doet kan het niet uitblijven, dat er frappante verwantschappen zullen zijn aan te wijzen tussen het hedendaags katholiek
theologisch denken en dat der protestanten, dat zich ook merkbaar en
in tijd zelfs iets eerder aan het vernieuwen is. Wij denken hier met
name aan de existentieel georiënteerde dialectische theologie, die vooral
in de persoon van Karl Barth zulk een indrukwekkende vertolker heeft
gekregen. Hier treffen wij trouwens het zuiverst de erfenis aan van
Soren Kierkegaard, die voor alles theoloog van professie was. Wij willen hier slechts op enige belangrijke punten van overeenkomst wijzen,
die naar onze mening bijzonder instructief kunnen heten en duidelijk
een gemeenschappelijkheid van denkklimaat verraden.
Daar is vooreerst de verdieping van het zondebewustzijn, die zich in
deze theologie gemeld heeft, voor een deel misschien aansluitend bij de
zijnstragiek en diep doorleefde afhankelijkheid, die ook in het wijsgerig
existentiële denken aan het woord komen. De zonde wordt nl. niet
slechts gezien in haar ontwrichtende kracht voor de mens, voor wie zij
een breuk is in de persoonlijke betrekking met God en daarmede een in
principe ten dode opgeschreven-zijn betekent, doch ook in haar ver
gaande kosmische gevolgen, zodat de vraag naar noodzakelijkheid en
mogelijkheid van een kerstening der cultuur en der andere aardse werkelijkheden met nieuwe kracht aan de christelijke overweging wordt
voorgehouden en tegenover een onchristelijk optimisme of pessimisme
nieuwe ruimte wordt geschapen voor de christelijke hoop.
Vervolgens valt te signaleren het diep besef voor het mysterie, dat
heel de persoon van God en al zijn heilshandelen aan de mens en aan
de wereld omgeeft, een mysterie dat juist daarom voor zo diepgaand,
zo onoplosbaar wordt gehouden, omdat het de Persoon bij uitstek betreft, Die zich onmogelijk tot een ding kan laten neutraliseren, nooit tot
een hanteerbaar object van menselijk bewustzijn laat oplossen, en daarom altijd in de onverwoestbare vreemdheid van het Gij tegenover het
denkend ik blijft staan. Dit stelt een onverbiddelijke grens aan alle
begrippengoochelarij en wordt tot een dringende oproep de betrekkelijkheid te erkennen van alle formuleringen, die immers de levende
werkelijkheid van de goddelijke persoon nooit gevangen kunnen nemen.
Ook is er het sterke accent op de ontmoeting en in nauwe samenhang
daarmede het verzet tegen iedere vorm van „Verdinglichung" der goddelijke genade. Sinds Kierkegaard spreekt men gaarne van een bij alle
ongelijktijdigheid gelijktijdig-worden met de Persoon van Christus in
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zijn onder Pontius Pilatus eens en voor goed voor allen voltrokken
heilsmysterie. De gedachte aan een ,,Mysteriëngegenwart" in het sacramentele leven der Kerk vindt in dit gelij ktij digheidsdenken voedsel en
heeft vooral in protestantse liturgische kringen tot een vernieuwd realisme van sacramenteel denken geleid, dat zelfs gebruik wil maken van
een katholiek theoloog als Odo Casel.
De sacramentele viering wordt aldus een levende ontmoeting met de
persoon van Christus, die zijn herscheppend woord van vergeving
spreekt, en niet een als ding ondergaai van een kracht, welke met
onpersoonlijk geweld op ons afkomt.
Daar is ook het pleidooi voor het bewust geloven en het protest
daarom tegen de massale volkskerk. Doordat nl. de ontmoeting met
Christus geheel in het teken staat van een gesprek, waarin Christus zijn
woord van vergeving spreekt en oproept tot volgzaamheid, komt grote
nadruk te liggen op het bewuste luisteren zonder hetwelk van een echt
gesprek en van een echte ontmoeting tussen personen geen sprake kan
zijn. Geloven krijgt zo het karakter van een telkens opnieuw weer vallende beslissing tegenover het roepende Woord van God, dat de mens
uit de eenzaamheid van zijn zondige zelfzucht bevrijdt en hem waarlijk
als persoon doet leven. In dit bewust geloven openbaart zich de ware
christelijkheid van het christen-zijn, de ware christelijkheid van heel de
Kerk, die door groeiende onbewustheid van een massaal gewoontechristendom naar volkomen onkerkelijkheid afglijdt. De „ik-Gij" verhouding in de gelovige ontmoeting met Christus krijgt aldus bijzonder
reliëf.
De eschatologie kreeg in de dialectische theologie daarenboven een
belangrijke plaats toegewezen, daar, van het „simul justus et peccator"
uit, de vernieuwing tot stabiel en onbedreigd christen-zijn naar de overzijde van de doodsgrens verlegd werd als aangekondigde toekomstgave,
waarvan hier slechts verwijzingen zijn op te richten. Zeer beducht is
men daarom in deze kring voor voorbarige anticipaties van het hemelrijk, die aan de christelijke hoop haar spanning ontnemen en tot een
zelfgenoegzaam, burgerlijk tevreden en vastgeroest christendom moeten
leiden.
Daarom wordt ook de vraag gesteld: onsterfelijkheid of opstanding?,
wil men de christelijke hoop geheel van de opstanding doen leven. En
daarbij wordt dan ook volle aandacht geschonken aan de menselijke
lichamelijkheid, die evenzeer als de geest in het verlossingswerk van
Christus betrokken dient te worden.
Het is slechts een greep uit een rijkdom van nieuw gelegde accenten,
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die met al de existentialistische thema's kan worden aangevuld. Al deze
accenten vallen op een of andere wijze, zij het soms in geheel andere
samenhang, ook in het zich vernieuwende katholiek-theologische denken te beluisteren. Geen wonder dat er een gemakkelijker verstaan
plaats gaat vinden tussen katholieke en protestantse theologen van deze
tijd en dat er aldus een oecumenische openheid aan het groeien gaat,
die zeer verblijdend is. Daarom gaan ook de vernieuwing in theologisch
denken en oecumenische georiënteerdheid hand in hand, worden zowel
de oecumenische als de zgn. nieuwe theologie geleid door eenzelfde
streven naar integratie van al wat past in de katholieke volheid, staan
beide in het teken van een vernieuwd zich verdiepen in de bronnen en
van een „volonté de présence" tegelijk. Dit verlangen naar integratie is
misschien dan ook in het kort de beste typering, die wij van het hedendaags theologisch denken kunnen geven.

Katholicisme en Literatuur
in de Verenigde Staten
door JOHN L. BROWN
Cultureel Attaché bij U. S. Embassy te Brussel

K ben geboren in een klein dorp in het centrum van de staat New
York, een typisch Yankee-dorp, protestants en republikeins, met een
indrukwekkende naam: Ilion. Het ligt trouwens op 20 kilometer van
Utica en in de buurt van Rome, Syracusae, Ithaca en Palmyra. Mijn
moeder was katholiek en eiste dat mijn vader zich zou bekeren, want
haar familie, van Ierse afkomst, had een heilige afkeer van „gemengde
huwelijken". Ilion had geen katholieke school: het godsdienstonderricht
beperkte zich meestal tot de uitleg van Baltimore's catechismus, de
zondagnamiddag, in het kleine, bakstenen kerkje, zo argeloos lelijk met
zijn verguld eikengebint en zijn smakeloze heiligenbeelden. Onze pastoor, E. H. Gilloon, een oude Ierse driftkop, liet zich weinig in met
esthetica of theologische subtiliteiten; waarschijnlijk zag hij er een
gevaar in voor het geloof. De jonge kapelaan, E. H. Sarrault, was van
Frans-Canadese afkomst en speelde dolgraag baseball. Deze hierarchische structuur gaf een vrij goed beeld van de gezagsverdeling in de
Amerikaanse Kerk: de Ieren namen de leiding waar en aan de FrancoCanadezen, de Italianen, de Polen werden de ondergeschikte rollen
toebedacht.
In ons dorp en zowat overal in de Verenigde Staten van mijn
jeugd ,-- genoot de Kerk bij de hogere standen en bij de „intellectuelen"
weinig of geen waardering. De voorname en aloude families van Ilion
gingen doorgaans bij de Anglicanen ter kerke. De burgerij volbracht
haar zondagsplicht bij de Presbyterianen en de Baptisten, twee authentiek „Amerikaanse" en democratische erediensten. Maar de parochianen
van Sint-Pieter geleken in niets op de voorname gelovigen van de Anglicaanse pastoor, M. Benson, die een romeins boordje droeg, Europa
doorreisde en verzen schreef, en voelden zich niet thuis op de oorspronkelijk protestantse vadergrond. We waren niet keurig, niet eerbiedwaardig, niet 100% Amerikaans. Een sterk gevoel van minderwaardigheld gaf ons de indruk in een ghetto te leven, afgescheiden van de
Angelsaksische en Protestantse gemeenschap.
Tegen het einde van de eerste wereldoorlog brak de groep katholieken van Ilion door. De sociale opgang van de familie van Nelly O'Neill
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is hiervan een duidelijk voorbeeld. Nelly, een Ierse immigrante, bijna
ongeletterd maar uiterst vroom, was als wasvrouw in dienst bij vele
burgerfamilies. Joe, haar man, een flinke drinkebroer, knutselde zijn
dagen vol en zong voor in het Sint-Pieterskoor. Hun oudste zoon Mike.
was een sportieve kerel en een geducht voetballer; zijn vaardigheid in
de atletiek bezorgde hem een studiebeurs aan een voorname universiteit,
waar hij rechten studeerde. Terug in Ilion, begon hij zijn loopbaan
onder leiding van meester Ringwood, de voornaamste advocaat van het
dorp en „vestryman - van de Anglicaanse Kerk. Vrij vlug veroverde de
knappe jongeman het hart van meester Ringwoods dochter. Alle misbaar ten spijt bekeerde ze zich tot het katholicisme. De Anglicanen
waren zeer ontsteld; bedenk eens: een meisje van voorname afkomst,
en degelijk ontwikkeld! In elk geval, het huwelijk van Blanche Ringwood en Mike O'Neill betekende een diepgaande verandering in de
toestand van de katholieken in Ilion. Die ommekeer voltrok zich trouwens zowat overal in de Verenigde Staten. Zo werd b.v. rond die tijd
een katholieke Ier, Jim Curley, burgemeester van Boston, het bastion
van het aristocratisch puritanisme; later werd een van zijn vrienden, Jim
Kennedy, door President Roosevelt benoemd tot ambassadeur van de
Verenigde Staten aan het Hof van St.-James, een post die tot dan toe
traditiegetrouw voorbehouden bleef aan de Lowell's en de Cabot's.
Om de toestand van het katholicisme en voornamelijk van de katholieke literatuur in de Verenigde Staten te begrijpen, mag men niet vergeten dat de Amerikaanse Kerk vooral een strijdende kerk is geweest.
Ze streed om zich te doen gelden in een land dat door zijn tradities en
instellingen fundamenteel protestants is. Ze streed om haar gelovigen
— grotendeels arme immigranten uit de arbeidersstand, van Ierse.
Italiaanse of Poolse afkomst — te beschermen tegen de uitbuitingen
van de bezittende klasse, tegen de sociale onrechtvaardigheid, tegen de
afzondering en de wanhoop. Haar taak was vooral praktisch en sociaal
in dit continent dat tot in de 20e eeuw een missieland is gebleven. Men
begrijpt best waarom de Kerk zich niet ophield met kunst en letteren,
zelfs niet met theologie. Ze had meer behoefte aan actiemensen en aan
bouwers dan aan intellectuelen. In Europa, sinds de Middeleeuwen, is
de Kerk door traditie gebonden aan de heersende, ontwikkelde en vaak
reactionaire klasse. Het altaar is er een trouwe bondgenoot van de
gevestigde orde. In de Verenigde Staten daarentegen was het Katholicisme de misprezen godsdienst van de armen: vrij vlug nam het een
belangrijk aandeel in de arbeiders en syndicatenbeweging van het land.
In de 19e eeuw werden priesters zoals Kardinaal Gibbons, Mgr. Spalding van Peoria en later Mgr. John J. Ryan voor revolutionairen aan-
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gezien. Nu nog worden ze onder de meest vooruitstrevende pioniers
van de sociale beweging in de Verenigde Staten gerekend, die voor de
Amerikaanse werkman de hoogste levensstandaard van de wereld hebben bevochten. Zoals de primitieve Kerk, was de Amerikaanse Kerk in
de 19e eeuw vooral een Kerk van armen en vervolgden.
Maar sinds enkele generaties wint het katholicisme in Amerika aan
rijkdom, invloed, waardering, en zelfs, helaas aan „respectability". De
Kerk verburgerlijkt samen met haar gelovigen. De kinderen van Blanche
Ringwood en Mike O'Neill kennen niet langer het ostracisme der vorige
eeuw. Heden vormt de Kerk, met haar 30 miljoen gelovigen, één van de
meest invloedrijke en geduchte machten in het openbaar leven. Ze heeft
beslist gezegevierd en zich als integrerend deel van het Amerikaans
leven doen aanvaarden. Ze wordt zich nu bewust van haar nieuwe taak
en houdt zich meer actief bezig met kunst, letteren en wijsbegeerte, al
blijven haar meest originele en meest revolutionaire verwezenlijkingen
nog immer op het sociale plan. De Kerk der Verenigde Staten is veruit
de eerste geweest die een ernstige poging waagde om het katholicisme
te incarneren in een technische en democratische samenleving, een
samenleving die van nature uit vijandig staat tegenover de vormen en
de geest van een landelijk en traditioneel katholicisme. De grote protestantse theoloog in Amerika, Rheinold Niebuhr, merkte hieromtrent op:
„Het katholicisme schijnt het minst tot zijn recht te komen in een feodale en agrarische samenleving, omdat het zich herhaaldelijk met de
moed der wanhoop vastklampen wil aan uiterlijke machtsvormen en
aan voorrechten, die in de Middeleeuwen belangrijk waren, maar nu
waardeloos zijn geworden. In een hoogontwikkelde industriële samenleving is het katholicisme zichtbaar bezield met een scheppend dynamisme".
Dit scheppend dynamisme drukt zich uit in een handig gebruik van
de communicatietechniek veeleer dan door het aanwenden van louter
literaire middelen. De Amerikaanse katholieken gebruiken de radio, de
televisie, de film, de publiciteitstechniek met verbazend veel succes. Het
televisieprogram van Mgr. Fulton J. Sheen b.v., het meest populaire in
de Verenigde Staten, wordt door miljoenen telekijkers gevolgd, door
protestanten en vrijdenkers zowel als door katholieken. En zijn bundel
televisietoespraken, getiteld Li fee is worth Living kende een der hoogste
oplagen in het na-oorlogse Amerika: ongeveer één miljoen exemplaren.
Natuurlijk heeft een werk als Li fee is worth Living, kenschetsend voor
een hele reeks boeken over praktische vroomheid, niets te maken met
„de echte literatuur", zij weze katholiek of niet. Het komt me zelfs voor
dat, met uitzondering van bepaalde intellectuele milieus meestal van

804 KATHOLICISME EN LITERATUUR IN DE VERENIGDE STATEN

bekeerden, de Kerk in Amerika zo niet achterdochtig dan toch eerder
onverschillig blijft t.o.v. de literatuur. In het verleden heeft ze haar beste
krachten gewijd aan sociale verwezenlijkingen; heden wil ze in voeling
blijven met de massa. Haar verbazende verspreiding en aangroei heeft
misschien de mystieke verdieping verhinderd, waaruit meestal de christelijke literaire schepping ontspringt. Het is zelfs mogelijk dat een klimaat van sociale rechtvaardigheid, van optimisme en van materieel
geluk niet noodzakelijk de artistieke vormgeving bevordert.
Tot nog toe hebben we getracht aan te tonen waarom de psychologische en sociale conjunctuur van het katholicisme in de Verenigde Staten
doorgaans weinig bevorderlijk was voor de literaire en artistieke schepping. We hebben gesproken over de vijandige houding van de protestantse meerderheid, over de moeilijke levensomstandigheden van de
katholieke immigranten, die tijd noch geld hadden om de kunst te beoefenen, over het gebrek aan een christelijk-humanistische traditie bij
de Ierse leiders der Kerk. Zo begrijpt men licht de moeilijkheden waarvoor een Amerikaans schrijver zich geplaatst zag, wanneer hij tevens
katholiek was, want ik houd niet van de benaming „katholiek schrijver".
In feite kennen we vooral goede schrijvers en slechte schrijvers: „een
slecht boek over Gods liefde blijft een slecht boek, al spreekt het dan
ook over Gods liefde" (Thomas Merton) .
De jonge auteurs hebben dit ook aangevoeld. Ze willen het feit dat
ze katholiek zijn niet uitbuiten; ze willen alleen maar goede auteurs
worden, die tevens katholiek zijn. Ze weigeren nog langer een clan te
vormen. Deze houding heeft de toestand van de katholieke literatuur in
de Verenigde Staten merkelijk verbeterd. Enige jaren terug zou geen
criticus — tenzij misschien een vrome kroniekschrijver in „De Kleine
Bode van het Heilig Hart" •-- het gewaagd hebben enkele beschouwingen te wijden aan de katholieke literatuur in Amerika. Aan sommige
katholieke universiteiten bestudeerde men Claudel, Marie Noël, Francis
Jammes, Mauriac, of besprak men aarzelend de mogelijkheid van een
„Katholiek Reveil". Jammer genoeg zonder veel resultaat. De ontwikkeling van de Kerk gedurende de laatste tien jaar, het groot aantal
bekeringen van vooraanstaande mensen als Allen Tate, Thomas Merton, Claire Booth Luce, het heimwee van de massa naar het geestelijke
houvast en de zekerheid van het katholicisme in een wereld waar de
aloude liberale waarden niet langer van toepassing scheenen, dit alles
heeft de toestand grondig veranderd.
We constateren vooreerst de gestadige groei van het aantal katholieke lezers die belang stellen in ernstige werken. Dit publiek beperkt
zich niet tot een minderheid van intellectuelen (bewijs hiervan is de
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recente verkoop van 400.000 exemplaren van Sint-Thomas' Summa in
een verkorte uitgave van ongeveer 600 pagina's). De katholieke uitgevers hebben schoon schip gemaakt met de treurige Saint-Sulpicegeest en
verzorgen hun uitgaven met dezelfde zin voor „salesmanship" die bij de
teleprogramma's van Mgr. Sheen zo handig wordt aangewend. Vijf
katholieke „Bookclubs" voeren een ernstige concurrentie tegen de Book
of the Month Club en tegen de Literary Guild. Verscheidene uitgevers
verzorgen de goedkope herdruk van grote katholieke werken, en een
der voornaamste firma's heeft zojuist een nieuwe reeks opgezet waarin
de werken van Sint Thomas, Karl Adam, Georges Bernanos e.a. zullen
verschijnen. Thans betwisten de uitgevers — niet de kleine gespecialiseerde firma's, maar de grote boekhandels •-- de werken die het katholieke publiek kunnen interesseren. We hebben dus niet zozeer gebrek
aan publiek als aan auteurs.
* * *

Na al wat ik heb uiteengezet, begrijpt men waarom de katholieke literatuur van de 19e eeuw ten onzent in gebreke bleef. Er waren wel
enkele poetae minores: b.v. Pater Ryan, Pater Tabb, of Louise Imogène
Guiney; romanciers als Henry Harland en Marion Crawford; essayisten
als Agnes Repplier en Henry Lathrop Stoddard. Maar het zijn allen
schrijvers van de tweede rang. De merkwaardigste geest in het Amerikaans katholicisme van de 19e eeuw is ongetwijfeld Orestes Brownson,
al reikt zijn activiteit heel wat verder dan de literatuur. Deze bekeerde
transcendentalist, die nooit met iemand akkoord ging, was te katholiek
voor de Yankees en te zeer Yankee voor de katholieken, of ten minste
voor de Kerk zoals hij die leerde kennen. Hij voer heftig uit tegen de
„Ierse overheersing", want de Ierse kerkelijke milieus bleven altijd
wantrouwig tegenover het systematisch non-conformisme van deze
wondere maar geniale man. Brownson was eigenlijk een polemist en
publicist, een soort excentrische Louis Veuillot. Zijn roman De Bekeerling is een uitstekend sociologisch document over de tegenstrijdige stromingen van het Amerikaans leven tussen 1840 en 1860.
Men moet er anderzijds rekening mede houden dat het voor een
intellectueel moeilijk was katholiek of zelfs gelovig te zijn in de ideologische atmosfeer op het einde van de 19e en in het begin van de 20e
eeuw, in Amerika zowel als in Europa. De meeste intellectuelen waren
gewonnen voor het positivisme. Het scientisme en de nieuwe zekerheden
vervingen stilaan het puriteins ideaal en de oude theologische opvattingen. De jonge intellectuelen van katholieke afkomst verlieten de Kerk,
die zich blindweg scheen te verzetten tegen de vooruitgang, en verkozen het economisch en biologisch determinisme. Ze lazen Comte, Spen-

806 KATHOLICISME EN LITERATUUR IN DE VERENIGDE STATEN

cer, Darwin, en later Marx en Freud. De vrije kritische geest, beweerden ze, was onverenigbaar met het dogmatisme en het aftands bijgeloof
van het katholicisme. Toch bleef het werk van enkele dezer opstandigen
diep doordrongen van hun eerste katholieke vorming. De kracht zelf
van hun verzet bewijst hoe diepgaand de invloed was geweest waaraan
ze zich nooit helemaal konden onttrekken.
De meest representatieve auteur uit deze groep is ongetwijfeld James
Farrell die vanaf 1932 de cyclus „Studs Lonigan" publiceerde. Farrell
werd in 1904 te Chicago geboren in de „Zuiderwijk" die hem toebehoort zoals Yoknapatawpha County aan Faulkner. Hij komt zelf uit het
milieu dat hij beschrijft, liep school bij de Zusters van de wijk, hoorde
mis in de kerk van Sint-Patrick, onderging diepgaand de invloed van
een streng en eng Iers katholicisme. Maar hij kon het met dit milieu niet
eens worden. De geschiedenis van zijn geestelijke odyssee is slechts de
kroniek van zijn verzet. Dit kwam reeds tot uiting in zijn besluit om te
studeren aan de universiteit van Chicago die zowel door zijn familie als
door de pastoor van St.-Patrick als goddeloos werd gebrandmerkt.
(Terloops gezegd, in Chicago kende men de laatste jaren een ware
intellectuele omwenteling: de studie van het Thomisme werd er onder
de impuls van Richard M. McKion en de oud-rector, Robert M. Hutchens, sterk bevorderd) . Farrell beschrijft zijn personages met de accuratesse van een socioloog. De vader, Paddy Lonigan, een doodeenvou
dige immigrant, heeft een goede betrekking gevonden. Hij is tevreden:
hij bezit zijn eigen huis en een bloeiende zaak. Toch voelen de Ieren uit
de Zuiderwijk zich altijd „outsiders" in een protestantse gemeenschap.
Veracht door de aloude Amerikaanse families, hebben ze er behoefte
aan om op hun beurt te verachten. Dit verklaart hun heftige vooroordelen tegen „de negers en de youpins". Ze hadden, natuurlijk, hun geloof,
maar dat zette hen niet tot broederlijkheid aan; het diende veeleer om
hen nog meer af te zonderen, en hun haat tegen de protestantse meerderheid aan te wakkeren. Van zijn jeugd af deelde Studs de heimelijke
angst van zijn milieu.
De dodenwaken, de „wakes", komen herhaaldelijk terug in de drie
boekdelen van Studs Lonigan. Ze vertolken de obsessie van de dood en
de zonde die in deze gemeenschap de vreze Gods levendig hield. „95%
van de zielen in de hel waren er heengeleid door de zonden van het
vlees" zei de priester. „De hel begon plots op te vlammen in de geest
van Studs als een brand in Chicago. En Studs huiverde voor de dood".
In deze atmosfeer schildert Farrell het drama van de jonge Studs vol
goede bedoelingen, maar zwak en zonder innerlijk dynamisme, die meer
en meer door het milieu wordt ingepalmd en er onvermijdelijk het slacht-
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offer van wordt. Hij drinkt, loopt de meisjes achterna, vecht met de
zware jongens van de wijk en verveelt zich bij die langzame verdierlijking. Na de triestige en naargeestige uitspattingen, na de vreugdeloze
braspartijen, komen de aanvallen van schuldgevoel, die hem vol ontzetting naar de biechtstoel van Sint-Patrick drijven. „Een plotse angst
overviel hem. Angst om gekwetst te worden bij het spel, angst voor de
hel vol eindeloze kwellingen in een eeuwig en eentonig vlammenvuur.
Een plotse angst ook voor het leven ....". En men denkt aan die andere
Ier, James Joyce, die dezelfde angsten beschrijft in The Portrait of a n
Artist as a Young Man.
Maar er zijn ook tedere passussen in Studs Lonigan, waarbij Farrell
zich de eenvoudige en zuivere vroomheid van zijn moeder herinnert:
„Mrs Hagerty, log en ellendig, de ogen rood belopen van het wenen.
liet haar muntstuk glijden in de offerblok voor het altaar van OnzeLieve-Vrouw. Ze hief haar ogen vol tranen op, vol aanbidding en hoop,
naar het onbewegelijke wassen gelaat van het beeld van de Moeder
Gods. Haar uitdrukking weerspiegelde een intense hartstocht, en, onder
haar blik, schenen de wassen lippen wonderlijk te bewegen als om haar
te troosten". Zo ontdekt men, links en rechts in deze onbarmhartige
naturalistische kroniek, het heimwee naar een verloren maar niet vergeten geloof, beheersd door een somber en wraakzuchtig katholicisme,
dat meer belang hechtte aan de bevlekking door het vlees dan aan de
liefde tot de naaste en dat de eerbied voor de uiterlijke vorm overdreef
ten koste van de geest. Farrells evolutie naar links en zijn schampere
kritiek op de Kerk zijn een vrij normale reactie tegen het clericalisme
van zijn familie.
James Farrell is de kroniekschrijver van het katholieke proletariaat;
James Scott Key Fitzgerald, een der beste schrijvers na de eerste wereldoorlog, is eveneens Ier en katholiek, maar stamt uit de burgerij.
Fitzgerald drukt in zijn voornaamste romans, (ik denk vooral aan zijn
meesterwerk, Great Gatsb y) de angst uit van de „outsider" die zich
niet thuis voelt in de hogere kringen, maar snel vooruit wil komen om
„aanvaard" te worden door de leden der rijke en oude families wier
voorouders zijn overgekomen op de Mayflower, wier zonen de beste
universiteiten van de Oostkust bezoeken, en wier praalzieke dochters
hun intrede doen in de „society" in de salons van de Plaza of de Waldorf-Astoria. Ook Fitzgerald heeft vrij vlug elke godsdienstige praktijk
opgegeven. Toch vindt men in de diepere onderlaag van deze brillante
en wanhopige romans de sporen van zijn religieuze vorming. Nooit
verloor hij een instinctieve zin voor de problemen van de genade en de
verwerping; en de tragiek van een wereld zonder God en zonder hogere
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waarden is overal in zijn werk merkbaar. In Tender is the Night, kruist
Nicole, de onverantwoordelijke, wrede en ontredderde heldin, zich met
Chanel nummer 5. Dit gebaar, dat bij haar niet godslasterend is, herinnert aan de schrijnende betekenis van sommige bladzijden uit Brighton Rock, al is de bedoeling van dit laatste werk meer uitgesproken
theologisch. Herhaaldelijk heeft Fitzgerald in zijn posthuum verschenen
dagboeken bekend dat hij eigenlijk nooit volledig aan het katholicisme
van zijn jeugd vaarwel heeft gezegd.
Vele talentrijke Amerikaanse schrijvers uit de periode na de eerste
wereldoorlog (b.v. John O'Hara, Katherine Anne Porter, Mary Mc
Carthy) hebben, niettegenstaande hun katholieke opvoeding, alle godsdienstpraktijk vaarwel gezegd. De strenge bekrompenheid, het gebrek
aan inzicht en de onverschilligheid t.o.v. de kunstenaars in kerkelijke
kringen hebben hieraan schuld; maar meer nog de intellectuele middelmatigheid van de massa hunner geloofsgenoten. In het kader van het
Europese katholicisme, dat veel soepeler en ruimdenkender is, zouden
zij zeker een plaats hebben gevonden. In Europa zou men deze afvalligen niet als katholieke auteurs beschouwen. Toch klagen hun bittere en
wrange romans de tragiek van een wereld zonder genade en zonder
liefde veel overtuigender aan dan de steriele lieflijkheid van een officiële maar verstarde „katholieke literatuur".
Ik denk, in dit verband, aan Ernest Hemingway. Van huis uit protestant, bekeerde hij zich gedurende de eerste wereldoorlog tot het katholicisme, maar praktizerend bleef hij niet. Herhaaldelijk merkt men in
zijn boeken een onverholen sympathie voor de „katholieke beschaving"
van de Middellandse Zeegebieden, voor de riten en de ceremoniën, die
vorm en zin geven aan het leven en de universele „nada'' bezweren.
Maar een onderzoek naar de katholieke elementen in het werk van
Hemingway, en naar de „Spaanse" anti-intellectuele, en zelfs reactionaire vormen van zijn katholicisme, zou ons hier te ver voeren.
* * *

Naast de afvalligen staan echter de bekeerlingen, als Willa Cather.
Allen Tate, Robert Lowell, Thomas Merton, aan wie de moderne
katholieke literatuur evenveel verschuldigd is in de Verenigde Staten
als in Engeland.
Voor het merendeel waren deze bekeerlingen „anti-modern"; ze
voelden zich aangetrokken tot de Kerk door de rijkdom van haar tradities, de pracht van haar liturgie, de vormen die haar riten aan het leven
geeft, de toevlucht die zij biedt tegen de wanorde en de verwikkelingen
van de huidige wereld. Ze hebben, naar het woord van Henry Adams,
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de cultus van de dynamo verworpen om terug te keren tot die van de
Heilige Maagd.
Willa Cather, een der beste Amerikaanse prozaïsten op dit ogenblik,
is hiervan een treffend voorbeeld. Haar eerste belangrijke werken 0
Pioneers (1913) , The Song of the Lark (1915) en My Antonia behandelen alle hetzelfde thema: het zware en moedige leven van uitgeweken
katholieke families, die vanuit Midden-Europa overkwamen om een
nieuw bestaan in Amerika te beproeven. Miss Cather legt vooral de
nadruk op de innerlijke strijd tussen de tradities van de Oude en de
zeden van de Nieuwe Wereld. In deze eerste romancyclus legt zij een
vurig getuigenis af van haar geloof in de Nieuwe Wereld. Ze gelooft
werkelijk in „de geest van de pioniers'', in de grenzeloze hoop die het
Westen biedt. De volgende romans slaan een andere toon aan. De rijpheid brengt ook de onrust met zich mede. In Willa Cather groeit stilaan
een diepe teleurstelling om de ontwikkeling van haar land, van het idealisme en de belofte der pioniers naar een industriële samenleving, beheerst door de „grote roofgieren- uit de zakenwereld. Deze ontgooche
ling is duidelijk merkbaar in A Lost Lady (1924 ) maar vooral in The

Professors House (1925) .
Teleurgesteld door het heden, wendt ze zich meer en meer naar het
verleden, naar het Amerika van de 18e eeuw, naar de orde, de traditie,
het geloof. Ze roept de Spaanse beschaving uit het Zuid-Westen der
Verenigde Staten op en het epos van de eerste missionarissen in Death
comes [of- the Archbishop (1927) , of dat der Fransen in Canada: Shadows on the Rock (1931). Het zijn de jaren van haar bekering tot het
katholicisme. Maar na haar overgang schreef ze niet veel meer. Zou het
ware geloof tot stilte leiden?
De jonge katholieke romanciers uit het naoorlogse beschrijven in hun
werken de nieuwe toestand van het Amerikaans katholicisme, zoals we
die boven hebben geschetst. Ze zijn meer „intellectueel" gericht en
beseffen de rijkdom van het katholiek cultuurpatrimonium. Elk gevoelen
van minderwaardigheid is geweken, soms zelfs lijken ze behept met een
soort culturele agressiviteit. Ook aan de beste niet-katholieke universiteiten wordt het katholicisme hoe langer hoe meer gewaardeerd om zijn
intellectueel dynamisme. Te Chicago is de universiteit een centrum van
Thomistische studie; Jacques Maritain doceert te Princeton; de katholiek Allen Tate is een der meest vooraanstaande geesten van de universitaire kritiek; aan de universiteit van Yale weet de voortvarende Pater
John Courtney Murray de elite onder de studenten tot een diepere
godsdienstbeleving te brengen. Aangemoedigd door deze blijken van
51
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waardering, leggen de katholieke universiteiten hun sectarisme af en
zien de mogelijkheid in een zuivere katholieke cultuur te verspreiden
door het inbouwen van het christelijk humanisme in het Amerikaans
leven.
Onder de jonge romanciers, die bewust „katholiek" zijn, vermeld ik
Harry Silvester, Leo Brady, Crawford Power, J. I. Powers, Robert
Bowen, Richard Sullivan, Charles Bracelen Flood, Dunstan Thompson.
Allen hebben een zuivere stijl, wars van het devotionele. Aan Hemingway en de beste Amerikaanse prozaïsten ontlenen ze hun literaire techniek. Ze hebben Graham Greene gelezen (wiens invloed bij hen doorwerkt ) en weten dat een katholieke roman niet noodzakelijk „vroom"
is. Toch komt het me voor dat al hun werken, handig en stevig gebouwd
en technisch onberispelijk, aangetast zijn door de ziekte van het intellectualisme, evengoed als de niet-katholieke roman in Amerika en
Europa. Onze tijd schijnt meer interesse te voelen voor de „ideeën" dan
voor de literaire waarden.
T he Encounter van Crawford Power, is misschien wel de merkwaar-

digste katholieke roman uit de naoorlogse periode. Het boek is een
getuigenis van een nieuwe geestelijke rijpheid. Father Cawder, de
hoofdpersoon, gelijkt in niets op de glimlachende goede-maats pastoors,
die Bing Crosby zo graag uitbeeldt. Father Cawder is eerder verwant
aan bepaalde figuren van Bernanos. Het is een man die zich „gezonden" weet. Hij gelooft in de waarheid van Gods woord, verafschuwt de
mediocriteit der wereldse zaken, en ontdekt in elke ziel de knagende
worm. Ook hij wordt verteerd door een knagende worm die welig tiert
in de zwoele atmosfeer van een gestrenge en overdreven nederigheid.
Het eerste hoofdstuk stelt Father Cawder voor in gesprek met een
zijner parochianen, Mevr. Girard, die hem kussentjes aanbiedt voor de
kerkbanken. Hij wijst het geschenk af: — „De Kerk mag niet verdorven
worden door de zucht naar comfort — de christenen worden veel te
kleinzerig". Benig en vormeloos, wanstaltig en lelijk „als een onthoofde
hen", kan Father Cawder, zich best voorstellen dat „een ietwat gestrenge moralist de praktijk van het dagelijkse warme bad als zondig
zou afwijzen".
Father Cawder kan moeilijk met andere mensen overweg; ze irriteren
hem: Mevr. Girard met haar innemende en gemakzuchtige mediocriteit;
zijn kapelaan, Father Moran, die meer begaan is met de administratie
van de parochie en de voordelen van een organisatie voor onderlinge
kredietverlening dan met de versterving des vlezes; zijn dienstmeid, de
luie en sentimentele Mrs. McGovern, een verwoede liefhebster van
miraculeuze medailles, scapulieren en novenen. In deze roman geeft
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Power een aandoenlijke analyse van Father Cawders geestelijke ijdelheid, van zijn onbewust pogen om met God te wedijveren waar hij voor
zich een autonomie opeist die in het religieuze aan geen enkel mens
toekomt. De niet-katholieke criticus Irving Howe schreef over dit werk:
„Crawford Power beeldt het geloof uit zowel in zijn grootheid als in
zijn ellende, zonder dat de verstrengeling van deze twee elementen ooit
vervalt tot de sensationele effecten van Graham Greene of het snobisme
van Evelyn Waugh. De morele instelling en de ernstige toon doen
eerder aan Francois Mauriac denken".
* * *

Tot besluit zou ik aan dit overzicht een constatering willen toevoegen
die tevens een wens inhoudt. Er rest nog een synthese uit te bouwen
van de Europese Kerk met haar mystieke verdieping en haar diepgaande invloed op een minoriteit, en de jonge Amerikaanse Kerk met haar
vitaliteit, haar sociale veroveringen en haar wil om zich doeltreffend in
de huidige wereld in te werken. Misschien, zal de samenvoeging van
deze twee krachten, de verticale en de horizontale, een meer integrale
visie realiseren op de onbegrensde mogelijkheden van het christelijk
leven.

Modern debat
rond een oude emigratie
door J.

SIMONS S.J.

heel lang geleden emigreerde Israël uit Egypte naar Kanaan,
L ANG,
in de hoop dat het „beloofde land" toch wel wat meer zou bieden
dan „het beste land van Egypte'', dat een farao beweerde ter beschikking gesteld te hebben. Het is niet zo heel zeker, dat deze groep emigranten veel talrijker is geweest dan wat Nederland tegenwoordig in
een of twee zendingen naar Australië of Canada verscheept, maar haar
belevenissen hebben wél wat meer aandacht getrokken, omdat ze nu
eenmaal vermeld staan op de bladzijden van het Oude Testament. De
tocht van de Israëlieten van Egypte naar Kanaan is zelfs een onderwerp,
dat de pennen van de Bijbelverklaarders steeds gemakkelijk in beweging
heeft gezet. Typerend als het was voor de mensheid van een eeuw
terug, dat die pennen vaak de volkomen ongeschiedkundigheid van
deze emigratie wilden bewijzen, even typerend is het voor onze tijd, die
het ene na het andere nog gesloten geografische gebied opengooit, dat
men zich weer meer is gaan zetten aan de reconstructie van de wonderlijke kronkelweg die de Israëlietische emigranten volgens de Bijbel
zouden hebben afgelegd om vanuit de Egyptische Delta de oostelijke
oever van de Jordaan tegenover Jericho te bereiken. Het is een onderwerp, waarover in de laatste decennia een hele rij geleerde verhandelingen zijn gepubliceerd, en men kan, naar wij menen, zelfs vaststellen,
dat de wetenschap in dit vraagstuk momenteel een kritiek punt heeft
bereikt.
Zoals met dit soort vraagstukken het geval pleegt te zijn, is lang niet
alles wat hiertoe heeft bijgedragen, gloednieuw. Het is veeleer zó dat
het veel omvangrijker feitenmateriaal, dat nu dank zij exploraties op en
onder de grond ter beschikking staat, ook aan het gedeeltelijk oude een
heel nieuw gezicht heeft gegeven en ons uiteindelijk voor de vraag heeft
geplaatst, of wij in onze opvattingen omtrent de trek van Egypte naar
Kanaan toch niet een heel grote ommezwaai moeten maken. Onder de
katholieke Bijbelgeleerden van erkende faam is er tenminste al één die
deze ommezwaai voor honderd procent voltooid heeft. Ofschoon wij
geen kans zien de zaak, waar het hier om gaat, adekwaat voor te stellen
zonder veel technische omhaal, willen wij toch een poging doen om ze
tenminste enigszins begrijpelijk te maken.
* * *

In het Boek van de Uittocht (XIII 17, 18) staat een tekst die men
wel kan beschouwen als de as waarom alles draait. Wanneer de Israëlieten op het punt staan hun tocht naar het Beloofde Land aan te
vangen, krijgen zij het bevel daar niet heen te gaan „langs de weg van
het land der Philistijnen, ofschoon dit dichtbij is, maar door de woes-

MODERN DEBAT ROND EEN OUDE EMIGRATIE

isthmus,door
grensposten bewaakt

•

813

QADES3

`% 4 --Bittere Meren

tijn". Met andere woorden: de emigranten moeten niet de rechtstreekse
en onmiddellijk naar Kanaan leidende heerbaan nemen die in het noorden van de Delta Egypte verlaat, langs de kust van de Middellandse
Zee loopt en onder Gaza Kanaan binnenkomt. Dit is een alleszins
begrijpelijk plan (het „bevel" is niet veel anders dan een religieuze
formulering ) , want wat de Egyptenaren van die tijd de „Weg van
Horus" noemden, was niet alleen een door karavanen gefrekwenteerde
heerbaan maar ook vanuit een serie militaire posten door egyptische
soldeniers gecontroleerd. In hun omstandigheden hadden de emigranten
niets slechters kunnen doen dan zich aan deze tocht te wagen. Er was

814

MODERN DEBAT ROND EEN OUDE EMIGRATIE

voor hen — zoals voor alle vluchtelingen uit Egypte — maar één plan
dat uitzicht bood: de woestijn, d.w.z. zo snel mogelijk de isthmus van
Suez oversteken en zich in de wijde ruimte daarachter onttrekken aan
de greep van farao. Dit plan leidde de Israëlieten dan tot de omzwerving door „de grote en verschrikkelijke woestijn'', waaraan vooral het
rendez-vous met Jahweh op de heilige Sinai haar eigenaardige kronkelvorm gaf. Althans in de traditionele opvatting doet het hele verdere
Bijbelverhaal ook niets anders dan ons de etappen en belevenissen van
deze omzwerving van kampement tot kampement opnoemen, hetzij we
dit verhaal lezen in de speciale hoofdstukken van het Boek van de Uittocht zelf, hetzij in de verspreide passages van Deuteronomium, hetzij
ook in de sobere vorm van een lange lijst van halteplaatsen zoals die is
opgenomen in het Boek der Getallen (XXXIII) .
In de 19e eeuw heeft allereerst de school van Wellhausen getracht
deze eenvoudige en in haar geheel genomen zeer begrijpelijke voorstelling van zaken te exploderen door op grond van literaire analyse en
enkele details van het verhaal de theorie te verdedigen, dat de Israëlieten, nauwelijks over de woestijnzoom aan de greep van farao ontsnapt,
zich snel naar het noorden, rechtstreeks in de richting van Kanaan,
hebben gewend en de zuidgrens daarvan ook al spoedig bereikten bij
de oase van Qadesj beneden Beersjeba. Hoe zij daarna verder het Beloofde Land zouden zijn binnengedrongen, doet hier niet ter zake. Deze
theorie heeft altijd aanhangers gehad, maar zeker niet minder tegenstanders, ten dele omdat zij steunt op kritische tekstanalysen die in de
loop der jaren veel van hun krediet hebben ingeboet.
Minder geruchtmakend maar als steunend op enkele concrete gegevens eigenlijk veel serieuzer, was de theorie die gelanceerd werd door
een van de eerste grote figuren uit de toen nog piepjonge wetenschap
der egyptologie, de Engelsman H. Brugsch. Hij ging er van uit, dat
volgens talrijke Bijbelteksten de ontsnapping van de Israëlieten uit
Egypte iets te maken had met de z.g. „soef-zee", wat wij naar het voorbeeld van de griekse Bijbelvertaling der Zeventig plegen te vertalen als
Rode (Erythraeische) Zee maar toch althans met deze naam niets te
maken heeft. Brugsch legde verband tussen „soef " en de egyptische
benaming „het thoefi-land" wat zou wijzen op een vertaling als „Rietzee" en dit was volgens hem het Sirbonis-meer van de klassieke schrijvers, thans sabchat el- bardawil genoemd en gelegen even ten noorden
van Egypte aan de kust van de Middellandse Zee en dus precies op
„de weg van het land der Philistijnen". Voor alle andere nog in Egypte
gelegen plaatsen, die in het Bijbelverhaal vermeld staan, vond Brugsch
een bij dit gegeven passende localizatie. Bij een dergelijk begin van de
Uittochtsroute was natuurlijk voor een omzwerving door het Sinaischiereiland geen plaats meer.
Hiermee had de wetenschap van de egyptologie zich meester gemaakt van het Uittochtsvraagstuk en was een nieuw tijdperk van de
discussie begonnen. Indien niet alle onderdelen van de door Brugsch
uitgestippelde aanvangsroute bevredigden, het ging voortaan om feiten:
wat en waar is op de eerste plaats „de soef -zee"? Waar liggen precies
al die plaatsen, die gepasseerd werden voordat men de „soef -zee" be-
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reikte: Succoth, Etham, Baalsephon, Migdol, Pi-Hachiroth? Het is met
het oog op de vijftig jaar geleden nog in haar aanvangsstadium verkerende exploratie van de egyptische Delta en de daarbij aansluitende
even onvoldragen verklaring van de betreffende egyptische dokumenten volkomen begrijpelijk, dat hier twee scholen ontstonden, waarvan
de ene alle genoemde plaatsen bleef leggen op een traject dat in een of
andere vorm recht naar Kanaan wees, terwijl de andere alles bijeensleepte wat op het zuidelijke deel van de isthmus van Suez te voorschijn
kwam en kon wijzen op een uittocht ergens in de buurt van de Golf
van Suez en naar de woestijn van het Sinal-schiereiland.
* * *

Wij hebben de indruk, dat ondanks de knappe deskundigheid van
Sir Alan Gardiner de schaal tot voor kort scheen door te slaan ten
gunste van de tweede richting, die het traditionele Uittochtsverhaal niet
alleen redde, maar door uitbuiting van concrete gegevens er ook een
nieuw fundament aan gaf. In de dertiger jaren bereikte zij met de aanvullende exploraties van C. Bourdon zelfs een indrukwekkende synthese van bijbelse en egyptische gegevens, literaire en archeologische.
juist in diezelfde jaren echter waren de franse opgravingen in Ras esjSjamra, hoog aan de syrische kust, begonnen en het is uit deze wel erg
onverwachte hoek, dat de stoot ging komen, die op dit ogenblik het
getij schijnt om te zetten.
Een van de meest raadselachtige namen van plaatsen, die de Israëlieten bereikten nog vóór ze bij de „soef -zee" kwamen, is Baalsephon.
Eigenlijk is dit de naam van een god, de „Heer van het Noorden'', maar
volgens een bekend afkortingsprocédé kan het ook een plaatsnaam zijn,
ontstaan door de aanwezigheid van een heiligdom ter ere van de genoemde god. Met „Heer van het Noorden" heeft men echter geografisch nooit veel raad geweten, noch onder degenen die de zuidelijke
helft van de isthmus van Suez exploreerden noch onder degenen die
hun blik op het noorden daarvan gevestigd hielden. De eersten vonden
in hun gebied geen enkel serieus te nemen aanknopingspunt, de anderen
konden niet veel meer doen dan even ten „noorden" van Egypte een
al uit de klassieke oudheid bekend heiligdom van Zeus Kasios aanwijzen, vlak bij het Sirbonis-meer. Het doet e r niet veel toe, dat zij dit
heiligdom zochten in Mahammadiyeh aan de zuidelijke punt van dit
meer, terwijl het nu wel vaststaat dat Ras Qasroen op de smalle strook
grond tussen het meer en de Middellandse Zee de eigenlijke plaats is
geweest: iedere ligging bij het Sirbonis-meer kwam natuurlijk prachtig
uit, als dit de „soef -zee" was. Niettemin was dit heiligdom van Zeus
Kasios een slag in de lucht, want Baalsephon bleef ongrijpbaar. juist
hierin bracht een ontdekking in het verre noorden van Syrië een radikale verandering. Een daar gevonden tekst wees namelijk uit, dat het
eigenlijke home van de god Baalsephon in de omgeving van Ras esjSjamra was, en de scherpzinnigheid van de Duitser Otto Eissfeldt wist
al spoedig dit heiligdom op Dzjebel el-Aqra te plaatsen. Nu wil het
geval echter dat deze berg een historische kultusplaats van Zeus Kasios
is geweest en het duurde niet lang, of het stond vast dat de semietische
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Baalsephon hier met Zeus Kasios vereenzelvigd werd. Deze stellingen
steunen thans op onweerlegbare bewijzen. Het was nu nog maar een
kinderpasje om de idee te opperen, dat in het bij de noordgrens van
Egypte gelegen befaamde heiligdom van Zeus Kasios deze godheid
eveneens als Baalsephon vereerd is geweest en er zodoende zijn naam
heeft nagelaten. Daarmee was de cirkel gesloten. Het eertijds door
Brugsch voor de „soef -zee" aangeziene Sirbonis-meer had als zodanig
een beslissende steun gekregen in de ontdekking van de plaats Baalsephon. De uittocht in noordelijke richting kon zich nu ook aan dit punt
vastklampen en het ligt voor de hand, dat dit een nieuwe poging moest
inleiden om ook de overige in aanmerking komende plaatsen op deze
lijn onder te brengen. Nog vóór het jaar 1940 verscheen het hele „vereenvoudigde" beeld van de Uittochtsroute al in een handboek. De Bonner hoogleraar Martin Noth verbeterde weinige jaren later Eissfeldt's
theorie door niet zonder meer de hele rest van het Bijbelverhaal aan het
korte. noordelijke traject op te offeren, maar twee evenwaardige (of
even onwaardige) Uittochtstradities te onderscheiden, de ene gebaseerd
op een uittocht via het noorden, de andere die ook de Sinaï-omzwerving
inhoudt, via het zuiden van de isthmus. Tenslotte (1955) komt uit het
katholieke kamp, dat zich eertijds in de persoon van Lagrange, Mallon
e.a. zoveel moeite heeft gegeven om de uittocht langs de kop van de
Golf van Suez te verdedigen en met egyptische gegevens te illustreren,
niemand minder dan de zeer bekwame en van geen heterodoxie te verdenken fransman H. Gazelles (prêtre de St. Sulpice) voor de dag, niet
alleen met een toeschrijving van de twee bijbelse Uittochttradities respectievelijk aan de zuidelijke stammen Judah-Simeon.-Benjamin en de
dubbelstam Ephraim-Menasse, maar ook en vooral met een grootse
poging om het hele materiaal, literair en archeologisch, bijeen te zetten,
te schiften en daaruit te bewijzen dat iedere in het Bijbelverhaal genoemde plaats vóór de eigenlijke uittocht in het uiterste noorden van de
Delta kan worden aangewezen.
De bijbelse geograaf heeft het gevoel, dat hij nu voor een dilemma
geplaatst is, dat hij niet langer kan ontlopen. Kan men nog vasthouden
aan één bijbelse Uittochttraditie en aan één Uittochtsroute of moet men
er minstens twee aannemen, met alle gevolgen voor de historische realiteit van dit gebeuren? Deze gevolgen zijn nog maar ten dele te overzien, maar ze zijn vérstrekkend, al hadden ze alleen nog maar de vorm
van enkele vraagtekens: zijn deze twee uittochten beide historische
gebeurtenissen en hoe verhouden zij zich dan chronologisch? hebben ze
beide dezelfde in het Boek van de Uittocht aangeduide oorzaken gehad?
kan de zuidelijke traditie, zozeer afwijkend van de noordelijke, inderdaad verklaard worden door een heel andere (egyptische) bron? zijn.
die zuidelijke stammen in ieder geval niet aanwezig geweest bij het sluiten van het Sinal-verbond? en hoe moet men zich nu de verovering van
Kanaan denken, die zich volgens het Oude Testament juist bijna geheel
in zuidelijk Palestina afspeelt? De lijst van vragen is gemakkelijk voor
verlenging vatbaar, maar de antwoorden lijken ons vooralsnog niet zo
gemakkelijk.
* * *
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Er is hier naar onze mening maar één gezond standpunt, dat men als
toeschouwer bij het debat kan innemen, en het is tweeledig:
ten eerste, wat ook de revolutionaire omwenteling in onze voorstelling
van de vroeg-israëlitische geschiedenis moge inhouden, men heeft ze
slechts te aanvaarden, want de schrik voor conclusies heeft nog nooit
een ware wetenschap vooruitgeholpen;
ten tweede, men doet er echter verstandig aan de moed tot deze con..
clusies niet op te brengen, tenzij de premissen er toe dwingen. En is dit
nu inderdaad bij de huidige stand van al onze gegevens het geval?
Het spreekt vanzelf, dat in een vraagstuk als het onderhavige talrijke
factoren een grote of kleine rol spelen en dat de beoordeling van hun
betekenis voor de gestelde vraag evenzovele malen taalkundige of
archeologische discussies met zich brengen, die wij hier niet op de voet
kunnen volgen. Wij moeten ons beperken tot de formulering van een
min of meer algemeen oordeel, al zullen we daarna ook iets concreets
zeggen over twee zeer belangrijke factoren van het debat.
De reconstructie van de israëlitische uittocht uit Egypte langs een
weg die naar het Smal-schiereiland leidt, vertoont vooral in de vorm die
Bourdon er laatstelijk aan gegeven heeft, een o.i. voortreffelijke samenhang en wij maken ons ook sterk te kunnen aantonen, dat zij diverse
indirekte aanduidingen van de Bijbeltekst goed kan incorporeren. Deze
theorie is echter archeologisch zwak gefundeerd, omdat zij voor verschillende punten (o.a. Baalsephon) op niets concreets kan wijzen en
omdat zij in andere punten steunt op te summair onderzochte of te
weinig bestudeerde gegevens. De theorie van de uittocht via het noorden moet heel wat van het Bijbelverhaal overboord zetten of onverklaard laten. Er is daar bijvoorbeeld niet de geringste verklaring beproefd van wat het te voet oversteken van een zee of meer eigenlijk kan
zijn geweest, wat toch in de israëlitische traditie een hoogst belangrijk
element is. Eén enkele uittocht, die vanuit de Delta recht naar het noorden gericht is, schiet wezenlijk te kort in de verklaring van het geheel
der bijbelse teksten. Wellicht echter heeft de theorie die thans opnieuw
deze uittocht verdedigt, meer grond van archeologische feiten en egyptische teksten onder de voeten, zodat zij, gekoppeld aan de onderscheiding van een tweede, zuidelijke Uittochtstraditie, de ware oplossing zou
aanduiden. Toch zouden wij juist wat die feitelijke basis betreft op het
ogenblik nog een belangrijke reserve willen maken en als onze mening
uitspreken, dat er nog heel wat gestudeerd zal moeten worden alvorens
men kan spreken van een definitieve localizatie in het noorden van de
isthmus van de in de teksten vermelde plaatsen. De exploratie van de
muur van egyptische grensforten over de engte van Suez, die het land
van de farao's afsloot van de woestijn, is nog verre van voltooid en,
voorzover zij voltooid is, is het nog niet mogelijk de verschillende namen
van localiteiten die in de egyptische teksten vermeld worden, met zekerheid langs deze fortenmuur te distribueren. Het vraagstuk welke namen
onderscheiden localiteiten aanduiden en welke zakelijk samenvallen,
schijnt nauwelijks rijp voor een beantwoording, en dat zou toch het
eerste vereiste zijn, als men die namen een plaats op de landkaart wil
toebedelen. Cazelles heeft wel zijn best gedaan om het tegendeel te
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doen geloven, maar hij zal alleen diegenen overtuigen, die evenals hij
al menen dat een of twee voortaan vaststaande punten de rest in het
gareel mogen dwingen. Op die een of twee punten komt het dus voorlopig aan, namelijk Baalsephon en de „soef -zee", en wij zien daarin
redenen om vooralsnog zeer voorzichtig te zijn.
De vereenzelviging van Zeus Kasios, zoals hij vereerd werd in het
heiligdom van Ras Qasroen aan het Sirbonis-meer, met de „Heer van
het Noorden" is een hypothese, maar zij is op grond van de ontdekking
in het hoge noorden van Syrië minstens plausiebel. Zij sluit echter helemaal niet uit, dat Baalsephon ook zijn vereerders kan hebben gehad in
een plaats op het zuidelijke deel van de isthmus van Suez, waar de
traditionele opvatting van de Uittochtsroute zulk een plaats vereist. Het
is bekend, dat deze god in de oudheid op tal van plaatsen heiligdommen
heeft bezeten. Vlak onder dat van Ras Qasroen is al lang een tweede
bekend te Mahammadiyeh, een derde bestond in Pelusium precies op
de egyptische grens, een vierde in Tachpanches dat al niet meer aan
zee lag. Waarom kan er dus niet, nog iets meer zuidelijk, een vijfde
heiligdom van Baalsephon zijn geweest? Het feit, dat men hier van de
zee af raakt, speelt geen grote rol, als men weet — Cazelles vermeldt
dit zelf — dat Baalsephon zelfs tot in Hessen (Duitsland) vereerd is,
al zijn waarschijnlijk de kuststeden aan de Middellandse Zee de eigenlijke haarden van deze kultus geweest. Het punt, waar de zuidelijke
uittochtstheorie Baalsephon zoekt, is trouwens zo dicht bij de Golf van
Suez en dus bij de Rode Zee, dat ook daardoor het bezwaar al zou
wegvallen. Voordat men zich begeeft op het glibberige pad van twee
Uittochtstradities ofwel van één noordelijke traditie, waarvoor de andere, zuidelijke moet worden opgeofferd, zou men het niet-bestaan van
een heiligdom ter ere van Baalsephon op de zuidelijke helft van de
isthmus heel wat beter bewezen willen zien.
Nog meer vermaant tot voorzichtigheid de verklaring van de naam
„soef-zee- en de daarbij aansluitende plaatsing van deze zee. Tegen
een vereenzelviging hiervan met het Sirbonis-meer zijn reeds vroeger
door Sir Alan Gardiner e.a. een aantal onbeantwoorde moeilijkheden
opgeworpen. Cazelles heeft dit idee van Brugsch, door Eissfeldt tot
nieuw leven gewekt, dan ook losgelaten, maar hij blijft staan op het
standpunt, dat men de naam verbinden moet met het egyptische „thoefiland" en vertalen als „Rietzee" of „Papyrus-zee''. Hij wil deze „soefzee" dan plaatsen in de noordoostelijke hoek van de Delta. Nu is er —
om de combinatie (egypt.) thoefi- (hebr.) soef maar te laten rusten —
één heel zeker en door niemand ontkend feit, namelijk dat er in het
Oude Testament een aantal teksten staan, die de naam „soef-zee' geven
aan de oostelijke van de twee noordelijke inhammen van de Rode Zee,
de z.g. Golf van Aqabah. Aangezien deze baai zout water heeft, kan zij
geen rietrijke oevers hebben en ze heeft die ook niet. Wijst dit er niet
op, dat de „soef-zee" wellicht niets met „riet" of „papyrus" te maken
heeft, ook al heeft het hebreeuws een precies gelijkluidend woord dat
„riet" of „papyrus" betekent? Of laat men het aangehaalde zekere feit
anders trachten op te lossen, maar over het hoofd zien of bagatellizeren
mag men het niet. Wij voor ons menen: als de Golf van Aqabah werd
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aangeduid als „soef -zee" (wat dit dan ook betekend kan hebben) , kan
dit best de naam zijn geweest van het hele complex van de Rode Zee
met haar twee noordelijke inhammen, waarvan de meest westelijke, de
Golf van Suez, de „soefzee" van de uittocht is. Reeds de griekse Bijbelvertaling der Zeventig kent trouwens maar één vertaling voor „soef
zee", hetzij daarmee de Golf van Aqabah of de zee van de uittocht
bedoeld is, namelijk de Erythraeische of Rode Zee.
* * *

Hoezeer het ook waar is, dat echte wetenschappelijke vooruitgang
eigenlijk niet bestaat in het oplossen van een probleem maar in dit zo
op te lossen dat zich weer andere problemen opwerpen en daarmee de
mogelijkheid ontstaat tot verdere vooruitgang, toch blijft de eerste eis,
dat de oplossing geen „faux pas" is, want in dat geval leidt zij alleen
maar tot een deraillement. juist de Bijbelwetenschap heeft meer dan
eens aangetoond, dat er geslachten over heen gaan om dan weer op het
rechte spoor te komen. Daarom is iets meer reserve tegenover de huidige gang van zaken betreffende het besproken onderwerp niet ongerechtvaardigd.

De mens in Teilhards Wereldvisie
door PROF. DR. M. DE TOLLENAERE S.J.

N april 1955 stierf onverwacht te New York P. Teilhard de Chardin
S.J. Sedert jaren genoot hij een uitzonderlijke waardering bij de vakspecialisten van de paleontologie, de geologie en de antropologie. Doch
ook bij het grote publiek was zijn naam doorgedrongen omwille van zijn
originele en fel-omstreden visie op de evolutie van het leven en op de
betekenis van de mens in deze evolutie.
Up aandringen of althans onder bescherming van een ruime groep
vooraanstaande geleerden werd een aanvang gemaakt met de publicatie
van de vele onuitgegeven geschriften uit zijn nalatenschap. Een eerste
boekdeel bevat een uitgebreid essay met een zeer treffende titel: Le
phénomène humain 1 ) . Het is immers de bedoeling van Teilhard de
mens te bestuderen als een verschijnsel te midden van de wereldverschijnselen. De verschijnselen zijn uiteraard voorwerp van de experimentele wetenschappen, als de fysica, de scheikunde en de biologie.
Daarom neemt Teilhard zich voor, niet een theologie te schrijven, maar
aan te tonen dat de mens het centrum is waarnaar deze experimentele
wetenschappen zich moeten richten, of ze het nu wensen of niet 2 ) .
Het gaat hier niet alleen over de anatomie van het menselijk lichaam
maar evenzeer en zelfs vooral over onze intellectuele en affectieve vermogens, onze cultuur, onze godsdiensthouding, in zover deze op een of
andere wijze uitwendig merkbaar zijn. Men kan slechts de wereld
begrijpen als men ziet hoe ze van uit de versnippering van het micro
fysisch kleine gegroeid is naar de complexe eenheid van het menselijk
wezen. Men begrijpt wat de mens is als men ziet hoe opnieuw uit de
versnippering van de individuen een gemeenschap groeit die hem richt
naar een Ideaal. Dit Ideaal, de levende Persoon die door alle mensen
kan bemind en bewonderd worden, is alleen in staat om hun pogen en
hun streven tot één positief geheel te bundelen en te énen.
De wereld is gericht naar het leven
Hoe kunnen we nagaan dat de wereld naar de mens toegroeit? Een
eerste methode bestaat in het affirmeren, als filosofische thesis, dat in
iedere vorm van bestaan, zowel de niet-levende van een klomp aarde,
als die van een celdiertje, van de boom en van de vele diersoorten iets
moet aanwezig zijn waardoor ze in potentia ( deze uitdrukking wordt in
een overeenkomstige context gebruikt door S. Thomas van Aquino,
S.c.g., III, 22) het bestaan en het leven van de mens kunnen worden.
1) Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain. r Editions du Seuil, Paris,
1955, 14 X 19 cm., 350 pp.
2) Onze beoordeling slaat uiteraard enkel op het hier besproken boekdeel van P.
Teilhard de Chardin en kan, begrijpelijkerwijze, geen enkele uitspraak brengen over
de nog aangekondigde delen.
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Wanneer we een grof materialisme willen vermijden, moeten we zelfs
zeggen dat het Bestaan (met een hoofdletter) en al hetgeen naar het
Bestaan gericht is, veeleer iets psychisch dan iets lichamelijks is. De
realiteit is eerst en vooral geestelijk; maar ze is het des te minder naarmate de bestaansvorm minder volmaakt is.
Er bestaat echter een andere weg die we experimenteel kunnen noemen. Deze weg werd door Teilhard gevolgd. Uitgaande van de synthese der verschillende wetenschappen vroeg hij zich af of we de volmaaktheid van een bestaansvorm ook aan zijn uitwendige verschijning
kunnen erkennen. Aan de hand der gegevens van de biologie, paleontologie en antropologie constateert Teilhard dat aan de groei van het
leven als inwendige realiteit, uitwendig beantwoordt een toename van
complexiteit in de structuur, een differentiatie van de organen: „Perfection spirituelle (ou centréité consciente) et synthese matérielle (ou
complexité) ne sont que les deux faces ou parties liées d'un même phénomène" (blz. 57) . De kwalitatieve wet van de evolutie is zo dat de
wereld overgaat van een toestand waarin een groot aantal eenvoudig
gebouwde elementen voorkomen (met een arme „inwendigheid" ) naar
een nieuwe toestand, waar het aantal elementen kleiner geworden is
maar hun structuur complexer (en dus „inwendig" rijker). Sedert
Lamarck en Darwin zocht men hoe de verschillende soorten levende
wezens ontstaan zijn uit de eerste levende cel; Teilhard vindt in zijn
principe ook een leidraad om te zoeken hoe de levende cel zelf geboren
moet zijn uit de armere bestaansvormen van het niet-levende. In vergelijking met een molecule water die uit drie atomen bestaat, is een
levende cel een reuze-complex van een hele gamma verschillende proteïnen, elk bestaande uit kettingen van twintig of meer van elkaar verschillende aminozuren; elk van deze aminozuren is zelf reeds een structuur van tientallen atomen. Indien de watermolecule een huisje met drie
kamers is, dan is de cel een paleis met duizend en één zalen.
En toch bezit het pre-vitale, het nog niet levende, een beginnende
differentiatie die we niet kunnen loochenen. In de eenvoudige molecule
van water verschilt waterstof reeds van zuurstof, en wel zo dat de twee
elementen door hun affiniteit zelf op elkaar zijn aangewezen en, juist
dank zij hun verschil, met elkaar een zeer stabiel natuurverschijnsel
uitmaken. Andere atomen — in 't bijzonder koolstof — zijn meer geschikt om de vorming van hoog gedifferentieerde en toch stabiele gehelen te bevorderen. Aan de viervoudige affiniteit van koolstof immers
kunnen vele andere atomen (o.a. waterstof en zuurstof) beantwoorden:
de samenvoeging van al deze componenten geeft aan de molecule een
zeer afwisselende en ingewikkelde structuur. In de organische scheikunde, waar koolstof een hoofdrol speelt, zijn de asymmetrisch gebouwde moleculestructuren, experimenteel gezien, uitermate belangrijk. Hoe
meer de vorm gaat afwijken van de bol of van het vierkant, hoe gemakkelijker en stabieler hij geïntegreerd wordt in de groei van een complexer geheel.
De uitzonderlijke gematigdheid van de temperatuur die sedert meer
dan een miljard jaar heerst op onze aarde heeft deze groeiende complexen niet uit elkaar getrokken zoals op de zon en andere sterren,
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omdat ze te heet zijn, of op de planeten van ons zonnestelsel, omdat ze
meestal te koud zijn. Zo werd het mogelijk dat gedurende de miljoenen
jaren die aan het leven voorafgingen, niet toevallig maar in de lijn zelf
van de scheikundige eigenschappen der elementen geleidelijk aan door
„complexif icatie een kleverige brei groeide, waarin de knoppen rijpten
van een nieuw soort bestaan: het leven.
Het leven culmineert in de mens
Was er voor dit openbloeien van het leven geen speciale tussenkomst
nodig van de Schepper? Ongetwijfeld is er een ingrijpen van de Schepper bij het tot stand komen van iedere nieuwe bestaansvorm en dit
ingrijpen is des te belangrijker naarmate de bestaansvorm een hogere
volmaaktheid bereikt, zoals de filosofie het leert 3 ) . Teilhard heeft ons
echter vanaf zijn voorwoord gewaarschuwd dat zijn uiteenzetting zich
niet zou bewegen op filosofisch of theologisch terrein. Hij wil uitsluitend weten wat de wereld, in zover ze uitwendig observeerbaar is, hem
leert, als weerglans van het inwendige. Zo gezien moet de overgang
naar het leven een bruuske „mutatie" zijn geweest: zeer lang werd het
onmerkbaar voorbereid tot het zich plots heeft ontvouwd. Het koken of
bevriezen van water, het hard worden van een ei, of, in een geheel
ander domein, het helder worden van een intuïtie, geven ons een idee
van een dergelijke bruuske overgang, die tevens, zoals in het laatste
voorbeeld, een weerglans is van de inwendige verrijking.
De biologen hebben met voorliefde verschillende vormen van mutaties bestudeerd in de verdere ontwikkeling of de verdere differentiatie
van het leven. Uit al die mutaties is de rijkdom van variaties ontstaan
die we natuur noemen: duizenden vormen van wieren, varens, bloemen,
bomen, zich aanpassend aan temperatuur, vochtigheid, vruchtbaarheid
van de bodem; honderdduizenden vormen van dieren: weekdieren, reptielen, insekten, vissen, vogels, zoogdieren.
Graag vergelijkt Teilhard het geheel van deze evolutie met een boom:
in het midden staat de hoofdtronk waarheen alles gericht is en daarrond
de zijtakken, blaren en bloesems, die nodig waren en zijn voor de groei
en de bloei van de hoofdstam. Van deze boom zien wij heden slechts
een horizontale doorsnee door de kruin. Vandaar dat al die takken,
twijgen, blaren en bloesems wel rond de tronk liggen doch geen organisch verband meer tonen. Pas wanneer we de dynamische groei van de
boom in de tijd nagaan ( dank zij de studie der fossielen) merken we
3 ) Vóór Pasteur (18221895) werd algemeen aanvaard, ook door de thomistische
filosofen, dat er levende wezens ontstonden door „spontane generatie" uit niet levende
elementen. In zijn onderzoekingen naar de eigenschappen van giststoffen, naar de
ziekte-oorzaken bij zijdewormen, naar de kiemen van tuberculose heeft de Franse
geleerde aangetoond dat deze levende organismen alle geboren werden uit levende
organismen van dezelfde soort. Door veralgemening van Pasteur's conclusie heeft
men hieruit willen besluiten dat God op een fysische wijze diende in te grijpen om in
de levenloze wereld het leven te scheppen. Deze wijze van redeneren is echter niet
steekhoudend: uit het feit dat de biochemie voorlopig geen antwoord heeft gevonden
op de vraag naar het fysisch ontstaan van levende wezens, mag men niet concluderen
dat ze nooit dit antwoord zal vinden.
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hoe al die twijgen op takken en al die takken op de stam vastzitten.
Geheel aan de buitenkant en het meest gebonden aan de materie leeft
het plantenrijk, dat opgaat in het opbouwen van complexe structuren
uit eenvoudiger elementen van water en koolzuur met de energie van
het zonnelicht.
Het dierenrijk is misschien gelijktijdig met de planten ontstaan uit
agglutinerende kolonies van ééncellige wezens; in ieder geval leeft het
ten koste van de planten, en kon zich daardoor een rijkere differentiatie
bezorgen en terzelfdertijd — deze twee dingen gaan altijd samen volgens het grondprincipe — een meer effectieve bevrijding van het bewustzijn tegenover de materie.
De complexiteit die we bij de dieren beschouwen als experimenteel
vergelijkingsmateriaal, is nu niet meer de bouw van de cellen of van de
organen, maar bij voorkeur de ontwikkeling van het zenuwstelsel, het
meest gedif f erentiëerde en daarom het meest centrale van al de organen
in het dierlijk lichaam. Daarom vinden de gewervelde dieren en de
insecten hun plaats bij de hoofdstam. De insecten zullen de meest centrale plaats nooit innemen al bestaan ze veel langer, omdat de chitine
die hun lichaam als pantser beschermt, een slechte oplossing is voor
verdere ontwikkeling: hun afwisseling wordt namelijk beperkt binnen
kleine afmetingen, en sommige kwaliteiten die tot stand komen door
synthese, zijn uiteraard alleen mogelijk bij grote hoeveelheden. Daarom
is een groot volumen van hersens vereist voor hogere psychismen. Het
lichaam van insecten is echter te broos wanneer het boven een tamelijk
beperkte afmeting uitgaat. Het psychisme van insecten is dan ook
beperkt tot het strak regelen van reflexen.
De afmeting van de werveldieren laat wel een grotere variatie toe, en
onder hen vormen de zoogdieren de meest geslaagde oplossing. De
groei van hun hersens maakt een bonte verscheidenheid in hun gedragingen mogelijk die reeds een voorbereiding is van de menselijke vrijheid.
Nochtans is het slechts een voorbereiding. De dieren weten. Maar ze
weten niet dat ze weten. Dit is het voorrecht van de mens, de volmaaktste uit de verschijnselen. De uitspraak van Carrell: „L'homme, cet
inconnu", wordt door Teilhard verbeterd: „l'homme, cette solution de
tout ce que nous pouvons connaitre" (blz. 313 ) . Want de mens die we
van binnen uit kennen heeft ons getoond welke regel we moesten volgen
om de boom van de evolutie te reconstrueren. We hebben de strakheid
van beweging en vandaar de armoede aan inwendige realiteit van de
andere wezens vergeleken met het bewustzijn en de vrijheid van de
mens.
Deze mogelijkheid van vergelijking belet niet dat de „mutatie" die
overgaat van de meest vervolmaakte diersoort, nl. de antropoïden,
naar de pithecanthropus, de sinanthropus, de mens van Neanderthal, en
ten slotte de Homo sapiens, zo diep ingrijpt dat de mens in zijn natuur
zelf verschilt van al zijn voorgangers. Hier weer vermijdt Teilhard in te
gaan op de filosofische en theologische problemen die in dit verband
doorgaans gesteld worden. Is de speciale tussenkomst van God hier niet
een onmiddellijke schepping van de ziel? Moet men veronderstellen dat
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alle nu bestaande mensen afstammen van één oorspronkelijk paar, om
de erfzonde te verklaren? De eigen methode der antropologie kan op
deze vragen geen antwoord geven, maar kan evenmin een filosofisch of
theologisch bewezen antwoord ontzenuwen 4 ) .
Aangezien echter de hele mens en niet alleen de cellen van zijn
lichaam, — voorwerp is van de experimentele wetenschap, kan men de
uitwendige criteria constateren waardoor de mens verschilt van zijn
voorgangers in de evolutie. Zo merkt men dat deze voorgangers en de
apensoorten die nu nog bestaan geen reflecterend bewustzijn hebben,
als het menselijke. Daartoe moet men echter de hele mens bekijken met
al de observeerbare produkten van zijn cultuur: steden, wegen, vervoermiddelen, vliegtuigen, bibliotheken, musea, politieke administraties,
evenals landbouw, veeteelt, ontspanningsmiddelen. „Rien que le Ph&
nomène". „Mais aussi tout le Phénomène". De bioloog, die erkent dat
een cel een biologisch verschijnsel is, moet precies om dezelfde reden al
deze gegevens als biologische verschijnselen beschouwen.
De mens heeft dit hele cultuur-complex kunnen realiseren, omdat hij
niet één van zijn ledematen ontwikkeld heeft zoals zijn mededingers op
aarde, maar wel het meest centrale gedeelte van zijn lichaam, nl. zijn
zenuwstelsel en zijn hersenen. Zwemmen, lopen, vliegen, lichamelijk
geweld, zelfverdediging door een natuurlijk pantser, zijn specialisaties
waardoor andere dieren op een zijweg zijn geraakt, en wel onherroepe
lijk, want de evolutie van de organen is blijkbaar irreversibel. De mens
bleef gespaard van deze afwijking, maar kon door de ontwikkeling van
zijn hersens de voordelen van al deze specialisaties te gelijk genieten.

De evolutie is het beeld van de Schepping
Zoals de mutaties de uitdrukking zijn van een nieuw leven, zo is de
evolutie zelf de uitbeelding van de Schepping of van de manier waarop
de wereld afhankelijk is van God. Teilhard toont dit aan op een onverwachte wijze. Niets zegt ons dat de evolutie beëindigd is. Integendeel,
de duizelingwekkende en zelfs beangstigende vaart waarmee de techniek en de wetenschap zich in deze eeuw ontwikkelen, lijken de symptomen te zijn van een nieuwe „mutatie". Laten we hier, om trouw te
blijven aan de gedachte van de schrijver, nog eens herhalen, dat het om
symptomen gaat, en niet om hetgeen door deze symptomen betekend
wordt of in de symptomen moet gelezen worden.
Door de buitengewone versnelling van de vervoermiddelen, de telecommunicaties, de beroepsspecialisaties groeien de individuen van de
menselijke gemeenschap naar elkander toe. Zoals celdiertjes in kolonies
4 ) Wanneer dus de antropoloog constateert dat er tussen antropoïden en mens een
ware kloof ligt, veroorzaakt door het overgaan van „bewustzijn" naar „reflexief
bewustzijn" (van het „weten" naar het „weten dat men weet"), dan is daarmee nog
niet de schepping der ziel bepaald op filosofisch en theologisch plan; doch slechts
aangegeven hoe de „schepping der ziel", die de filosoof en de theoloog uitvoerig
omschrijven en bepalen, zich uitwendig openbaart aan de „observatie". Wie dit onderscheid niet zou maken en de „schepping der ziel" filosofisch en theologisch zou bepalen als een ,.overschrijden van een drempel", zou niet ontkomen aan ongerijmdheden.
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tot individuen samengroeiden bestaande uit ontelbare cellen, zo groeit
nu uit de menselijke individuen een complexe eenheid naar een centrum
toe dat Teilhard noemt het Punt Omega. Dit Punt Omega moet God
zijn, een buiten de tijd bestaande Persoon, die als Pleróma van alle
denkbare volmaaktheid altijd richting kan blijven geven aan de vooruitgang.
We kunnen deze gerichtheid denken als afhankelijkheid in het verleden: dan is ze de Schepping, de filosofische en theologische verklaring
voor het ontstaan van de wezens. Maar dezelfde afhankelijkheid blijft
evenzeer bestaan in het heden en in de toekomst. Teilhard ziet in het
groeien van de mensheid naar het centrum Omega een beeld van onze
totale afhankelijkheid tegenover God. Het goddelijk Pleróma wettigt
het optimisme waarmee we het groeien van onze gemeenschap kunnen
beoordelen en zelf door ons werk en onze liefde bewust moeten bevor
deren.
De eénmaking naar het Punt Omega toe betekent niet dat de individuen door een soort Pantheïsme zullen verloren gaan, en nog minder
dat Punt Omega slechts door de evolutie van het mensdom zou tot
stand komen. We moeten immers het grondprincipe blijven toepassen
volgens hetwelk vereniging slechts tot stand komt dank zij differentiatie: „En n'importe quel domaine qu'il s'agisse des cellules d'un corps.
ou des membres d'une société, ou des éléments d'une synthèse spirituelle
^-- l'union di f f érencie" (blz. 291) . Specialisaties hebben als gevolg dat
men als groep moet samenwerken om iets tot stand te brengen. Komt
die eenheid tot stand dan zullen de individuen, in plaats van verloren te
gaan, duidelijker hun eigen persoonlijkheid afgetekend zien, zo dat ze
hun onvervangbare plaats innemen in het geheel.
Dit personalisme staat wel aan de antipode van een marxistische
gelijkschakeling. Het verschilt ook radicaal van het pantheïsme, waar
het deel opgelost wordt in een homogeen Geheel en zijn eigen bewustzijn verliest.
Om nu te bewijzen dat Punt Omega zelf de persoonlijke God is en
niet slechts een ver en ideaal brandpunt, dat eerst na lange tijd zou
duidelijk worden dank zij de convergentie van ons aller bewust zijn, kan
de experimentele methode die we tot nog toe gevolgd hebben niet meer
volstaan. We moeten aannemen — en dit is o.i. ongetwijfeld een conclusie van een metafysische redenering --• dat Punt Omega, God, altijd
bestaan heeft en als Persoon invloed uitoefent op ons denken en ons
handelen (blz. 324 ) . Zo niet, dan waren ons handelen en heel de wereld
zinloos: in dat geval zou de mens ophouden met werken en zoeken. Hij
moet zijn werklust en zijn motieven om offers te brengen halen uit de
— niet wetenschappelijk bewijsbare — overtuiging dat de wereld zin
heeft en dat vooruitgang goed is (blz. 316).
Hij moet ook weten wanneer er werkelijk vooruitgang is: dit veronderstelt dat hij een gedeeltelijk suprarationele intuïtie bezit van wat de
mens en de menselijke gemeenschap moeten worden. Hij moet ten slotte
geloven in een Persoon die onze pogingen naar zich kan richten zonder
dat ze er door verminderd of ontaard worden. Dit wil zeggen dat de
wetenschap moet uitgroeien tot Geloof ( „Option") en Aanbidding.
52
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Wetenschap en geloof
De overweldigende beeldenrijkdom waarin Teilhard zijn gedachten
kleedt, ging onvermijdelijk verloren in onze schematische samenvatting.
De tekorten van zijn uiteenzetting komen echter duidelijker naar voren.
Men zal het bevreemdend vinden dat een gezaghebbend wetenschapsman als P. Teilhard de Chardin zo onnauwkeurig het domein van de
antropologie of de paleontologie afbakent van dat der wijsbegeerte of
der theologie.
Toch menen wij dat hij voor zichzelf deze fout niet gemaakt heeft.
Hij heeft lang genoeg met andersdenkenden moeten omgaan, om het
nut van een dergelijk onderscheid te appreciëren, zelfs op apologetisch
terrein: een gegeven uit de experimentele wetenschap kan niet van aard
zijn om een wijsgerige stelling te staven of te ontzenuwen. juist daarom
is het mogelijk jaren lang met andersdenkenden samen te werken op het
gebied van fysica, biologie, mathesis, ja zelfs van logica, zonder door
dit „andersdenken" gehinderd te worden. Blijkbaar was het ook Teilhards bedoeling deze scheiding in heel zijn boek door te voeren zover
het kon: „ce livre demande a être lu, exclusivement et uniquement,
comme un mémoire scientifique".
De lezers die hij voor ogen heeft zijn immers wetenschapsmensen,
voor het merendeel positivisten en ongelovigen. Hij spreekt hun taal en
gaat uit van de gegevens die zij zonder argwaan kunnen aannemen:
indien de evolutie naar een hogere complexiteit ook een duidelijke
opgang vertoont naar het bewustzijn, dan ligt het voor de hand daaruit
de conclusies te trekken die zich opdringen.
Vijftig jaar geleden vond H. Bergson gelijklopende conclusies in
Matière et Mémoire en in L'Evolution créatrice. De bezinning op deze
conclusies bracht de beroemde filosoof en velen met hem op de weg naar
het Christendom. Teilhard die vanaf zijn prilste jeugd in het katholicisme was opgevoed, had dit lange zoeken niet nodig. Zijn taak was het te
zeggen hoe verhelderend de synthese van experimenteel weten en aanbiddend geloof voor hemzelf was: de evolutie is niet scheppend, maar
de uitdrukking van de Schepping.
Teilhards fundamentele houding zouden we als volgt kunnen omschrijven. Zeer lang werd de wetenschap tegen de godsdienst uitgespeeld.Men wou bewijzen dat de mens aan zichzelf genoeg had en dat
hij zijn geloof diende te vervangen door de rede. Deze opzet mislukte
echter: in de plaats van de rede stelde men een dogmatisch materialisme
of een even dogmatisch positivisme. Het bleek ten overvloede dat de
zuivere wetenschap zich er niet toe leent om voor één van deze levenshoudingen een bewijs te leveren. Kan ze dan wel een bewijs aanvoeren
ten voordele van het Geloof? Strikt gesproken kan ze dit evenmin, zoals
ook Teilhard grif weg toegeeft. Toch kan men meer bereiken dan de
negatieve bewering dat geloof en wetenschap elkaar nooit zullen tegenspreken. Geloof en wetenschap kunnen een steun zijn voor elkaar omdat
ze door het zelfde leven bezield worden: „Ni dans son élan, ni dans ses
constructions, la Science ne peut aller aux limites d'elle-même sans se
colorer de mystique et se charger de Foi". „L'homme ne continuera .a
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travailler et a chercher que s'il conserve le gout passionné de le faire.
Or ce gout est entiérement suspendu a la conviction strictement indémontrable a la Science, que 1'Univers a un sens, et qu'il peut, ou méme
doit aboutir, si nous sommes f idéles, a quelque irréversible perf ection"
(blz. 316) 5).
Uit het voorgaande blijkt voldoende dat het geenszins Teilhards
bedoeling is het geloof als een nieuwe hypothese te gebruiken, die door
haar wetenschappelijke „vruchtbaarheid", naast andere zou kunnen
staan om experimenten te verklaren. Maar godsdienst en wetenschap
zijn twee keerzijden van één volledige kijk op de wereld; ze kunnen
elkaar slechts aanvullen wanneer de vakgeleerde met des te groter
overtuiging aan zijn specialisatie werkt naarmate hij de zin van zijn
zoeken beter begrijpt.
In Le phénomène humain heeft Teilhard deze dubbele kijk op de
wereld willen neerschrijven. Dit wil niet zeggen dat hij de fout begaat
wetenschap en geloofswaarheid door elkaar te haspelen en uit het één
het andere te willen bewijzen. Doch deze dubbele kijk maakt het onmogelijk dit boek, vooral in de laatste hoofdstukken, uitsluitend te lezen
„comme un mémoire scientifique", hoezeer hij ook hierop aandringt in
zijn voorwoord. Deze fout ligt niet in de gedachte maar in de opbouw
van het werk. De gevolgen ervan mogen we echter niet onderschatten.
Lezers die niet vertrouwd zijn met de technisch-wetenschappelijke taal,
zullen minder scherp aanvoelen hoever juist haar draagwijdte reikt.
Nog minder zullen ze merken waar juist de wetenschap in Aanbidding
overslaat. Wellicht heeft Teilhard niet voor dergelijke lezers geschreven, maar als ze hem toch lezen, dan zullen ze gemakkelijk, ja bijna
onvermijdelijk, tot implicaties komen die hij niet heeft bedoeld.
Laten we dit nog even toelichten aan de hand van een concreet punt
in zijn redenering. Op de vraag: „Wordt de menselijke gemeenschap
door evolutie in de toekomst eens het Punt Omega zoals de antropoïden
in het verleden mens zijn geworden?" luidt het antwoord duidelijk:
neen. Wat Teilhard over het Punt Omega zegt is geen conclusie van de
wetenschappelijke antropologie maar van een filosofisch en theologisch
inzicht in de wereld. De mensheid wordt niet Omega, maar de eenheid
die ze zal krijgen moet, om zin te hebben, gericht zijn naar het Punt
Omega, naar God, de eeuwig bestaande Persoon. Het worden zou een
vorm zijn van pantheïsme; het personalisme is authentiek christendom.
Tenslotte is er een hebbelijkheid van Teilhard die het goed begrip
van zijn werk in de weg staat; namelijk het storende van zijn vocabularium. Zo heet b.v. de Verlossing en de Menswording „une prodigieuse
5 ) Het voorbeeld van Pasteur kan hier verhelderend werken. Voor zover we weten
heeft Pasteur nooit apologetische bedoelingen gehad in zijn jarenlang zoeken naar de
gedragingen van de micro-organismen. Maar hij heeft onschatbare diensten bewezen
aan de menselijke gemeenschap: men denke slechts aan de heilzame gevolgen van de
verschillende soorten inentingen (zoals koepokinenting), van de antiseptie bij operaties (zonder ontsmetting van de wonden stierven vier geopereerden op de vijf), van
de profylactische middelen ter bestrijding van de tuberculose, enz. Welnu als het
geloof aan iets zin geeft, dan is het wel aan een dergelijke dienstbaarheid tegenover
de mensheid.
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opération biologique" (blz. 327) 6 ) . In feite bedoelt Teilhard hiermee
iets dat ieder overtuigd christen meent, vooral wanneer hij vertrouwd is
met de leer van de H. Paulus en de H. Johannes, nl. dat de Menswor
ding een nieuwe Schepping is in het mensdom, dat ze de mensen tot een
levend Lichaam verenigt en de oorsprong vormt van een verbazend
nieuwe vitaliteit.
Indien dit non-conformisme in de woordkeuze slechts ten gevolge
had dat het boek moeilijker te lezen was, dan zou dit niet erg belangrijk zijn. Maar die non-conformistische terminologie werkt misleidend
en dit is erg jammer, want het doet een uitzonderlijk getuigenis veel
inboeten aan verstaanbaarheid en overtuigingskracht.
6 ) Zo noemt Teilhard ook de mooie gedachte van Paulus dat „God alles in allen
is": „Line forme supérieure de panthéisme

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Nieuwe Duitse poëzie
door DR. K. J. HAHN

D

E Duitse literatuur bereikte in het werk van haar dichters bijna in alle
epochen van de literaire geschiedenis een hoogtepunt. Het is niet overdreven te beweren, dat de Duitse literatuur zeer sterk het lyrische element
beklemtoont en daarom ook pas zeer laat tegenover de meer lyrisch-romantische
ontwikkelingsroman met pedagogische tendens de zuivere epische roman in de
geest van de Franse en Russische realisten heeft ontwikkeld. Thomas Mann is
ook vandaag nog een uitzondering, een late vrucht van de Europese epische
literatuur, die in Frankrijk in Balzac en Flaubert, in Rusland in Tolstoi, Dostojewski en Toergenjew tot bloei kwam. Ondanks het „poëtische realisme" van de
negentiende eeuw zegevierden tegen het einde van de negentiende en in het
begin van de twintigste eeuw wederom de dichters: Stefan George, Hugo von
Hofmannsthal en vooral Reiner Maria Rilke schenen de dichtkunst in haat
geheel en in de zuiverste vorm te vertegenwoordigen. De tweede wereldoorlog
heeft ook in deze situatie een verandering gebracht; de Duitse poëzie van de naoorlogse tijd heeft ook nu nog niet de dominerende plaats verworven, die ze zo
vaak in Duitsland had; er ontbreekt ook vandaag nog de grote dichter, de sterke
en meeslepende toon in de poëzie, er is geen nieuwe generatie op het plan verschenen die van een gesloten en enigszins homogeen levensgevoel vervuld is.
Tien jaar na de ineenstorting van een régime, dat vooral aan de vrije dichter
geen ruimte liet, zijn de weinig werkelijk oorspronkelijke dichters nog altijd
zoekende, zwaar belast door de schokkende ervaringen uit de tijd van een moordende oorlog en een harde na-oorlogse tijd, losgeslagen uit een veilige traditie,
die in zovele grote geesten aanwezig blijft, die echter niet verwerkt kan worden, bedekt met de wonden die desillusie, cynisme, verlies van evenwicht, van
vertrouwen in zich en in anderen en wreed isolement in de ziel van de jongeren
hebben achter gelaten. Het eenvoudige gevoel, de ongeschonden psychische
ervaringen, de gelovige overgave is van deze generatie niet te verwachten, evenmin als de zin voor gemeenschap en organische integratie in de wereld om hen
heen. Eenzaam en wantrouwend, belast met diepe reflecties, met een scherp
bewustzijn, met een hunker naar zelfrechtvaardiging en bevestiging van de eigen
broze existentie, vindt deze jonge Duitse dichter slechts met moeite en slechts
zeer fragmentarisch een eigen weg. In ieder geval is de poëzie in Duitsland
vandaag niet meer de zuiverste uitdrukkingsvorm van het tegenwoordige levensgevoel, slechts de op enkele plaatsen gebroken, hier en daar dof glanzende
spiegel van de ziel van een generatie, van een volk dat nog zoekend en tastend
op weg is om zich zelf te vinden.
Vanzelfsprekend blijkt dat niet uit de gedichten van de ouderen, die in een
gevestigde en ongeschonden traditie staan: denkt men aan Werner Bergengruens
„Die heile Welt" (Die Arche, Zürich), dan ontmoet men hier een dichter die
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in tientallen jaren een vaste en heldere toon bewaarde, die een onophoudelijk
opwellende stroom van dichterlijke ervaringen, inspiraties en gevoelens in de
veilige vorm van een zuivere, rijke, aan de traditie gebonden taal wist te leiden,
spelenderwijs, met een oorspronkelijk en nobel gebaar, met een diep Godsvertrouwen, maar juist om al deze redenen niet kenmerkend en leidend voor de
jongere generatie. Hetzelfde geldt van Reinhold Schneider, die in zijn gedichten
weliswaar sterk de tijd, het heden betrekt en als een profeet de ontredderde
maatschappij wil wakker schudden — maar ook hij staat in een vaste traditionele
vorm, die voor het bewustzijn van de na-oorlogse mens alleen een zeer uiterlijke
houvast biedt. Het is waar, dat andere, jongere dichters als Rudolf Hagelstange,
de zeer begaafde en kortelings nog bekroonde Marie Luise Kraschnitz eveneens
trachten vanuit de vaste basis van de overgeleverde stijl en vorm een nieuw
gedicht op te bouwen, maar is daarmede reeds een werkelijk nieuwe poëzie
gevonden, is daarmede een nieuwe weg geopend ? Men moet het betwijfelen, al
zal men het sterke talent van beiden zeker niet in twijfel trekken. Dit zelfde
geldt overeenkomstig, maar in nog sterkere mate -- dit zij terloops vermeld —
van de Oostenrijkse poëzie, die in het algemeen veel sterker beheerst wordt door
een overgeleverde, vaak op het lied, op de muzikale compositie georiënteerde
dichtvorm. Het resultaat is in de meeste gevallen een zeer bevallige, zeer melodieuze lyrische kunst, die de existentiële spanningen ondanks Rilke en Trackl op
minder hartverscheurende en meer bevallige wijze verwerkt. Als voorbeeld noemen we hier alleen de verzamelde gedichten van Josef Leitgeb, — wiens herinneringen uit de kindsheid „Das unversehrte Jahr" tot een van de schoonste boeken behoort die we na 1945 in de Duitse letteren tegenkwamen („Samtliche
Gedichte” en „Das unversehrte Jahr" bij Otto Muller, Salzburg), -- hiertoe
behoort ook het werk van Paula von Preradovic en niet weinige werken van de
jongeren. Zeker bewaart Oostenrijk langer en in een minder scherp onderbroken
continuïteit, de samenhang van een barok-muzikale ontwikkeling, een sterkere
esthetische behoefte, een grotere afstand van de existentiële ontreddering, zodat
het steeds dichter bij de klassieke en romantische vormgeving blijft — zie Hofmannsthal, Anton von Wildgans en Josef Weinheber — maar het is opvallend
dat ook in dit klimaat geen doorbraak naar een eigen en nieuw geluid mogelijk
schijnt.
Het is merkwaardig, dat de tegenwoordige Duitse dichters en ook de beste
onder de Duitse literaire critici als Hennecke, Holthusen, Hohoff, dus vooral
ook de jongeren onder hen, ondanks de felle afkeer van iedere vorm van goedkoop epigonendom, dat de eigenlijke problematiek van de moderne mens camoufleert of verloochent, een van de oudere dichters een eigen plaats geven: Wilhelm Lehmann. In hem vereert de nieuwere literaire generatie een meester, die
men niet critiseert, die voorbeeld is, niet alleen voor de erkende leerlingen Karl
Krolow en Gunter Eich, maar ook voor sommigen van degenen, die eerder een
weg tot het eschatologische expressionisme van de late Rilke en de nog altijd niet
laatste Godfried Benn vinden dan tot de naïeve natuurpoëzie van Lehmann. Wij
hebben eerlijk getracht, de kwaliteit en het wezen van deze vlinder-, grashalmen wilgentakjesgedichten te begrijpen en zijn ook bereid, de eerlijkheid en de
bescheidenheid van deze gedichten zonder meer te erkennen; het is ons echter
niet mogelijk hierin een grote kunst te zien. Lehmann, die vooral vlak voor en
in de tweede wereld-oorlog onafhankelijk van het tijdsgebeuren zich een verborgen plekje natuur wist te bewaren, dat hij dankbaar bezong, schijnt voor de
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lateren een oase van evenwicht en naïef kinderlijk geluk te representeren, waarin
de storm van existentiële en ideologische erupties in een vriendelijke bries en in
het lied van het lyrisch stromende beekje uitklinkt. Dat de geplaagde geest van
de na-oorlogse mens in die gedichten zich van zich zelf dispenseert is begrijpelijk; dat Krolow en anderen trachten dit als grote en oorspronkelijke kunst te
vereren en in deze geest zelf te dichten, is een illusie en brengt deze dichters
zelf terug op een verzacht impressionistisch peil, een ietwat provinciaal anachronisme; het is bijna een soort zelfbedrog: de zelfontvluchting van de mens, die
zo juist aan catastrofen ontsnapt is en in de ruïnes van de ineengestorte veiligheden de „kleine" natuur, die de mens nog niet vertrapt heeft, tot zijn nieuw
tehuis maakt. We kunnen hierin niet meer zien dan een vernauwing van de
horizon, die voor de dichtkunst ook dan niet vruchtbaarder wordt, als ze vrij willig gekozen is.
De grote onevenwichtigheid en innerlijke tegenstrijdigheid in het zoeken naar
een nieuwe stijl komt in niets duidelijker tot uitdrukking dan in het feit, dat
naast een natuurdichter als Lehmann, ook de cerebrale intellectualist en surrealistische experimentist Gottfried Benn onverwachts tot een van de ongekroonde
meesters der moderne Duitse poëzie werd. Hier is niets meer te vinden van
eenvoudige natuurlijke indrukken en naïeve zielstoestanden, de constructieve
vorm is geheel zoek. In Gottfried Benn — die reeds in en vlak na de eerste wereldoorlog tot de protagonisten van het experimentisme behoorde — haalde de
na-oorlogse Duitse dichtkunst plotseling de achterstand in, waarin zij zich tegenover de overige westelijke landen bevond en ontwikkelde zij een non-figurale,
alleen op de abstracte lijn, de geraffineerde nuance gerichte stijl, die bewust
met alle bindingen breekt, en in een extreem, metaphysisch isolationisme alleen
maar een esthetisch en geestelijk doel heeft: de wereld tot een originele, interessante, choquerende en intellectuele stijl om te vormen -- een boeiende poging
van de uitermate begaafde grijze arts, die jongere generaties overtreft door zijn
gedurfde rationaliteit in het lyrische kunstwerk. Dat iedere metaphysische
dimensie brutaal wordt afgesneden en God als een — woordelijk ! — „slecht
stijlprincipe" wordt beschouwd, maakt het iedereen duidelijk, waartoe een
dergelijk cynische kentheorie in de dichtkunst kan leiden. Hier is een geestelijke
kracht aan het werk, die door haar provocerende uitdaging en haar ontegenzeggelijke literaire waarde tot een reactie dwingt — als een overgrote dosis van een
antibiotikon:
„Verlorener Ich, zersprengt von Stratospharen,
Gamma-Strahlen Lamm r,
Opfer des Ion
Teilchen and Feld r--: Unendlichkeitsschima ren
auf deinem grauen Stein von Notre Dame ....
Wo endest du, wo lagerst du, wo breiten

sich deine Spharen an --, Verlust, Gewinn
Ein Spiel von Bestien: Ewigkeiten,
an ihren Gittern fliehst du hin ... .
Die Welt zerdacht. Und Raum and Zeiten
and was die Menschheit wob and wog,
Funktion nur von Unendlichkeiten
die Mythe log".
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De fascinerende werking van deze poëzie op de hedendaagse Duitse poëzie
laat zich aan de ene kant verklaren uit het feit, dat men in Gottfried Benn
eindelijk een dichter meent te kunnen begroeten, die met de moderne Franse en
Engels-Amerikaanse poëzie vergeleken kan worden, en aan de andere kant,
omdat in de na-oorlogse literaire wereld en vooral in de poëzie een duidelijke
neiging tot reflexie en bewustheid aanwezig is, een neiging, waaraan Benn sterk
tegemoet komt. Deze gesteldheid wordt bovendien nog gevoed door Rilke,
wiens late werk na 1945 een zeer speciale belangstelling verwierf, die nog door
een reeks uit de nalatenschap voor het eerst verschenen gedichten verhoogd
werd. In de gedichten uit de laatste jaren van zijn leven heeft Rilke deze beschouwende, reflecterende en bespiegelende „Gedankenlyrik" zeer ver ontwikkeld en het is deze wijze van existentiële expressie die bijzonder boeiend en
leidinggevend voor de nieuwe dichters werd. Het meest kenmerkende, hoewel
lang niet het enige voorbeeld voor deze opvatting van de poëzie is Hans Egon
Holthusen, die in zijn twee dunne bundels „Hier ist die Zeit" en „Labyrinthische Jahre" (beide bij Piper, München verschenen) de diepe kennis van Rilke
niet verloochent, maar in de vorm van de „Duineser Elegien" en de „Sonette an
Orpheus" een bewustzijn tot uitdrukking brengt, dat minder gevestigd is in een
eigen wereldbeeld en sterker gegrepen is door de onoverkomen conflicten,
waarin juist de na-oorlogse mens in Duitsland staat. Holthusen — evenals Benn,
Friedrich Georg Jonger, Walter Hëllerer e.a., dichter en essayist tegelijk -- verraadt telkens deze sterke intellectualiteit van de hedendaagse Duitse dichter, de
bewustheid, waarin hij zich binnen de dichtkunst rekenschap wil geven van zijn
existentiële, niet alleen culturele en sociale positie. Dit heeft tot gevolg dat de
gedichten vaak een kunstmatig, geforceerd karakter dragen, waarin de bewust
gecreëerde of gebeeldhouwde stijl het wint van de oorspronkelijkheid van het
gevoel; ook hier dus moet men vaststellen, dat er een vruchtbaar en overtuigend
evenwicht tussen de diepe bewogenheid en de onberispelijke organisch gegroeide
of geschapen vorm van het gedicht niet of nog niet is bereikt.
Er is hier helaas geen mogelijkheid, op andere van de belangrijke hedendaagse
dichters van Duitsland in te gaan, het zou ook te ver gaan gedichten van OostDuitse dichters zoals Bert Brecht, Stefan Hermelin e.a. op hun waarde te schatten. Men zou de Protestantse dichter Rudolf A. Schroder moeten behandelen.
die naast Bergengruen en Schneider te plaatsen is, men zou de laatste gedichten
van de temperamentvolle, fantasie- en spanningrijke Elisabeth Langgasser moeten analyseren (vooral de bundel „Geist in den Sinnen behaust", uitgeverij M.
Grunewald, Mainz), men zou op Peter Gan, Iwan Goll en vooral ook op Horst
Lange nader moeten ingaan. Wij willen deze dichters, wier werk alle aandacht
verdient, hier slechts noemen, maar drie van de jongste dichters signaleren, die
beloven in de toekomst nog op het gebied van de poëzie werken van belang te
scheppen. Wat zij tot nu toe gepubliceerd hebben bewijst, dat zij dit vertrouwen
verdienen. Merkwaardigerwijze stammen twee hunner uit het oosten: Heinz
Piontek vluchtte uit Silezië, Paul Celan komt uit de Bukowina, de derde, Wolfgang Bachler, is Beier. Allen zijn nauwelijks de dertig jaar gepasseerd en hebben
ieder twee à drie smalle bundels gedichten geschreven. Hier zijn inderdaad
jongeren aan het woord, die een eigen geluid laten horen — hun reflecties zijn
nooit zo zwaar en zo overheersend, dat de gevoelsbewogenheid van de ziel niet
meer tot haar recht komt en het streven, een esthetische vorm te scheppen, die
voldoet, laat hun in de taal, in de beeldspraak en de melodie van het gedicht het
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traditionele en het eigene vaak tot een zeer gelukkig, in ieder geval aanvaardbaar geheel versmelten. Heinz Piontek, 31 jaar oud, is zeker het sterkste talent
van de drie genoemde dichters. Zijn beide bundels: „Die Furche" (1952) en
„Die Rauchfahne" (1953), (beide verschenen bij Bechtle, Esslingen), getuigen
van een zwaarmoedige tederheid van gevoel, die nooit larmoyant is, en van
een heldere, evenwichtige en sprankelende taal, zoals men ze onder de nieuwere
dichters zelden aantreft.
„Okarina des Abschieds
blast mir der heitere Herbst,
Farben von Safran und getrocknetem Blut —
Ach, mit dem Hauch der Kartoffelfeuer
zieht die chimarische Dauer
hinter die Steigung des Hangs.
Was mir geliehen wurde:
wechselndes Licht an den Wanden,
Verstandnis far manche Vergeblichkeit,
und tiefer gespurter Schimmer des Lands
dem Unerfahrbaren geb ich, 's zuruck".

r

Hier vindt men slechts weinig van de anders onvermijdelijke Rilke, soms
bedwingt Piontek zich zelf in een discipline, die een bijna strenge dictie kiest
en wars is van pathos en illusie. Maar de melodieuze, soms als een lied voorgedragen ritmen zijn nooit gestiliseerd, zij blijven oprechte en nooit verwrongen
uitingen van een diepe geest, die in de tweede bundel vooral, zijn eigen lot in
een eigen taal te peilen weet:
„Lange schweigst Du in den vier Wanden der Einsamkeit.
Die Lesekammer staut den Geruch der Druckfarben,
welker Apfel,
aus dem Staubflaum der Lampenglocke
seilt sich die Spinne ins Leere.
Ich zerreisse die Photographie des letzten Sommers,
Aus Teichgrun und Lichtschaum blies ich das Glas
gebrechlicher Traumereien,
bei gelbem Lavabel und einem Wasserglas von Absinth
schloss ich leichtfertig Frieden ....
Ich schreibe Dein Schweigen in die Protokolle meiner Schwermut".
Wolfgang Bachler is een geheel ander temperament, dichter bij de natuur,
minder speculatief en reflecterend, maar vol van tegenstellingen, spanningen en
jeugdige, krachtige uitbarstingen. Ook zijn gedichten zijn jong, oorspronkelijk,
verwerken sterke en eenvoudige indrukken in een doorzichtige taal. Als voorbeeld „Der Waldweiher":
„Als ware einst ein dunkler Wolkenball
in diesem Waldtal am Geast verhangt
und hate sich in mahlichem Zerfall
zerfliessend ir. die Tiefen eingedrangt
und auseinander quellend sich gedehnt,
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so liegt der Weiher, Tinster, regengrau
an sanfte Hugel zitternd angelehnt".

Paul Celan's „Mohn und Gedachtnis" und „Von Schwelle zu Schwelle"
(Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart) zijn ondanks zijn jeugd rijper en dieper, in
de vorm ook meer gezocht en doordacht. Ook hij getuigt van een lyrisch vermogen, dat vatbaar is voor een verdere groei. Zeker overheerst bij hem meer dan
bij de labiele, sterk op gevoels- en zinsindrukken levende B achler de reflectie,
de existentiële vraag, het onophoudelijke zoeken naar een ontknoping van de
disharmonie, naar een vlucht uit de leegte, naar een blijvend geluk, maar deze
gedachten en overpeinzingen uiten zich niet in het cynische rationalisme zoals
bij Benn noch in de sterk genuanceerde ornamenten van ideeën en impressies,
zoals ze Holthusen naar het voorbeeld van Rilke, Eliot, Hofmannsthal ontwikkelt, — Celan is jonger, krachtiger en eenvoudiger van toon. Daarom „overtuigen" zijn gedichten eerder — als men deze term op een lyrisch gedicht mag
toepassen.
Deze grepen uit de hedendaagse Duitse poëzie vormen tezamen een slechts
onvolledig beeld. Misschien is het echter duidelijk geworden, op welke wijze de
traditionele, door grote meesters van de dichtkunst vertegenwoordigde poëtische
stijl en het streven naar nieuwe beleving en uitdrukkingsvormen in elkaar grijpen en op elkaar botsen. Er blijkt wel een nieuw en sterk lyrisch vermogen bij
de dichters te bestaan, die pas na deze laatste oorlog aan het woord kwamen,
maar dit neemt toch niet weg, dat de dichtkunst nog niet de kracht en het niveau
bereikt heeft, dat de Duitse na-oorlogse literatuur op het gebied van roman en
novelle vrij vlug veroverde: het zwaartepunt van de Duitse literatuur, het veld,
waarop de geest van de maatschappij, van het volk en ook van de nieuwe generaties zich het sterkst ontvouwt, is het proza: naast de ouderen, Thomas Mann,
Hermann Hesse, Werner Bergengruen, Ernst Wiechert en Gertrud von le Fort,
hebben schrijvers als Edzard Schaper, Stefan Andres, Elisabeth Langgásser e.a.
die men tot een middengroep mag rekenen, zeer belangrijke werken geschapen,
waarin de moderne mens zich zelf ontmoet en erkent, en jongere vertellers als
Louise Riuser, Ilse Aichinger, Heinrich B611 hebben bewezen, dat zij aan deze
groei vermogen deel te nemen. De poëzie kan zulke resultaten van een grote en
representatieve waarde nog niet aantonen. Het gedicht heeft in Duitsland de
plaats, die het bijna altijd in de Duitse literatuur innam, niet of nog niet herwonnen. Het valt echter niet te ontkennen, dat juist in de laatste jaren sommige
van de jongere geesten in een echte wil tot vernieuwing en bezinning aan hun
lyrisch werk een gestalte weten te geven, die tegelijk oorspronkelijk is, de ervaringen van de moderne mens noch verbergt noch historisch stiliseert, en die
esthetisch voldoet — mogelijk het begin van een réveil in de Duitse poëzie.

INTERNATIONALE KRONIEK

Wapens en Diplomatie
voor het Midden-Oosten
door M. GRAMMENS

Het bezoek van „B. & K." aan Londen

D

E sinds Churchills Lagerhuisrede van 11 mei 1953 in de lucht hangende

„Conferentie op het Hoogste Niveau" ging eindelijk in juli 1955 te Genève door. Er heerste een algemene vredeseuforie, die slechts getemperd werd
door de gevaardreigende situatie in het Midden-Oosten. Met aandrang smeekte
de toenmalige Britse Minister van Buitenlandse Zaken, MacMillan, Molotov de
wapenleveringen aan Egypte stop te zetten, doch de Sovjetafvaardiging antwoordde ijzig dat het probleem niet op het programma van de bijeenkomst was
voorzien en Rusland bovendien niet verantwoordelijk was voor de daden van
Tsjechische en Poolse exporteurs.
Toen Sir Anthony Eden, ten einde raad, de zaak persoonlijk te berde bracht in
een gesprek met Maarschalk Boelganin, antwoordde deze laatste dat hij wel
bereid was daarover te praten, indien Eden hem te Moskou een bezoek wilde
brengen. De Britse premier zeide daarop dat hij al zo dikwijls in Moskou was
geweest en stelde Boelganin voor Londen te bezoeken.
Vierentwintig uren later bracht een lid van de Sovjet-afvaardiging naar de
Engelse residentie het bericht dat Boelganin en Kroestsjef de invitatie van Eden
dankbaar aanvaardden. Het schijnt dat de Britse diplomatie zelden zo perplex
heeft gestaan: het scheelde geen haar of het Foreign Office maakte bekend dat
de invitatie niet zo was bedoeld. In elk geval betrof het een zuiver protocollair
bezoek, dat in niets zou gelijken op het gemakkelijk succes dat „B. & K" bij de
Hindoes en andere Aziaten hadden behaald. Er zou worden gesproken over a ll e
punten waaromtrent men tijdens de Conferentie tot geen akkoord was gekomen.
Het was echter duidelijk dat de Russen slechts één doel hadden: een gesprek
te beginnen over het Midden-Oosten. De Engelsen daarentegen meenden dat
Moskou aldaar zo spoedig mogelijk alle aanspraken moest laten varen.
Toen echter bleek dat Moskou zijn invloed in de Mohammedaanse streken
steeds maar vergrootte, en dat noch de Franse noch de Amerikaanse politiek de
Engelse diplomatie te hulp wilde komen, gooide men het te Londen over een
andere boeg. Sommige kranten lieten verstaan dat een herhaling van de Entente
Cordiale geen utopie was. Zodat Eden zich op 20 maart j.1. in het Lagerhuis liet
ontvallen: „Het doel van de reis der Russische leiders is een ernstige discussie
over de problemen die de wereld verdelen".
Voor de oplossing der geschillen in het Midden-Oosten, steunde Washington
echter uitsluitend op de U.N.O., waarin ook de U.S.S.R. zitting heeft. Zo kwam
het dat op 18 april, de dag zelf waarop de Russische leiders te Lon den aankwamen, het Kremlin een communiqué uitgaf waarin het Amerikaanse standpunt
werd bijgetreden. Alle beroering rond de Palestijnse grens kon, volgens de Rus-
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sen, langs de U.N.O. worden opgelost. Mogelijk is het omwille van dit bericht
dat Eden met tamelijk vijandig gelaat het lachende duumviraat in het VictoriaStation opwachtte. Wat er ook van zij, de Russen kwamen te Londen met precies
tegenovergestelde bedoelingen als hun gastheren: tot elke prijs wensten zij
hun feitelijke medezeggingsschap in het Midden-Oosten te behouden. En het
slotcommuniqué van de besprekingen schijnt op een overwinning van het Kremlin te wijzen, want beide partijen zijn erover akkoord dat de kwestie kan opgelost worden in U.N.O.-verband en beloven aan deze organisatie hun volle steun
te geven.
Het droombeeld van 1907
Een mogelijke verklaring van dit Russisch succes zou zijn dat de Engelsen
onderhands met hun bezoekers een akkoord hebben gesloten in de trant van de
Entente Cordiale van 1907. Laat deze veronderstelling zeer onwaarschijnlijk zijn,
toch ligt in 1907 de knoop voor de huidige twisten in de streek die eens de
bakermat van onze beschaving was. In dat jaar sloten de Russen zich aan bij de
Entente tegen Pruisen in ruil voor een internationale erkenning van hun feitelijke bezetting van Noord-Perzië.
Niettegenstaande vele oorlogen en de revolutie van 1917, bleef deze streek
tot het vorig jaar behoren tot de Russische invloedssfeer. Zij is, als no-man'sland, in de zuidelijke flank van de U.S.S.R. van vitaal militair belang voor de
Sovjets. De dag waarop de Amerikaans-gezinde Iraanse premier Zahedi het
eerste woord sprak over een mogelijk samengaan van zijn land met het Westen
trad de hele Sovj et-machine in werking om dit plan te verhinderen, of compensaties te vinden door de verovering van andere steunpunten bezuiden de Kaukasus.
Een militair bondgenootschap van Iran met om het even welke natie was in
strijd met artikel 6 van het verdrag van 1921 (dat 1907 bevestigde) waarbij het
land onder een regime werd geplaatst dat neerkwam op verplichte neutraliteit,
het enige regime dat invloedssferen mogelijk maakt. Door Iran op te nemen in
het Pact van Bagdad namen de staten-leden van deze organisatie de verantwoordelijkheid voor al de gevolgen van deze juridisch overigens wederrechtelijke
daad. Gezien de snelle evolutie van de toestand in het Midden-Oosten kon
Engeland niet anders dan tot deze daad overgaan, wilde het van zijn levensader,
de petroleum, niet afgesneden worden.
Het Pact van Bagdad
Sinds 1948 had Londen vergeefs getracht een Oostelijke N.A.T.O. op te riche
ten waarvan het wel te verstaan de leiding zou hebben 1) . Daarom was het
Foreign Office alles behalve enthousiast, toen in 1954 Turkije en Irak onder
Amerikaanse impuls een verdrag sloten dat veel kans op succes had bij de andere
Arabische staten. Maar terzelfdertijd had Londen moeilijkheden met Irak dat
niet van zin was de petroleumconcessie aan Engeland, die in 1956 verliep, te
vernieuwen. Groot-Brittannië kreeg interesse voor het Bagdad-Pact en sloot zich
aan: in het kader van een ruimere overeenkomst zou het Pact, dat uiteraard
onder Engelse leiding kwam te staan, de belangen van de Kroon veilig houden.
1 ) Eigenlijk is de politiek van pactenmakerij tot consolidatie van de Britse belangen
in het Midden-Oosten een oude traditie. Men bedenke dat dezelfde Eden die nu het
Bagdad-pact een levenskwestie noemt, in 1941 de Arabische Liga patroneerde .... die
tot voor enkele tijd de anti-britse campagne organiseerde in de Arabische landen.
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Toch maakte dit Bagdad-pact, waarbij zich nog Pakistan en later Iran aansloten, „het effect van een steen in een kikkerpoel", zoals E. Troch schreef in
De Standaard. Niet alleen Rusland was bedreigd door een ware Maginot-linie
aan zijn zuidergrens, maar oude vetes en Britten-haat brachten de afzijdig gebleven landen dichter tot elkaar. Egypte nam de leiding van een meer zuidelijke
coalitie waarbij zich Syrië, Saoudi-Arabië, Libanon, Transjordanië en onlangs
nog Yemen voegden. Amerika stond vrij gunstig tegenover deze laatste groep,
omdat het State Department voor alles zijn bases veilig wilde houden en de
Russische invloed wilde tegen gaan, die Groot-Brittannië door imperialistisch
optreden onrechtstreeks vergrootte.
Engeland zag de Amerikaanse afzijdigheid niet met ongenoegen, want daardoor kreeg het vrij spel. Maar de povere Britse economie bleek niet in staat de
landen van het Bagdad-pact de economische hulp te verlenen waarover het ver-.
drag sprak, zodat beroep werd gedaan op het vrijgevige Washington. Doch
Washington bleef voorzichtig doof voor de Sterling-belangen, en Moskou, geirriteerd door het lidmaatschap van Iran, nam de kans waar.
Wapens voor katoen
Op 8 februari 1955 trad Malenkov af als premier van de Sovjet-Unie. Hij
was de man geweest van intensievere verbruiksgoederenproduktie, en aanvankelijk dacht men dat de strakke Stalin-koers opnieuw zou beginnen. Nee, de glimlachjes namen nog toe. Alleen zette Boelganin een andere economische koers in.
Rusland zou zich nog een tijd lang toeleggen op de produktie van nijverheidsgoederen en een actieve propaganda voeren in de onderontwikkelde gebieden
die daaraan behoefte hebben.
Waar de U.S.A. niets te bieden hebben dan leningen met hoge interest en
wapens tegen bases, presenteert Moskou op de markten van Azië en Afrika
hele industrieën, zonder interest, j a zelfs zonder politieke tegenprestaties, op
voorwaarde dat deze landen een zekere neutraliteit in acht nemen 2).
Rusland kán zulks, en dat is een van de tragische elementen in de Westerse
politiek. Rusland kán, ten einde een zekere invloed te verkrijgen in een land als
India, zorgen voor de oprichting van een staalgieterij. Omdat het zijn bevolking
kan verplichten nog enkele jaren met vijven in één kamer te slapen en geen
wagen te bezitten. Maar Engeland kan zich deze luxe niet permitteren, en zelfs
de U.S.A. moeten rekening houden met een publieke opinie ... .
Nesterov, voorzitter van de Russische handelskamer en dus een autoriteit ter
zake, verklaarde: „Wij zullen in de onderontwikkelde gebieden industrieën
oprichten zonder aan hun beheer deel te hebben. Wij willen geen voordelen die
toekomen aan de arbeiders van de streek. Ten slotte willen wij alleen helpen op
basis van handel".
Daarom kocht Nasser de wapens waar hij al jaren om vroeg te Praag. Officieel zei hij dat hij dit deed om het evenwicht te herstellen met Israël dat wapens
kreeg uit Amerika en Engeland, maar de ware reden was dat de Russen in ruil
voor de wapens katoen aanvaardden, waarvan Egypte zich wilde ontdoen. Het is
2 ) Of alleen maar de kans bieden ooit neutraal te worden. Bij zijn bezoek aan
Pakistan, dat met vijf militaire pacten in drie jaar een record slaat, zei de Russische
minister en bekende zakenambassadeur Mikoian: „Met deze mensen valt te praten.
Wij gaan flink handel drijven". En zelfs Canada werd door de Sovjet-Unie verlost
van een graanoverschot waarmee het al sinds jaren geen weg wist.
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de voornaamste produktie van het Nijl-land en noch de Amerikanen noch de
Engelsen die zelf voldoende voorraden bezitten wisten er weg mee 3).
Deze wapenleveringen zaaiden te Londen de paniek. Oogluikend had men
toegezien dat Duitse instructeurs de Arabische legers opleidden tegen Israël en
Syrië massa's wapens invoerde uit Japan. Nu echter Moskou via Praag Migs-15
en pantsers verkocht aan Egypte dreigde een algemene oorlog in het MiddenOosten. In feite wist iedereen dat die wapens niets aan Israëls overmacht in de
lucht afdeden en dat de Engelsen met lede ogen de door deze handel versterkte
Egyptische onafhankelijkheid aanzagen, waarvan zij niets goeds te verwachten
hadden. Een versterkte onafhankelijkheid immers maakte een gevaar uit voor het
Bagdad-pact (dat zelf noodzakelijk was voor de petroleum-belangen) en zou op
de leden van het pact aanstekelijk werken.
Het duurde inderdaad niet lang of de Anglo-Saksers maakten van de minste
schermutseling aan de Palestijnse grens een gevaar voor de wereldvrede, terwijl
aan die zelfde grens reeds sinds de oprichting van Israël in 1948 elke dag doden
vielen. Nu echter moest ingegrepen worden in het Midden-Oosten, zo niet voor
Israël dan toch voor de petroleum. De Amerikanen hielden zich steeds afzijdig
in de zekerheid dat ze bij dit spel slechts te winnen hadden. Voorlopig was er
geen gevaar dat Rusland beslag zou leggen op de petroleum en alleen zij konden
eventueel in het bezit van de Britse decuius treden indien hij de geest gaf.
Terug tot het bezoek van „B. & K."
De Amerikaanse politiek die verstard zit in een verkiezingsjaar, is er uitsluitend op gericht zoveel mogelijk de moeilijkheden te vermijden. Achtereenvolgens stelde zij een verscherping voor van het embargo, dan een actie in het
kader van de U.N.O. Uiteindelijk kreeg Hammarskjflld, de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties, opdracht zich ter plaatse te begeven en de geschillen
bij te leggen. Welke Amerikaanse beloften hij mocht mededelen is niet bekend.
We weten slechts dat zijn interventie succes had en dat de wapens zwijgen in
het oude Palestina. Het geheel moest door U.N.O.-overleg opgelost, opperde
Washington. Dat was Rusland er bij sleuren, en daarvan wilde Groot-Brittannië,
na het experiment met het Bagdad-Pact, in geen geval weten.
Doch de zaken namen een voor de petroleum-belangen kritieke wending,
vooral toen het duidelijk werd dat Amerika zich niet in een oorlog wilde mengen. De coalitie ontstaan tegen Israël en uitgegroeid (met Russische steun) tot
een verzet tegen het Bagdad-pact (onder Britse leiding) nam scherpere vormen
aan. Nog tijdens het bezoek van „B. & K." aan Londen, sloot Yemen zich aan
bij de neutralisten. Daardoor werd Aden bedreigd dat essentieel is voor de
Britten als petroleum-basis 4). Zelfs Iran eist het door de Engelsen bezette
Bahrein op, terwijl Bahrein de enige reden was waarom Londen de aansluiting
van Iran bij het pact riskeerde. Het eiland werd zo belangrijk geacht dat men

8 ) De Amerikanen hadden wapens willen leveren aan Egypte maar eisten de contante betaling van 27 miljoen dollar, m.a.w. de hele Egyptische deviezenreserve; of
nog beter: de economische ondergang. Enkele dagen later tekende Nasser het akkoord
met Tsjecho-Slowakije waarbij hij de wapens betaalde met katoen en rijst. Men kan
moeilijk een beter voorbeeld aantreffen van de Westerse psychologische fouten.
4 ) The Times reageerde ongewoon heftig (24 april) : „Het militair pact gesloten
tussen Saoudi-Arabië, Egypte en Yemen is op de eerste plaats een nederlaag van de
Britse diplomatie. De Iman (van Yemen) stoort zich zo weinig aan de Britse invloed
dat hij er geen bezwaar in ziet zich bij een anti-britse coalitie aan te sluiten".
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de mogelijke kettingreactie trotseerde J ). Het schijnt dat al deze feiten die plaats
grepen omstreeks het bezoek van de Russische leiders aan Londen, de Britten
tot andere inzichten brachten en van Eden de erkenning afdwongen van de
feitelijke Russische aanwezigheid in het Midden-Oosten. De Russen hebben hun
revanche genomen voor het verlies van het buffergedeelte van Iran, en zij hebben hun parachutisten neergelaten achter de Maginot-linie waarvan de Britten
droomden.
En rond dezelfde tijd dat Yemen zich aansluit bij de neutralen (waardoor
duidelijk blijkt dat het niet meer tegen Israël maar tegen Engeland gaat), zegt
de Amerikaanse staatssecretaris dat Nasser in feite alleen maar een goede nationalist is.
Dat Londen in de strijd om het Midden-Oosten de eerste ronde verloren heeft
is duidelijk; het Foreign Office heeft getracht door een pact de belangen in
Irak, op Bahrein en elders te verdedigen, doch het is gebleken dat, om Le Monde
te citeren, dit pact „de grootste flater van de na-oorlogse Britse politiek" is.
Niet alleen de Russen hebben een sterke positie ingenomen in het oude Britse
privé-jachtterrein, ook de Amerikanen zullen er niet spoedig aan denken hun
stellingen prijs te geven. En tussen deze beiden zal het uiteindelijk gaan.
Op andere terreinen, zoals de ontwapening, hebben de Russische leiders tijdens hun bezoek te Londen hun gastheren duidelijk laten voelen dat zij slechts
eerbied hebben voor sterken, en de enige werkelijke besprekingen ter zake zijn
gevoerd tussen Kroestsjef en de Amerikaanse vrede-minister Stassen, over het
hoofd van de Engelsen heen. Alles doet ons veronderstellen dat ook voor het
Midden-Oosten de uiteindelijke beslissingen zullen genomen worden door de
Twee Groten. Deze situatie is echter gevaarlijk daar zij een scheuring kunnen
veroorzaken in de Angel-Saksische eenheid waarvan Churchill droomde. Anderzijds hebben de Russen, volgens het slotcommuniqué, Londen zoveel handel
voorgespiegeld dat daarin alleen reeds een mogelijkheid ligt voor het Sterling
om het bankroet tegen te gaan, indien een deel van het Midden-Oosten moest
worden prijsgegeven. Maar het ene hangt van het andere af. De besprekingen
zijn volgens Eden „het begin van een begin" er kan een akkoord uit voortvloeien
dat de Entente Cordiale in eer herstelt 6), en er kunnen in de toekomst de
scherpste wrijvingen ontstaan.
Voorlopig blijft alles wachten op het resultaat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zelfs Edens tegenbezoek aan Moskou .... En na deze verkiezingen
mag men een tête-à-tête van de twee werkelijk Groten verwachten, die in het
Midden-Oosten gemakkelijk tot een akkoord zullen komen, ten koste van Engeland. Wat er ook van zij, Selwyn Lloyd heeft verklaard dat het Midden-Oosten
nog voor minstens tien jaar van vitaal belang is voor Londen, welke prijs het
behoud van de petroleumbronnen ook mag vragen. Dat is klare taal. Maar of de
vrede daardoor gediend is ?

5) Niet zonder reden heeft men beweerd dat de Sterling alleen stand houdt door
Bahrein en Koweit. Men bedenke overigens dat deze gebieden thans 20,6% der wereldproduktie aan petroleum leveren tegen 5,8% in 1938 en dat de reserves in die
streken geschat worden op 2/3 van de totale wereldreserves aan petroleum.
6) Deze coalitie was natuurlijk op de eerste plaats tegen Duitsland gericht. Maar
dat verhindert de analogie geenszins: waren Adenauer en Von Brentano niet de eerste
(en tot hiertoe de enige) Westerse staatslieden om te spreken van een mislukking van
de Londense conferentie en om hun landgenoten te waarschuwen voor de sirenes uit
Moskou?
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Westerse illusies
door J. WERNINK S.J.

E EN

onwankelbaar vertrouwen op aardrijkskundige kaarten ten aanzien van
de juiste weergave van de werkelijkheid kan tot gevaarlijke misvattingen
leiden. Dit is in de laatste oorlog gebleken, toen Hitler in zijn hoofdkwartier de
strategische betekenis van de Amerikaanse bases op Groenland en in de poolcirkel niet onderkende, omdat hij zich dood staarde op het vlakke kaartbeeld.
Zolang de wereld bestaat is nog nooit een mens erin geslaagd de schil van
een sinaasappel volkomen recht te buigen. Wat bij een sinaasappel niet mogelijk
is, valt evenmin te bereiken met de oppervlakte der aarde en daarom geeft een
vlakke geografische kaart steeds een onjuiste voorstelling.
Onze voorstelling van het grote wereldgebeuren wijkt nog veel meer van de
werkelijkheid af dan de aardrijkskundige voorstelling van de aarde zoals de
kaarten ons die bieden. De wereld is een schouwtoneel, maar de traagheid van
de menselijke geest is oorzaak, dat onze collectieve voorstelling van de wereldsituatie bijna altijd één of meerdere bedrijven achter is. In onze tijd nu het stuk
zich in een ontzaggelijk tempo ontwikkelt, dreigt deze collectieve voorstelling
zelfs een pure illusie te worden. Dergelijke illusies zijn meermalen in de geschiedenis oorzaak geweest van rampen, waarin aan de bloeitijd van grote beschavingen een einde kwam 1 ) . Zelfs toen Alarik met zij n Gothen naar Rome optrok,
leefden de Romeinen nog in de droom van hun oude, machtige wereldrijk.
Omstreeks 1900 beheersten de Westeuropese landen de wereld; Azië en
Afrika hadden zij onder elkaar verdeeld. De bewoners van deze uitgestrekte
gebieden werden indirect gedwongen de grondstoffen voor de snel groeiende
Europese industrieën te leveren en haar produkten in toenemende hoeveelheden
af te nemen. Het Westen werd met de dag rijker en het leefde in de waan van
een eeuwige superioriteit in militair, economisch en cultureel opzicht.
Nog altijd is de ban van deze waan niet gebroken. Wel heeft Amerika de
leiding van West-Europa overgenomen, het grondplan van ons wereldbeeld is
echter niet aangetast. Wij verdelen de wereld in tweeën: Europa en NoordAmerika aan de ene zijde en de niet-westerse landen aan de andere, of om de
benaming te gebruiken, die tegenwoordig schering en inslag is: de ontwikkelde
en de onderontwikkelde gebieden. Toch is deze laatste benaming meer dan een
verandering van terminologie. Zij duidt op een begin van wakker worden. Het
besef begint langzaam door te dringen, dat het voor het welzijn van de hele
wereld noodzakelijk is om deze onderontwikkelde gebieden te hulp te komen.
Meer dan een begin is dit echter niet. Het Westen blijft vast houden aan een
I ) Deze gedachte vormt de grondtoon van een boek dat onlangs in Nederlandse
vertaling verscheen bij de uitgeverij „Helmond" onder de titel Wereldgeschiedenis
van morgen. Het is van de hand van Tibor Mende, een Hongaar van origine, die als
lector in de sociale en politieke wetenschappen verbonden is aan de Universiteit van
Parijs. Dit boek heeft ons voor een goed deel tot hetgeen volgen gaat geinspireerd.
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verouderd wereldbeeld. Het weigert in te zien, dat door de historische ontwikkeling de bijl aan de wortel van zijn overheersende positie gelegd is. De tegenstelling tussen de technisch hoog ontwikkelde westerse landen en de rest van de
wereld heeft reeds plaats gemaakt voor een driedeling. Een groep van landen
heeft zich losgemaakt ten koste van revoluties, hervormingen en grote offers uit
het onderontwikkelde stadium. Door hun rijke voorraden aan grondstoffen wisten zij de machines en het kapitaal te verwerven, die zij nodig hadden om een
eigen industrie op te bouwen. Deze landen, die men de half ontwikkelde landen
zou kunnen noemen beginnen de westerse suprematie aan te tasten. Japan en
Rusland zijn hiervan sprekende voorbeelden.
De Russische industrie, wat haar gebreken ook mogen zijn, is er zelfs reeds in
geslaagd Engeland, Duitsland en Frankrijk ver achter zich te laten. In de vroeger
vrijwel lege gebieden van Centraal Azië zijn industriegebieden tot ontwikkeling
gebracht, die ieder op zich groter zijn dan het Ruhrgebied. Er werden miljoenensteden gebouwd, waarvan wij de namen nauwelijks kennen.
Dit wil Europa niet aanvaarden, laat staan, dat het bereid zou zijn de consequenties te trekken die uit dit feit voortvloeien. Rusland is immers het land van
de onvrijheid, van de slavenkampen en de armoede. De Russische leiders bedienen zich van iedere leugen die in hun kraam te pas komt. Al hetgeen zij bij tijd
en wijle over de industriële ontwikkeling in de Sovjet-Unie gelieven los te laten,
wordt daarom beschouwd als bluf, als propaganda voor de communistische leer
en als pogingen hun minderwaardigheidscomplex te verdringen.
Een vergelijking met hetgeen op het ogenblik in de internationale sportwereld
geschiedt, dringt zich bijna als vanzelf op. Hier heeft men jarenlang de berichten over Russische sportprestaties met een glimlach gelezen. Deze waren immers
te fantastisch om waar te kunnen zijn. Toen de Russische sportlieden zich echter
tijdens Olympische Spelen en diverse Wereldkampioenschappen met de rest van
de wereld gingen meten, verkeerde deze glimlach al heel snel in de lach van de
boer die kiespijn heeft.
Het blijft niettemin waar, dat het communisme deze ontwikkeling met onmenselijke middelen geforceerd heeft. Het Russische volk heeft hiervoor een ongeoorloofd hoge prijs aan menselijk lijden moeten betalen. De menselijke vrijheid
ging teloor en met de waarde van de persoon werd geen rekening gehouden.
Uiteindelijk is het welzijn van de gemeenschap, dat het communisme zegt te
willen bevorderen, hierdoor niet gediend.
Ieder tijdvak van de geschiedenis heeft zijn eigen ketterijen, die de mensheid
op zijwegen trachten te lokken, die als de enig mogelijke en juiste weg door
valse gidsen worden aangewezen. In onze tijd lokt de dwaalweg die voert naar
het moeras van collectivisering en massificatie. De snelle economische en technische ontwikkeling heeft overal grote veranderingen gebracht in de verhouding
tussen het individu en de gemeenschap. De banden waarmee de mens in de
samenleving gebonden is, groeiden in sterkte en aantal. Hoe ingewikkelder de
moderne samenleving werd, des te meer trokken de regeringen de leiding van
het maatschappelijk leven aan zich. En dit niet alleen in Rusland ! De persoonlijke vrijheid, die onze grootouders omstreeks 1900 nog bezaten, ging voor een
groot deel verloren. In de fabrieken en ook daarbuiten werd de mens een raadje
in de grote maatschappelijke machine, die hem voortdurend opdrijft. Een wetenschappelijk propaganda-apparaat kwam tot ontwikkeling, dat op geraffineerde
wijze collectivisering en massificatie bevordert. In het Westen heeft de mens
53
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getracht zich hiertegen zo veel mogelijk te verzetten. Met inspanning van al zijn
krachten streefde hij er naar een verzoening te bewerkstelligen tussen zijn persoonlijke vrijheid en de groeiende maatschappelijke organisatie. Door allerlei
middelen als vakbeweging, kiesrecht en democratie zocht hij zich te verdedigen
tegen het monster, dat hem steeds vaster in zijn klauwen omklemde.
In Rusland heeft een van de belangrijkste ketterijen van onze tijd door histo
rische omstandigheden vaste voet gekregen. De maatschappelijke ziekte werd het
Russische volk als het enig ware geneesmiddel opgedrongen.
Iedere ketterij streeft naar geografische verbreiding van haar invloed. Bijna
een derde deel van de mensheid ofwel 800 miljoen mensen leven onder het
communistische juk. In de jaren na 1945 warerf historische omstandigheden
opnieuw het communisme gunstig gezind.
Ook na de laatste wereldoorlog blijft de Sovjet-Unie doorgaan met te trachten
haar invloed uit te breiden. De Russische leiders zijn gaarne bereid de onderontwikkelde landen met hun bezoek te vereren en er aanlokkelijke voorstellen
te doen. Zij hebben zich opgeworpen als de leiders van de ontevredenen, die in
verzet gekomen zijn tegen de Europese overheersing van de wereld. Voor de
derde maal dreigt door historische omstandigheden het communisme een grote
ruimtelijke uitbreiding te zullen krijgen, waarin deze keer wellicht hele werelddelen betrokken zullen worden. Het is een illusie te menen, dat door deze ont
wikkeling de wereldvrede niet ten zeerste in gevaar wordt gebracht. Naast
Amerika en West-Europa is er een nieuw zwaartepunt ontstaan en dit zwaartepunt streeft naar alleenheerschappij.
Het Internationale Secretariaat van de Pax-Christi-beweging publiceerde
onlangs enige cijfers, waaruit de tegenstelling schrijnend blijkt:
Een Canadees en een Amerikaan kunnen
jaarlijks beschikken over gemiddeld
f 4000,
f 3000,
Een Zwitser over
f 2500,—
Een Fransman over
f 1500,Een Europeaan over
f 600,Een Zuid-Amerikaan over
f 270,Een Afrikaan over
f 170,Een Aziaat over
Andere cijfers spreken nog sterker: De Verenigde Staten beschikken over
40% van het wereldinkomen voor 7% van de wereldbevolking. India en Pakistan beschikken over 5% van het wereldinkomen voor 17% van de wereldbevolking. In 1938 was de levensstandaard in de Verenigde Staten 15 maal ze
hoog als in India; in 1952 35 maal. Nu kan men aanvoeren dat de behoeften in
de meer Noordelijk gelegen landen door omstandigheden van klimaat enz. ook
hoger zijn. Hierdoor worden de grote verschillen echter niet gerechtvaardigd.
Miljoenen mensen leven op de rand van het bestaansminimum en lijden honger.
Terwijl 20% van de mensheid over rantsoenen beschikt, die boven het normale
liggen, heeft aan de andere kant 60% van de mensheid niet het minimum
rantsoen, noodzakelijk voor het levensonderhoud. In Zweden bedraagt de gemiddelde levensduur 68 jaar, in India 27 jaar ! De grote Europese landen beschikken ieder voor zich over meer artsen en ziekenhuisbedden dan alle Aziatische volken tezamen.
De rijke natuurlijke hulpbronnen en de geweldige reserve aan arbeidskrachten
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bieden deze volken ruime ontwikkelingsmogelijkheden, maar de technische
achterstand en de overdichte bevolking veroorzaken een probleem dat bijna
onoplosbaar is. Onvermijdelijk is men daarom op hulp van buiten aangewezen.
En zo staat men voor de keus om deze óf bij het Westen met zijn koloniaal
verleden te zoeken 6f bij de Sovjet-Unie met haar succesvol voorbeeld. Overal
in Azië wordt men gefascineerd door de snelle en succesvolle ontwikkeling van
de Sovjet-Unie. Dat hiervoor een veel te hoge prijs aan menselijk lijden betaald
werd, maakt weinig indruk. Ook zonder het communisme immers hebben op het
ogenblik miljoenen mensen in Azië veel te lijden. Elk begin van een technische
ontwikkeling is daarom voor hen een stap voorwaarts.
,,In de onderontwikkelde gebieden, dus in het grootste deel van Azië en
Afrika, is de technische samenleving opgebouwd op de puinhopen, die het
resultaat waren van enkele eeuwen van uitbuiting en ellende, waarin het vrij heidsideaal geen spoor had achtergelaten. En wanneer de mens na eeuwen van
uitzichtloze arbeid een raadje wordt in een machine, dan is dat geen stap terug,
doch een stap voorwaarts: zijn hopeloosheid maakt plaats voor een gevoel van
bevrediging, omdat zijn arbeid eindelijk zin heeft gekregen. De westerse proletariër heeft de vrijheid, die zijn agrarische voorouders nog genoten, verloren en
hij heeft dit verlies te wijten aan de onpersoonlijke machine. De Aziaat echter
bewaart slechts herinneringen aan zijn overtalrijke en uitgehongerde familie van
dagloners, en voor hem betekent de intrede in de fabriek het einde van de
nutteloosheid van zijn bestaan. De toenemende collectivisering van het maatschappelijke leven vormt voor de westerling een beperking van zijn persoonlijke
vrijheid; de Aziaat echter schenkt zij zelfrespect en verantwoordelijkheidsgevoel" (Tibor Mende, o.c. p. 48-49) .
De omstandigheden zijn opnieuw gunstig voor een uitbreiding van het communisme en wel van mondiale omvang. Dit grote gevaar kan alleen worden
afgewend, wanneer de niet-communistische wereld er in zal slagen een inspanning te leveren die in de geschiedenis haar gelijke niet gekend heeft. Een zekere
nivellering van het welvaartspeil over de gehele wereld zal tot stand gebracht
moeten worden. Een eerste vereiste hiertoe is, dat het Westen grondig zal moeten afrekenen met enkele dierbare illusies. Een van zijn grootste dwalingen is de
verwachting, dat door steeds verdere opvoering van de industriële productie in
Europa en Amerika een paradijs op aarde geschapen kan worden, terwijl in Azië
en Afrika miljoenen gedwongen worden te leven in een hel van armoede en
ellende.
Amerika ziet zich gesteld tegenover een groeiende overproduktie. De rest van
de wereld is te arm om de dure Amerikaanse produkten in toenemende mate te
kopen. Wil een nieuwe wereldcrisis voorkomen worden, dan zullen de Amerikanen moeten beginnen met alle beschikbare krachten de ontwikkeling van de
onderontwikkelde gebieden ter hand te nemen, desnoods ten koste van grote
financiële offers. Alleen gelijkelijke voorspoed garandeert op de lange duur de
welvaart der volkeren.
Niemand kan meer uitgeven dan hij verdient, maar Europa als de verkwistende grijsaard meent zich dit te kunnen veroorloven. Mede door twee wereldoorlogen gaat het daarom onder zware schulden gebukt. Door de toenemende
concurrentie wordt het steeds moeilijker de export op peil te houden. WestEuropa dreigt het eerste slachtoffer te worden van de stijging van de totale
wereldproduktie en de daarmee gepaard gaande vraag naar grondstoffen. Bijna
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ieder jaar onttrekken zich uitgestrekte gebieden aan de Europese invloedssfeer.
Slechts door Amerikaanse injecties kon Europa na de tweede wereldoorlog weer
op de been gebracht worden. Alleen een verbetering van de landbouw waardoor
het in mindere mate op de import van grondstoffen en voedingsmiddelen is
aangewezen, en het zich toeleggen op producten waarvoor weinig grondstoffen,
maar veel vakmanschap vereist zijn en waarvoor bij de export de concurrentie
minder te duchten is, kunnen een blijvende oplossing brengen. Van dit laatste
geeft de Zwitserse industrie reeds een prachtig voorbeeld.
Ook de verwachting, dat een werelddemocratie iedere machtsbegeerte zal
doden, is één van de westerse illusies. Democratie zonder meer zal de armoede
niet doen verdwijnen en dus ook niet de spanningen die hierdoor worden
opgeroepen.
Men kan ons tegenwerpen, dat in het kader van de Verenigde Naties de
onderontwikkelde gebieden reeds veel steun geboden wordt. Deze bedraagt nog
altijd maar een fractie van hetgeen allernoodzakelijkst is. Zij vormt slechts een
klein percentage van hetgeen de rijke landen jaarlijks aan bewapening uitgeven.
Bovendien zijn de investeringen in de arme landen geschied volgens het kapitalistische systeem, waardoor zij tenslotte slechts aan een zeer dunne bovenlaag
van de bevolking ten goede kwamen en geen verlichting brachten in de armoede
van de massa. En tenslotte heeft de steun aan de onderontwikkelde gebieden te
veel het karakter van een neerbuigende liefdadigheid. Ook hier kan liefdadigheid, evenals in de sociale kwestie, geen uiteindelijke oplossing geven, uit welke
edele motieven ook geboren. Het is daarom dat Tibor Mende pleit voor de tot
stand koming van een sociale wetgeving en een zekere vorm van inkomsten- en
vermogensbelasting binnen de grote volkerengemeenschap. De rijke landen
zullen bereid moeten zijn hun rijkdom met de rest van de wereld te delen. Dan
alleen mag men hopen, dat de volkeren van Azië een juiste keuze zullen doen,
dat het zal worden afgeschrikt door de hoge prijs aan menselijk leed, die aan de
communistische methoden inhaerent is.
Dit is geen ijdele hoop. Onlangs sprak Nehru op een congres van zijn partij
de volgende woorden: „Wij zullen de wereld tonen, hoe wij een grote en sociale
revolutie tot stand kunnen brengen met vreedzame middelen en onderlinge
samenwerking. Het geweldige succes van de ontwikkeling in Rusland werd
behaald tegen een hoge prijs en met grote offers, omdat de autocratische Sovjetregering grote druk op het volk uitoefende. Het is duidelijk, dat wat wij democratie noemen in de Sovjet-Unie niet bestaat. India moet de wereld een democratische en vreedzame weg van de vooruitgang tonen. Het is niet nodig hiervoor het bloed van het volk te vergieten. Dit zou uitermate onzinnig zijn".
Deze woorden werden gesproken door de premier van een land, dat bijna een
vijfde deel van de mensheid binnen zijn grenzen telt en waar slechts enkele
weken tevoren Kroesjtsjef en Boelganin een uiterlijk zeer succesvol bezoek hadden afgelegd !
Pessimisme is uit den boze ! Een wereld die iets beter is dan de onze, blijft
mogelijk. Wellicht zelfs kan Rusland met vreedzame middelen gedwongen
worden zich in deze wereld aan te passen. Wij weten, dat alleen het christendom
het hiervoor noodzakelijke altruïsme kan schenken. Bovendien kan het een
onmisbare bijdrage leveren tot het vinden van de juiste principen van de wereldeconomie. Zeker ! een mens leeft niet van brood alleen, maar hij heeft dat brood
toch broodnodig om niet alleen van brood te kunnen leven.

TONEELKRONIEK

Het Vlaams toneelleven
Seizoen 1955-1956
door PAUL VAN MORCKHOVEN

IJDENS

het jongste seizoen was het repertoire van de officiële beroepsT gezelschappen
in Vlaanderen zeer onevenwichtig samengesteld, een herhaald verschijnsel dat in eerste instantie een gevolg is van de toneelconstellatie.
In een landstreek waar practisch slechts één belangrijk en degelijk geoutilleerd
beroepsgezelschap bestaat, mag of kan men moeilijk een intens toneelleven
verwachten en als dat theater dan nog alle lagen van de bevolking zowel met
kunst als met ontspanning moet voeden, is het alleszins onmogelijk een evenwichtig repertoire samen te stellen. Bovendien is datzelfde gezelschap --- we
bedoelen het Nationaal Toneel, dat in de Antwerpse schouwburg gehuisvest is
— dan nog belast met een zware ambulante taak, waarbij niet alleen de wekelijkse bevoorrading van Gent, maar ook een geregeld bezoek aan provinciesteden
bet werk komt bemoeilijken.
In geen enkel West-Europees land wordt er trouwens zo weinig belangstelling
getoond voor prestaties door beroepstoneel als in Vlaanderen. Het zou zeer
interessant zijn een vergelij king te maken tussen steden als Den Haag, Rotterdam
en Antwerpen, zowel wat het bevolkingscijfer als het cultureel peil en de culturele belangstelling betreft. De som van deze vergelijkende berekening zou stellig
niet in het voordeel van de Vlaming uitvallen. Er is werkelijk nog een strijd te
strij den maar dan aan beide zij den van het voetlicht, in eerste instantie door de
theaterdirecties zelf, die hun taak van volksopleiding met meer ijver en meer
begrip dienen aan te vatten. Trouwens het feit, dat juist degelijk werk of stukken met standing, waarin actuele problemen behandeld worden, meer belangstelling genieten dan onbenullig amusementstoneel, dat vaak om demagogische
redenen op het speelplan geplaatst wordt, laat veronderstellen dat de grootste
fout van ons stagnant toneelleven aan de theaterleiding te wijten is.
Op toneelgebied zouden we het kleine stukje Vlaamse grond kunnen vergelij ken met het onmetelijk gebied van de Verenigde Staten. Ook daar is slechts één
centrum waar aan beroepstoneel gedaan wordt: Broadway te New York. In
Vlaanderen is bijna heel het beroepstoneel geconcentreerd te Antwerpen, uitgezonderd dan het kleine gezelschap van de Brusselse K.V.S. en enkele rondreizende troepen. De jongste tijd heeft het theaterleven te Antwerpen een aanmerkelijke verruiming gekregen, dank zij het initiatief van enkele ijverige jongeren, die in de Studio van het Nationaal Toneel een degelijke opleiding genoten en niet langs de weg bleven zitten tot er ergens een plaats vrij kwam. Voor
enkele j aren openden zij in het Antwerps St. Germain des Préskwartier een
minuskule toneelzaal, ergens op een zolder en konden door hard werken eerst de
sympathie en later de waardering van veel toneelliefhebbers verwerven. „Het
Nederlands Kamertoneel", op de Zolder geboren en gegroeid, kreeg dit seizoen
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expansie en huurde in het hart van de stad (aan de Leysstraat) een ruimere
woonplaats, waarin de directie en de medewerkers met eigen handen en eigen
middelen niet alleen voor een voortreffelijk podium maar ook voor een stemmig
zaaltje zorgden. „Het Nederlands Kamertoneel" speelt daar nu geregeld een
viertal vertoningen per week, houdt elk stuk ongeveer zes weken op het programma en is van grote betekenis geworden in het Antwerps cultuurleven. Het
Theater op Zolder, dat vrij kwam, werd door andere jongeren ingenomen, die
echter nog niet het juiste ritme gevonden hebben voor hun goede bedoelingen
evenmin als de juiste toonaard voor het repertoire.
Hoewel er geen kransen werden uitgehangen is het jongste toneelseizoen te
Antwerpen toch begonnen in een feeststemming die het beste liet verwachten.
Terwijl men in de Leysstraat vol taaie energie timmerde, schilderde en repeteerde
en met veel durf en veel schuld een wissel op de toekomst trok, opende de
K.N.S. zijn deuren met Vondel's Lucifer. De feeststemming daalde echter
onmiddellijk na de première, toen het duidelijk was dat regisseur Ben Royaards
zich vergist had, omdat hij het dubbel aspect van Vondel's kunst geen voldoende
rechten had gegund. Vondel, die op de grens van de Middeleeuwen en de Renaissance leefde, blijft in de conceptie van zijn engelendrama een naïeve realist
terwijl in de voorstelling der feiten, zowel als in de breedsprakerige lyriek de
barokke praal van de Renaissance domineert. Royaards streefde naar soberheid
in de voordracht, beklemtoonde alleen de inhoud en verwaarloosde de muzikaliteit en het ritme van het vers. Hij werd ook slecht gediend door een zinloos en
slordig gebouwd decor en door belachelijke kostumes. Een streven naar soberheid was bij dit innerlijk zo rijk geladen, maar uiterlijk zo weinig bewogen
treurspel uit den boze. Jammer genoeg werd de mislukking van deze openingsvertoning door onbevoegden op de rug van Vondel geschoven, die met definitieve uitsluiting bedreigd werd .... De barometer daalde en het duurde een paar
weken vooraleer het enthousiasme weer oplaaide. Dat gebeurde na de Ibsenherdenking (waarvoor de schuldige Ben Royaards op voortreffelijke wijze
Spoken monteerde), toen Graham Greene op het repertoire verscheen met zijn
eerste en tot op heden enig toneelstuk The Living Room, het drama van het
jonge meisje, dat een verhouding heeft met haar voogd, een gehuwde man en
een vrijzinnig psycholoog. Na de begrafenis van haar moeder belandt het meisje
bij haar oom en tantes, die als katholieken het contrasterend element vormen
met de vrijzinnige. De oom, een invalide priester, vertegenwoordigt de begrijpende, hoewel niet verontschuldigende naastenliefde. Eén van de tantes is een
fanatieke ijveraarster voor fatsoen. Haar onbarmhartig optreden leidt tot de zelfmoord van het meisje, zelfmoord die, zoals steeds bij Greene, de vraag openlaat
wat er „tussen stijgbeugel en grond" nog gebeurd is.
Dit pleidooi voor meer naastenliefde, deze oproep van een bekeerling voor
meer geloofsbeleven werd het eerste groot succes van het seizoen. Dank zij een
voortreffelijke montering door regisseur Deleu en een degelijke vertolking bleef
het stuk gedurende drie weken volle zalen trekken. We zagen ook de Parijse
vertoning van dit drama, waarin natuurlijk het fanatisme van de verzuurde tante
aangedikt werd en de priester voorgesteld als een zalvend man, die de zonde
vergoelijkt. De toeschouwers bij deze vertoning vonden de problematiek amusant
en achtten het belachelijk dat de katholieke personages uit het stuk zich druk
maakten over een zo doodgewone buitenechtelijke verhouding ... .
Na dit hoogtepunt daalde het peil van het repertoire op angstwekkende wijze,
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zelfs een naam als Hochwilder bracht geen redding, want De Openbare Aanklager bleef slechts een parodie op de klassieke tragedie. Shaw's Majoor Barbara
was een poging om uit het slib te geraken en met Gabriël Marcel had men misschien een goed resultaat kunnen bereiken als men niet zo'n verouderd werk van
hem gekozen had: De Man Gods, daterend van 1925, dus van voor zijn bekering. Het stuk dat aan Ibsen herinnert, is een pessimistisch drama waarin de
Franse wijsgeer het catastrofaal zielkundig failliet behandelt van een dominee,
die om het fatsoen te redden een vroegere misstap van zijn vrouw vergeven
heeft. Gabriël Marcel vraagt zich af of de mens wel in staat is te leven volgens
zijn principes.
Het hoogtepunt uit het tweede gedeelte van het seizoen, een hoogtepunt dat
het succes van The Living Room nog overtrof, was De Regenmaker van de
Amerikaanse auteur Richard Nash. Eén van die stukken waarvan de Amerikanen
het geheim bezitten: eenvoudig maar zo sympathiek menselijk, realistisch en toch
doorweven met bekoorlijke poëzie. De auteur formuleert zijn moraal „Leef je
leven" in de zin van „Wees je zelf".
Op een farm in het midden-westen van de Verenigde Staten verlangt een nietmooi meisje naar genegenheid, zoals haar vader en broers op regen wachten
voor de verdorde velden. Een bedrieglijke regenmaker zal hen bezoeken en
afzetten maar zoveel optimisme nalaten dat ook het meisje weer het levensvertrouwen terugvindt.
Dit romantisch blijspel, dat tijdens de hevige vorstperiode drie weken voor
volle zalen werd gespeeld en later opnieuw moest opgevoerd worden, vond in
Nederland slechts een koel onthaal, ook in de superieure realisering van het
Antwerpse gezelschap. Daaruit blijkt dat de reacties van een theaterpubliek
moeilijk te voorspellen zijn. Plaatselijke en sociale aspecten, volkse constanten,
het zijn zovele elementen die samen het toeschouwersklankbord vormen. Algemeen internationaal aanvaarde meesterwerken als De Dood van een Handelsreiziger zijn in de toneelliteratuur tamelijk zeldzaam.
Na dit frisse stuk liep het speelplan over namen als Giraudoux, Agatha
Christie, Roussin, Pirandello en Anouilh via een hobbelige lijn naar de zomermaanden toe ... .
Bij het begin van het seizoen werd door de directie van het Nationaal Toneel
een prijzenswaardig initiatief genomen en met de nodige zorg uitgewerkt. Om
de jonge, lyrisch gestemde dramaturg Lode Cantens, die op het einde van het
vorig seizoen zo plots uit het leven werd gerukt, te huldigen, werden verscheidene herdenkingsplechtigheden gehouden, waarop telkens stukken van de jonge
auteur vertoond werden. De K.N.S. speelde Peter A p pelmans, waarin de bouwmeester van de Onze-Lieve-Vrouwetoren als een idealistisch kunstenaar wordt
voorgesteld. Dat was het eerste oorspronkelijk Vlaamse stuk, dat in het voorbije
seizoen door het Nationaal Toneel vertoond werd. Kort daarna volgde het met
de Staatsprijs bekroonde werk van Hugo Claus: De Bruid in de Morgen, in dit
tijdschrift reeds uitvoerig besproken, en half maart kreeg ondergetekende een
beurt met Karel van Denemarken, een proeve als historische tragedie over de
moord (1127) op Karel de Goede te Brugge. Dat was tot op heden alles en
daarbij zal het ook wel blijven, want bij het Vlaams Nationaal Toneel vindt men
noch bij directie, noch bij regisseurs en vertolkers enthousiaste verdedigers van
oorspronkelijk Vlaams werk, zo zeer dat Jos Janssen, de fortuinlijke auteur van
een aantal folkloristische blijspelen en tevens van een aantal degelijke drama's,
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zijn nieuw werk Terug naar de Bron, dat het eerste Vlaams koloniaal drama mag
genoemd worden, aan amateurs moest toevertrouwen. Het werd met liefde en
talent verdedigd, de vertoning behaalde in de Landjuweelwedstrijd de tweede
prijs.
Veel milder tegenover Vlaams werk staat het tamelijk zwakke en beperkte
gezelschap van de Brusselse K.V.S. Van de jonge Brusselse journalist Staf Knop
werd De Knecht gespeeld, een Marivaudage, gebaseerd op persoonsverwisselingen. Van Dries Poppe, die reeds een groot aantal stukken schreef, werd De
Stuwdam op het programma geplaatst, een stuk waarin de authentieke gebeurtenis gedramatiseerd wordt van het Franse dorpje in de Alpen, dat om de bouw
van een stuwdam ontruimd moest worden. Van de jonge advocaat Marcel
Van Roey, die het vorig jaar debuteerde met de thriller Geheime Opdracht,
werd thans Safe met Ophelia gecreëerd, weer een detective-spel dat twee weken
op de affiche bleef, een zeer ongewoon maar verheugend verschijnsel voor de
Vlaamse schouwburg te Brussel. Ook Pieter Langendijk, die voor tweehonderd
jaar overleed, werd herdacht door een vertoning van Het Wederzijds Huwelijksbedrog en Jan Fabricius' Dolle Hans kwam de reeks oorspronkelijke werken
aanvullen.
Het gezelschap, dat einde vorig seizoen dakloos geraakte omdat de Vlaamse
schouwburg door brand vernield werd, vond onderdak in het kleine Beurstheater. Het repertoire omvatte hoofdzakelijk verouderd en minderwaardig werk
op een paar gelukkige uitzonderingen na, waaronder een tweetal stukken van
Alejandro Casona: Bomen sterven staande en Een vrouw in de Ochtend. Ook
The Living Room werd weer opgevat en Maulnier's sterk speelstuk Het Huis
van de Nacht werd onder weinig voordelige voorwaarden gespeeld. Van de
recente Amerikaanse auteur William Inge kwamen twee werken aan de beurt
Autobushalte en Picnic. Verder werd nog een werk van Ibsen en een van
Awertsjenko gespeeld. Het gezelschap, dat met heel wat moeilijkheden te kampen heeft, wacht niet alleen op een nieuw tehuis maar ook op een nieuwe directeur, die waarschijnlijk reeds bekend zal zijn als deze regels verschijnen.
Een drietal beroepsgezelschappen, die met een opvallende zorg hun vertoningen voorbereiden, zijn het reeds genoemde Nederlands Kamertoneel en de
ambulante troepen „Het Reizend Volkstheater", afdeling van het Nationaal
Toneel en het „Nieuw Nederlands Toneel".
De openingsvertoning van „Het Nederlands Kamertoneel" zorgde voor een
ware revelatie, zowel wat de standing en de sfeer van het milieu betrof als de
minutieus voorbereide vertoning van één tot dan onbekend stuk van de fransschrijvende maar vlaams georiënteerde auteur Michel de Ghelderode: Magie
Rouge. De Ghelderode is stellig een atavist van de Vlaamse primitieven, bezeten
door de bittere humor en de haast demonische visie van een Jeroen Bosch. Hij
concipieert zijn oeuvre picturaal maar minder dramatisch. Hij beschouwt de
wereld als een dwaas marionettenspel; de personages worden incarnaties van
opgeschroefde hartstochten. In Magie Rouge brengt hij een gierigaard op het
toneel, die het slachtoffer wordt van een duivels komplot, beraamd door een
avonturier, die achteraf zijn medeplichtigen uit de weg ruimt om alleen met de
buit en met de gepassioneerd-hunkerende vrouw in handen van de wrekende
gemeenschap te vallen. Deze tragische klucht is als de grijnslach van een cynieker, die spot met de demonische driften van de mens. Regie en vertolking
evoceerden op merkwaardige wijze de hallucinante sfeer.
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Na dit markante begin volgde een degelijk vertolkte thriller en daarna het
technisch interessant opgebouwde stuk door Claude Spaak De Windroos, dat
naar de vorm geïnspireerd werd door recente Amerikaanse drama's. Uit het goed
gekozen repertoire dient nog vermeld De Banier van de Koning door Costa du
Reis, waarin de tragiek behandeld wordt van de Franse priester-arbeiders, die in
1953 uit hun apostolaatsmilieu teruggeroepen werden. Het stuk is, evenals Het
Heilig Experiment, gebaseerd op de tragiek waartoe onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aanleiding kan geven.
Als Vlaamse creatie volgde Spook in kwadraat, door de Antwerpse journalist
Piet Sterckx die niet meer aan zijn proefstuk is. In twee vroegere stukken en ook
in Spook in kwadraat schrijft hij in een vlotte dialoog over een onderwerp dat
zeer moeilijk uit een massa absurde ballast los te halen is. Nochtans heeft hij
geen experimenteel toneel op het oog. Zijn oeuvre doet vaak denken aan zinloze
maar niettemin boeiende dromen, die bij het ontwaken een absurde indruk na
laten. Hij is alleszins in de mode, maar wat er van leefbaar zal blijven, is een
vraag die we niet durven beantwoorden.
In het „Theater op Zolder" werden een paar interessante proeven gewaagd
om poëzie ofwel in dramatische, ofwel in ritmisch pl as tische vormen uit te
beelden. Na enige onbenullige toneelvertoningen werd er een Vlaams stuk gecreëerd Berghotel Limbus door R. J. Seghers, waarin als motief een reis naar de
eeuwigheid ofwel de overgang tussen leven en dood op tamelijk onhandige
wijze werd uitgewerkt. Niettegenstaande de inspanning van de vertolkers werd
het een mislukking, omdat het, trouwens niet nieuwe maar wel interessante,
onderwerp niet voldoende gestoffeerd was met adekwate ideeën.
„Het Reizend Volkstheater" creëerde twee oorspronkelijke werken, Het Buitenkansje, een situatie-comedie door ondergetekende, en De Weg naar Emmaus,
een passiespel van de Noord-Nederlander Willem Hofman. Met de bewerking
van een oud Chinees drama, De Smart van de Keizer, heeft het gezelschap de
aandacht willen vestigen op de eigenaardige speelstijl van dit oer-oude Aziatische volk. Voor het overige werd geput uit een rijk voorzien repertoire, waarin
enkele markante Shakespeare-monteringen een hoogtepunt vormen. In de reeks
van de Lode Cantens-herdenkingen werd een artistiek-verantwoorde montering
van het historisch drama Albrecht en Isabella ten zeerste opgemerkt.
Het rondreizend „Nieuw Nederlands Toneel" koos hoofdzakelijk stukken om
het heterogeen publiek, waarvoor het optreedt, ofwel amusement ofwel ontroering te brengen. Een interessant stuk Anastasia door Marcelle Maurette brengt
de Russische groothertogin, die volgens de legende destijds aan de slachting te
Jekaterinenburg ontsnapte, op het toneel. Van Alejandro Casona werd een
nieuw werk vertaald, Het derde Woord, dat echter van minder kwaliteit is dan
zijn andere hier bekende en veel gespeelde stukken.
Bij het afsluiten van deze jaarbalans is het opvallend hoe jongere gezelschappen zich terdege inspannen en ruime belangstelling tonen voor oorspronkelijk
werk. Alleen het door de Staat afgevaardigde Nationaal Toneel hecht geen
belang aan een gewenste coördinatie tussen toneelspelers en toneelauteurs. Ook
primeert in deze instelling nog steeds het commerciële aspect op dat van de
noodzakelijke volksopleiding. De huidige constellatie van Het Nationaal Toneel
is nog steeds voor scherpe kritiek vatbaar.

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK

Vernielen en Restaureren
door DR. P. DE CEUSTER

A

LS men nagaat hoeveel in onze gouwen, na eeuwen oorlogsgeweld, nog
overblijft uit de Boergondische tijd kan men zich voorstellen welke kunstrijkdom onze gewesten toen hebben uitgestraald. De kerkschat van Zoutleeuw
b.v. die bijna volledig dateert van vóór 1570, geeft ons een idee van wat er
elders door de beeldenstorm verloren ging. De twee volgende eeuwen stond
Vlaanderen bloot aan talloze Franse invallen. „Le roi s'amuse à prendre les
Flandres", schreef Mme de Sévigné, terwijl generaal Louvois in onze streken de
tactiek van de verschroeide aarde experimenteerde. Tenslotte beleefden we dan,
na de revolutie, de Franse bezetting. Het zou leerrijk zijn na te gaan hoeveel
oude abdijen na deze bezoekingen intact bleven. Dichter bij ons herinnert men
zich de vernielende „carpetbumbings" op Rotterdam, Coventry, Neurenberg,
Dresden, Keulen ... .
Dat dergelijke verwoestingen voor hogere doeleinden moesten geschieden kan
betwist worden. Werden de beeldenstormers en de Franse revolutionairen altijd
gedreven door zuiver principiële redenen ? Waren het uitsluitend godsdienstige
redenen die leidden tot de volledige of gedeeltelijke vernieling van heidense en
* moorse tempels ? Het christendom heeft tot fraaier dingen geleid dan het inplanten van een gothische kathedraal in het enig mooie zuilenwoud van de moskee
te Cordoba. En over de systematische vernieling van oudduitse steden ter verdediging van de democratie is reeds alles gezegd.
Maar erger dan de oorlogsverwoestingen, waartegenover wij even machteloos
staan als tegenover de totale oorlog die er de oorzaak van is, choqueren ons
de vernielingen, die het gevolg waren van het onbegrip voor de waarde van
het kunstwerk. Men vond de gebouwen, doeken en geschriften uit een vroegere
tijd lelijk en nietszeggend, zonder er aan te denken dat latere eeuwen daarover
een ander oordeel konden vellen. Aldus lieten de kanunniken in de 18e eeuw te
Chartres acht glasramen uit hun kathedraal breken opdat meer zon zou schijnen
op hun brevier. Zij wierpen een lege vlek in een voorheen ongeschonden kleurengloed van brandglasramen, en betaalden aldus — naar het woord van Prof.
van der Meer — hun tol aan de „verlichting" van hun eeuw. In dit opzicht is
vooral de 19e eeuw noodlottig geweest voor ons kunstpatrimonium. Hoeveel
oude gravures tonen ons niet een verdwenen bouwwerk met de laconieke vermelding: gesloopt in 18 . .
Zelfs waar er nog waardering bestond, meende men, even goed of beter dan
vroeger, een gothisch of renaissance-kunstwerk te kunnen optrekken „waarvoor
de vreemdeling in stomme aanbidding staat" zoals Ledeganck schrijft over het
gerechtshof van Gent.
Maar laten wij niet te streng zijn: elke tijd verloochent zijn voorganger. Wie
weet hoe men over honderd j aren zal denken over de hedendaagse tendenz, die
zoveel mogelijk alle gebouwen uit de bombast-periode door efficiëntere wil ver-
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vangen ? Een aandachtige wandeling door onze oude steden doet spoedig inzien
hoeveel oude gevels ook nu nog verminkt worden: één groot warenhuis is soms
voldoende om een stadsbeeld te schenden zoals te Gent.
Om dezelfde reden van grotere efficiëntie gebruikten de stammen, die na de
val van het keizerrijk Rome bestuurden, het Coliseum liever als steengroeve dan
als museum. Zo ook verkocht men de glasramen van de H. Bloedkapel te Brugge
voor oud vuil. Geen andere bedoeling zat voor toen men clavecimbels, spinetten
en clavichorden, echte juwelen van oude kunstnijverheid, tot brandhout kapte en
de rijkbeschilderde dekbladen verkocht, zodra nieuwere instrumenten in de
plaats kwamen. Honderd jaar geleden maakte de Stanwood-fabriek te Gardiner
aan de Maine papier uit linnen stroken afkomstig van mummies: deze kostten
immers slechts 3 cent per pond tegen 5 cent het pond „gewone lompen". Deze
verwerking werd pas stop gezet toen de arbeiders door typhus werden besmet.
De concurrerende afnemer in Egypte ging antiseptischer te werk en verstookte
de mummies in locomotieven.
Maar ook de zgn. restauraties hebben zeer veel vernield. Men hoeft daarom
nog geen sadist zijn die voor het Brussels Gerechtshof in bewondering zucht:
„Quelle belle mine cela ferait". In de 15e eeuw geraakte het Lam Gods van
Van Eyck al een onderstuk kwijt omdat schoonmakers het „met hun calvershanden uutgevaecht" hadden zoals Van Vaernewijck een eeuw later pittig
opmerkt en het beroemde Laatste Avondmaal van Da Vinci werd in de 18e
eeuw afgekrabd met een schoorsteenvegersij zer.
Men wilde niet aanvaarden dat het oude op zich zelf waarde kan hebben
zoals het in zijn tijd werd gedacht en geschapen. Men bracht steeds „nieuwe
verbeteringen" aan die later hartgrondig betreurd werden. Zo verbeterde Violet
Leduc volgens zijn eigen inzichten vele gothische gebouwen waaronder de Notre
Dame te Parijs. Ook hier heeft het purisme meer dan eens geleid tot ontmanteling van gothische beuken. Terecht mag men zich afvragen of de verdwijning
van barokaltaren altijd wel een zegen is geweest.
* * *
De vernieling van kunstwerken is niet ten einde: de erosie vreet voort aan
stenen en glas, schilderijen kraken verder onder invloed van vocht en warmte en
ook de barbaren hebben nakomelingen. In de kathedraal van Beauvais hangen
de oude wandtapijten aan flarden en het beroemde gestoelte van Amiens ligt
onder de guano van rondfladderende vogels.
Langzamerhand zijn we ons echter bewust geworden van onze verantwoordelijkheid voor de culturele nalatenschap, die wij voor verdere schending trachten
te vrijwaren. Maar hoe ?
Het antwoord op deze vraag zal afgewogen worden volgens de liefde voor
oud en nieuw. Aan het ene uiterste staan zij die op de plaats van ieder oud gebouw een parkeerplaats wensen, en aan het andere zij die iedere steen, die honderd jaar oud is, heilig verklaren. Velen toch beschouwen de musea als ingeblikte en bestofte kunst. Uit een autodafé van al het oude willen ze de belangstelling voor het nieuwe als een feniks zien verrijzen. „Er zijn nog altijd niet
genoeg bommen op de oude musea gevallen" schrijft de directrice van het
museum voor niet-figuratieve kunst te New York, Hilla von Rebay. Nog drastischer betoogt Lecorbusier: „de kern onzer oude steden, met hun kathedralen en
munsters, moet stukgeslagen en door wolkenkrabbers vervangen worden". Lijn-
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recht daartegenover staan zij die de moderne kunst bestrijden met dezelfde argumenten die vroeger werden aangewend tegen reeds eerbiedwaardig geworden
tendenties.
Onlangs hebben we een heropflakkering beleefd in Brugge van die strijd
tussen oud en nieuw, niet alleen wanneer het gaat over een fragment als de
St.-Donaaskerk, doch ook over een goed bewaarde Smedekapel. De voorgestane
oplossingen gingen van het opnieuw toedekken der opgravingen tot de volledige
wederopbouw. Aldus is het hele probleem van de restauratie gesteld.
De oplossingen zullen nochtans sterk verschillen naargelang het gaat over
ongeschonden, reeds gerestaureerd of nog beschadigd cultuurgoed !
Wat ons ongeschonden nagelaten werd moet ongetwijfeld bewaard worden,
al kan men het oneens zijn over de conservatie-methoden. Aan deze taak verlenen de meeste cultuurstaten uit het avondland hun officiële steun.
Prof. Dr. P. Coremans uit Brussel, heeft als conservator internationaal gezag
verworven en wordt in vele landen geconsulteerd. Wel beschouwen de stijlkritiek en de kunstgeschiedenis het nieuwere fysisch-chemische onderzoek soms
als een ongewenste rivaal. De conservatie wendt alle middelen der techniek aan:
schilderijen worden in was en beelden in paraffine gedrenkt om de schadelijke
invloed van licht en andere eroderende elementen uit te schakelen. Oude documenten en zelfs glasramen (uit de Dom van Keulen) worden in vacuum ingeblikt.
Moeilijkheden bieden evenmin reeds vroeger gerestaureerde kunstwerken.
Men tracht ze, evenals de ongeschonden werken, in hun huidige staat zo goed
mogelijk te bewaren. De meeste oude gebouwen in België, Frankrijk en Duitsland vallen onder deze categorie. Brugge kan men in deze zin een geslaagd
restauratie-geheel noemen en, na zijn wederopbouw, zal Neurenberg een middeleeuwse stad uit de 20e eeuw zijn. Ook de meeste schilderijen zijn in feite gerestaureerde werken, vele uitzonderingen niet te na gesproken. Zelfs een fris paneel
als het drieluik van Dirk Bouts te Leuven heeft veel meegemaakt: de verf werd
van het hout afgenomen en op een doek overgebracht, dit doek werd op een
houten paneel gehecht.
Het probleem wordt op zijn scherpst gesteld als we te doen hebben met een
beschadigd kunstwerk.
Zij die een ruïne verkiezen zijn in de minderheid. Toch dichtte Edmond
Rostand over de verwoesting van Reims:
.,Rendons grace au pointeur du stupide canon
Puisque de leur adresse allemande it résulte
Line honte pour eux, pour nous un Parthénon".

De sentimentele republikein, die een eeuw vroeger de prachtige abdij van
Ourscamp kocht, riep geen vreemde hulp in: hij stak ze in brand om een romantisch motief te hebben voor zijn Engelse tuin.
Ook de restaurateurs-door-dik-en-dun, die de ;,fouten" in het erfgoed naar
„hun inzichten willen verbeteren" zijn stellig in de minderheid. De grote promotor van deze stelling, Violet Leduc, schreef letterlijk: „Restaurer un édifice,
ce n'est pas l'entretenir, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir
jamais existé à un moment donné". Deze stelregel heeft Violet Leduc grondig
toegepast op de middeleeuwse gebouwen die hij te behandelen kreeg. Een der-
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gelijk optreden deed Montalembert met een druppeltje venijn beweren dat oorlogen en revolutie tenminste het voordeel hebben niets te restaureren. Niet alleen
in de architectuur bloeide die tendenz. Ook schilderijen werden verbeterd. Op
sommige gedeelten van het Lam Gods van van Eyck hebben de zestiende-eeuwse
restaurateurs, Jan van Scorel en Lanceloot Blondeel, hun eigen stempel gedrukt,
die geheel afwijkt van de oude conceptie. Toen Capronnier in de vorige eeuw de
glasramen van Hoogstraten te herstellen kreeg, vernieuwde hij meer dan de helft
van de glasfragmenten en de nieuwe waren soms ver van een kopij . Dat hij trots
was op deze grondige restauratie blijkt duidelijk uit de handtekening die hij
dan in deze glasramen brandde.
Afgezien van deze extreme stellingen moet rekening gehouden worden met
drie tendenties.
Een eerste groep kunsthistorici acht onze tijd onbekwaam volledig juist weer
te geven wat een vroegere cultuur of stijl bedoeld heeft. Ze wil niet restaureren
doch wel conserveren. Een ruïne zal vrijgemaakt worden uit de grond en afgedekt worden ter bescherming tegen verdere erosie. Een beschadigd schilderij
wordt geconserveerd doch in geen geval bijgeschilderd. Oude glasfragmenten
worden in neutraal glas gevat. Logischerwijze zal men de volledige of bijna
volledig verwoeste kunstwerken niet meer herstellen doch afschrijven van ons
cultureel patrimonium. Dit lijkt inderdaad de wijste oplossing voor overblijfselen
uit de Oudheid. Men moet bekennen dat men het Parthenon bezwaarlijk kan
wederopbouwen zoals het vele eeuwen geleden werd bedoeld. Nochtans impliceert deze methode geen lijdzaam toezien. Haar aanhangers zullen luide protesteren wanneer men een toren laat invallen zoals te St.-Omaars of wanneer niets
wordt gedaan om de teloorgang van de St.-Niklaaskerk te Gent tegen te gaan.
Ze is wel streng doch niet passief.
Een tweede school wenst alle kunstwerken, waarover men voldoende gegevens
heeft, te restaureren. Zij voelt niets voor een ruïne en ze hecht meer belang aan
de architecturale vorm van een gebouw dan aan de stenen. Volgens haar is de
idee van de kunstenaar beter gediend door het getrouwe herstellen van zijn
werk dan door het berusten in een bestaande verminking. Een volledig vernield
gebouw wordt zo getrouw mogelijk opnieuw opgetrokken volgens het oude
plan. Wanneer het schilderij verdwenen is draagt men zelfs de verering over op
de beste kopij. Voorbeelden van heel nieuwe replieken van oude gebouwen
vinden we ten overvloede in West-Europa sinds de laatste wereldoorlogen. En
nu het oude Avondmaalf resco van Da Vinci te Milaan steeds verder te gronde
gaat, wil men voor de beste kopij, die zich te Tongerlo bevindt, zo mogelijk een
speciale zaal bouwen.
De derde richting tracht een middenweg te bewandelen tussen beide voorgaande. Herstellingen moeten zodanig uitgevoerd worden dat voor iedereen
duidelijk blijft wat oorspronkelijk en wat nieuw is. Stortte een deel van een
gebouw in, dan zal men dit bijmetselen met steen die op een andere manier
gekapt is: het geheel blijft gaaf, maar niemand kan zich illusies maken over het
herstelde deel. Verfafschilferingen op schilderijen of glasfragmenten worden
bijgewerkt met een andere penseeltoets of door aangepaste kleurvlekken vervangen. In Frankrijk en Duitsland werd zo veel oorlogschade aan historische
gebouwen hersteld Ook antieke monumenten werden vroeger wel eens zo
behandeld. Voor een bepaald probleem kunnen, in deze geest, verschillende
oplossingen voorgesteld worden. Bij het reinigen van schilderijen komen die drie
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tendenties tot uiting: geelgeworden vernis wordt intact gelaten, volledig weggenomen of gedeeltelijk verwijderd.
Welke methode, of welke nuance ervan, verdient onze voorkeur ? Meer bevoegden zouden daar beter over kunnen oordelen en toch waarschijnlijk wel
geen algemeen geldend antwoord durven geven. Praktisch denken we dat elk
kunstwerk een probleem op zichzelf is, waarbij, naast de rede, ook het gevoel
mag meespreken. De volledige wederopbouw van de hallen en het belfort te
Ieper werd na de eerste wereldoorlog fel bekritiseerd. Mischien was het gebouw
daarvoor ook wel te grondig vernield. Maar het was een unicum: het grootste
burgerlijk gebouw uit de gothiek en een der zinnebeelden van ons verleden.
Enkele jaren geleden ontstond er een polemiek in „De Linie" over de wenselijkheid om de kerk van Hoogstraten in haar oorspronkelijke toestand opnieuw
op te bouwen. Men heeft toen laten gelden dat het silhouet van de volledig
vernielde torenspits met het Kempisch landschap als het ware vergroeid was.
We zouden er aan willen toevoegen dat de kerk alleen reeds als oorspronkelijk
schrijn voor de intact gebleven glasramen — de mooiste der Nederlanden —
voldoende reden van bestaan heeft.
Zo heeft het enerzijds geen zin beelden te bewaren die door regen en wind
in kerkportalen onkenne lijk werden afgesleten tot vormen meer gelijkend op die
van Moore of Brancusi dan op gothische heiligen; maar anderzijds zouden we
toch niet graag het zwaar gehavende gestoelte uit de St.-Gertrudiskerk te Leuven
willen missen en nemen we vrede met de restauratie.
Ieder geval kan aanleiding geven tot vinnige discussie. „Abstention maxima,
intervention minima", luidt de gulden stelregel van A. Carlier, doch deze uitspraak lost niets op. Nagenoeg iedereen zal ze willen onderschrijven .... en
verder discussiëren over wat men onder maximum en minimum dient te verstaan. Slechts later zal kunnen beoordeeld worden of het hedendaagse ingrijpen
tot het gewenste doel heeft geleid.
Met de nodige tijdsafstand kunnen we dat unieke geval van een gelukkige
restauratie tot voorbeeld stellen: de grote markt te Brussel. Na het bombardement door de Villeroy in 1695, waren de oude gildehuizen, op een paar na,
verdwenen en het stadhuis grotendeels vernield en uitgebrand. Het stadhuis
werd wederopgebouwd volgens oude plannen — ten minste uitwendig. Van de
oude gildehuizen werden die hersteld en heropgebouwd die met het geplande
barokke karakter harmoniëerden en de andere in de — voor die tijd moderne -barokke stijl nieuw gebouwd. Het resultaat wordt door velen beschouwd als het
mooiste stadsbeeld van West-Europa. En als er iets enigszins uit de toon valt is
het misschien het broodhuis dat niet helemaal volgens het oude voorbeeld in de
19e eeuw werd opgetrokken.
Uit deze voorbeelden moge blijken hoe delicaat het probleem is waarmee
kunsthistorici en restaurateurs te doen hebben en hoe grote verantwoordelijkheid
zij op zich nemen: zij zullen steeds in de geschiedenis verder leven als vernielers
of als redders.

BRIEF UIT ROME

Il Mondo Migliore
door DR. JEAN LULLY
langzamerhand tot me door, dat het machtige Ave Maria, gezonH ETgendrong
door een menigte mannen en vrouwen, gestuwd door een reusachtig
orkest, geen product van mijn in droom verkerende fantasie was, maar van luidsprekers, wier klanken heel het gebouw mitsgaders de binnenplaatsen overspoelden. En daarmee werd het me óók weer bewust, dat ik de nacht had doorgebracht
en me alsnog bevond in een klein kamertje in een lange gang van Villa Mondragone, en dat in deze en andere gangen en vleugels van het massale gebouw
een honderdtwintig geestelijken nu doende waren hetzelfde gigantische Ave
Maria te ondergaan. Aldus voltrok zich onze ontwaking, 's morgens om zes uur,
midden in het hart van de Betere Wereld.
Het had me niet de minste moeite gekost in dit bolwerk binnen te dringen.
Integendeel. Het was genoeg geweest één van de medewerkers van Pater Lombardi, per briefkaartje, enige nadere inlichtingen over diens huidig werk te
vragen, en heel de rest volgde vanzelf. Met een vanzelfsprekende voorkomendheid en gastvrijheid, die inderdaad sterk suggereerde, dat de Betere Wereld al
onder ons is. Uitnodiging tot bezoek aan het recente „Centro del Mondo Migliore", in het voorname Palazzo Altieri, op de Piazza del Gesu, midden in de
stad: het organisatorisch middelpunt van de beweging, met een perfect functionerende secretarie, tevens documentatiecentrum. Uitnodiging tot deelname, minstens voor een deel, aan een van de cursussen te Mondragone, en daar er juist
een voor priesters aan de gang was, gewoon maar aan die; ik kon er terstond, zo
ik dat wenste, per auto heen vervoerd worden. Gratis abonnement op het maandblad, en toezending van documentatie of raadpleging van het archief, naar lust
en verkiezing. Mócht er dan nog iets te informeren overblijven, het secretariaat
stond ten allen tijde tot mijn beschikking. En dat alles met de eenvoudige verzekering, dat niet zij aan mij, maar ik aan hun een dienst bewees, want Pater
Lombardi achtte alle voorlichting over de Betere Wereld hoogst welkom en
belangrijk.
Ik ben terstond als een Beter Mens op pad en aan het werk gegaan. Natuurlijk met de voorzichtige skepsis mijn ras eigen, en die mijn ras gezond, nog
liever nuchter, verstand noemt. Het „geval" Lombardi intrigeerde me sinds lang.
Een paar weken geleden ging ik naar een conferentie voor studenten, die hij in
de Gregoriaanse Universiteit hield. In de aula waar hij sprak was plaats voor een
zeshonderd man. Buiten aan de zaal waren luidsprekers aangebracht als de
ruimte te klein zou zijn. Er waren zeker niet meer dan driehonderd toehoorders.
De massahypnose, die eens van de naam Lombardi uitging, is sinds lang en
definitief uit. Hij haalt zelden volle zalen en volle kerken. Zijn gewone werk is
dat van de retraitepater, voor bescheiden groepen van rond honderd man of
minder, meest geestelijken, maar ook vaak voor de meest uiteenlopende groepen
van leken, soms voor zusters. Men verwacht een teleurgesteld man, die met
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heimwee terugdenkt aan zijn vervlogen wereldtriomfen. En men luistert naar
een priester, bewogen door dezelfde massale bezieling, zeker van hetzelfde
rotsvaste idealisme, onveranderlijk bewust van zijn roeping tot hervorming van
de Wereldkerk.
De enkele malen dat ik pater Lombardi persoonlijk even ontmoette was hij
voor mij het tegendeel van een leider. Spontaan bescheiden, vriendelijk, bijna
lief. Men denkt haast vanzelf aan epitheta, die men eerder aan kinderen zou
geven: braaf, gezeggelijk, aardig. Het andere uiterste van een Poels. Hij spreekt
voortdurend over docilità, duttilità (gewilligheid, meegaandheid e.d.). In zijn
leven is nooit iets geforceerd. Het schijnt alles vanzelf uit de omstandigheden te
zijn voortgevloeid. Hij is van het Zuiden, van Napels zelfs; hij is er de 29e
maart 1908 geboren. Na een korte studie in de rechten aan de Universiteit van
Rome, werd hij maart 1926 novice bij de Jezuïeten, in hetzelfde Frascati waar
hij nu zijn hoofdkwartier heeft. Hij studeerde philosophie en theologie aan de
Pauselijke Gregoriaanse Universiteit, en promoveerde in dezelfde jaren in letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit van Rome. In 1936 is hij priester gewijd.
In 1938 werd hij redacteur aan de bekende Civiltà Cattolica voor philosophie en
apologetiek. Als zodanig heeft hij vrij veel gepubliceerd. Een goed deel van zijn
artikelen is gebundeld in enkele boeken: La storia e il suo protagonista; La
salvezza di chi non ha fede; La dottrina marxista. Hij schreef essays over moderne Italiaanse philosophen — Gentile, Carabellese, Tarozzi —, over Kierkegaard, over Nietzsche. Onze oostelijke naburen zullen zijn studies niet tie f
schor f end noemen — de zuiderlingen hebben nu eenmaal een lijfelijke afkeer
van de gewoonte van ons, noordelijke duisterlingen, in moeizame perioden
donkere problemen te verwerken! — maar ze zijn evident intelligent en sympatiek geschreven. De conferenties die hij nu en dan hield lagen op hetzelfde
intellectuele vlak: zijn gehoor bestond meestal uit studenten; hij sprak aan de
universiteiten van Padua, Bologna, Rome, Pisa, Turijn, Venetië. Pas in de, met
name in Italië, complete verwarring van de na-oorlogsjaren is Lombardi volkspredikant en massaspreker geworden, in de bekende fantastische proporties. Tot
1949 bleef hij binnen de Italiaanse grenzen, prekend van stad tot stad zijn
„Crociata della Bontà", die geleidelijk uitgroeide tot het weidse hervormingsplan
van de „Crociata per un Mondo Nuovo". Van 1949 werd hij, als vanzelf, op de
golven van zijn faam de grenzen overgedreven, en doorkruiste hij de hele vrije
wereld: Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten, Brazilië, Spanje, Zwitserland,
Oostenrijk, België, Nederland, Malta, Canada, Venezuela, Columbië, Cuba,
Mexico, Paraguay, Urugay, Chili, Peru, Equador, Argentinië, Panama .... In
een der Zuid-Amerikaanse staten is hij voor een redevoering tot de Verenigde
Eerste en Tweede Kamer uitgenodigd ! De grondideeën van zijn hervormingsprogram had Lombardi intussen definitief neergelegd in zijn werk „Per unn
Mondo Nuovo" (waarvan de twee eerste vertalingen de Spaanse en de Nederlandse waren) .
Na deze spectaculaire kruistocht verdween Lombardi uit de pers. Hij deed
niets opvallends meer. Dat hij wat diocesen rondtrok en tot de verzamelde
geestelijkheid sprak, vervolgens het rondtrekken staakte en de priesters van
verschillende bisdommen bijeenriep, de eerste maal op wat grotere schaal in
Fognano, het grandiose klooster van de H. Dominicus in het diocees Faenza
(Emilia), waar een 70 man bijeen waren in de eerste week van augustus 1953;
twee weken later in Getsemani, in het vlek Casale Corte Cerro, tussen het Lago

IL MONDO MIGLIORE

857

Maggiore en het meer van Orta; in januari 1954 naar Ariccia, op 60 kilometer
van Rome, zijn basis verlegde; tenslotte in Mondragone, voormalig pauselijk
paleis en tot voor kort vermaard college voor rijke Italiaanse jongelui, in Frascati, een vast centrum stichtte, dat alles raakte voorlopig weinig de publieke
gemoederen. Het raakt ze trouwens nu nog weinig, al heeft de laatste maanden
de pers zich wat meer met Mondragone beziggehouden. Merkwaardig dat het
juist Sandro Scotton in het rode Romeinse avondblad Paese Sera was, die uitdrukkelijk vaststelde dat het huidige werk van Lombardi, waarvan hij blijk gaf
goed op de hoogte te zijn, efficiënter was voor zijn wereldhervorming dan zijn
triomfen als volksredenaar.
Of liever — ik geef Lombardi's eigen gedachten, zelfs zowat zijn eigen woorden weer — de Beweging voor een Betere Wereld is niet zijn initiatief. Voor
hem zijn de twee grote data der Beweging de 10de februari en de 12de october
van het jaar 1952, de twee dagen waarop Paus Pius XII, eerst voor de Romeinen, dan voor alle diocesen der wereld, de oproep voor de Beweging lanceerde.
Lombardi ziet deze oproep als de natuurlijke afsluiting van een ontwikkeling in
heel Pius' pontificaat. Met name in de kersttoespraken vindt hij een consequente
lijn, waarin één voor één de fundamentele stellingen opgebouwd werden van
wat eenmaal zou worden samengevat als „De Betere Wereld". En dit program
komt „doodeenvoudig" hier op neer: de mensen moeten hun maatschappij
anders en beter inrichten dan ze tot nu toe deden: hun sociale en gezinsverhoudingen, hun staatsinrichting en recht, hun internationale betrekkingen zijn ziek,
voos en levensgevaarlijk voor hun voortbestaan. De radicale hervormingen die
nodig zijn moeten allereerst radicale hervormingen van de fundamentele ideeën
zijn. Het meest fundamentele, het uitgangspunt van alles, is dat de mensen
kinderen van dezelfde Vader en broers van dezelfde Broeder zijn. Wie het niet
zijn, moeten het worden. Op deze basis moet de christelijke revolutie van de
wereldsamenleving voltrokken worden. Voor Lombardi is dit niet een ideaal,
maar een program. De gemeenschap van alle mensen in de genade is voor hem
een even concreet gegeven als de kominform voor Lenin of het Atlantisch pakt
voor Foster Dulles. De Kerk in al haar geledingen, van hoog tot laag, ieder
Katholiek persoonlijk en alle vormen van georganiseerd samenwerken binnen de
Kerk, moeten gemobiliseerd worden voor deze massale verovering en revolutie.
Lombardi constateert rustig, dat dit program zo weids is, dat het zijn weerga in
de geschiedenis niet vindt. Maar hij beroept zich op de Paus. Niet zijn eigen
vroeger werk Per un mondo nuovo, maar het nieuwe Pio XII per un Mundo
Migliore noemt hij het geestelijk stamkapitaal der Beweging. Ik weet niet hoe
het U vergaat, maar ik herlees inderdaad met steeds groter verwondering alleen
al de woorden, die Pius XII op die 10de februari 195 2, sprekend over de
millioenen die roepen om een koerswijziging van de ondergaande wereld en die
opzien naar de Kerk van Christus als de enige loods die de leiding kan nemen,
letterlijk heeft gezegd: „Hoe zouden Wij, door God aangesteld, hoewel onwaardig, als fakkel in de duisternis, zout der aarde, herder van de christenheid, deze
heilbrengende zending kunnen afwijzen ? Zoals Wij, op een nu reeds verre dag,

omdat het zo aan God behaagde, het zware kruis van het pausschap aanvaardden, zo onderwerpen Wij ons nu aan de moeizame taak, voorzover onze zwakke
krachten het toelaten, herauten te zijn van een Betere Wereld, gewild door
God". En acht maanden later: „De machtige herleving, waartoe Wij Rome hebben aangespoord, moge spoedig worden nagevolgd door de nabije en verre
54
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diocesen, opdat het onze ogen gegeven mag zijn tot Christus te zien terugkeren
niet alleen de steden, maar de landen, de continenten, de hele mensheid".
Toen ik, na een wandeling van vijftien minuten door het prachtige park, in
de buurt kwam van de massale burcht, die Villa Mondragone heet, ontmoette ik
groepen van allerlei geestelijken, die brevierden of discussieerden. Vanaf de
binnenplaats ontwaardde ik zelfs een aantal van de jongere garde, die een
partijtje voetbal speelden. Tot via de luidsprekers allen werden uitgenodigd zich
naar de conferentiezaal te begeven. De beste kenner van het godsdienstonderwijs
in Italië, Broeder Leoni, tevens een meesterlijk spreker, gaf een overzicht over
de stand van zaken met critische beschouwingen over de defecten en de manier
daarin te voorzien. Er volgde een bespreking waarin iedereen uit het gezelschap
zijn ideeën en ervaringen ten beste kon geven, geanimeerd zoals alleen in deze
natie discussies geanimeerd kunnen zijn. Vrijwel allen noteerden voortdurend
wat ze van belang achtten. Dit duurde zeker twee uur. Na een korte pauze een
soortgelijke vergadering, onder leiding van pater Rotondi, een man die óók zijn
sporen met „pleinwerk" heeft verdiend, over de mogelijkheden en de efficiëntie
van de Zondagspreek. Na afloop daarvan kreeg het bedrijf opeens het karakter
van het bekende retraitehuis: stilte; persoonlijk gebed; een groep bad gezamenlijk in het park een rozenhoedje; er was een kort lof. Toen luisterden we naar
de cineast Rondi. Het is bekend dat hij regelmatig door de Paus zelf wordt
geconsulteerd. Een klemmend betoog, dwingend gedocumenteerd, over de invloed van de cinema op de massamentaliteit, met originele ideeën over zielzorgmogelijkheden op dit gebied. Pas tijdens het avondeten, waarbij de discussies
levendig voortgingen, kon pater Sapa, van de Scuole Pie, een andere vaste
medewerker van Lombardi, me enig idee geven van wat hier nu eigenlijk gaande
was. (Tussen haakjes, de groep die te Mondragone de Beweging leidt, is samengesteld uit paters van verschillende instituten, wereldgeestelijken, en leken. Een
sprekend getuigenis van een der eerste princiepen: samenwerking, zonder „hokjes", van alle krachten in de Kerk. In Rome wordt gefluisterd, dat de Congregatie van de Religieuzen een soort statuut in studie heeft over de kanonieke
situatie van deze samenwerkende onderdanen van diverse superieuren !) . De
esercitazioni per un Mondo Migliore zijn, naar de formuul van Pater Lombardi
zelf, een nieuwe methode van geestelijke hervorming die het midden houden
tussen de geestelijke oefeningen of retraites en de gewone congressen, studiedagen e.d. De retraite beoogt wezenlijk de hervorming van het geweten, en laat
per se zich niet in met de problemen wier oplossing de mogelijkheden van de
eenling te boven gaat. De congressen zien deze problemen wel onder het oog,
maar laten zich niet in met de gewetensvorming van de deelnemers. De esercitazioni willen de positieve kwaliteiten van de twee traditionele systemen verenigen. De opzet is „dat een groep van voldoend homogene personen dat besef
van verantwoordelijkheid tegenover God verkrijgt dat karakteristiek is voor de
geestelijke oefeningen; eenmaal gegeven deze gesteltenis van ieder persoonlijk,
worden de vraagstukken die allen gezamenlijk betreffen in studie genomen en
besproken". Voor de „vrijgestelden" van de Beweging in de verschillende bisdommen duren de esercitazioni 45 dagen. Voor de anderen 10. Maar altijd worden systematisch alle terreinen van kerkelijk en kerkelijk-sociale activiteit onder
de loupe genomen. Niet met vooropgeze tte schematische oplossingen. Maar met
de bedoeling, dat ieder in eigen werk en omgeving de daar aangepaste initiatieven zal nemen.
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Met al de voorzichtige, afwachtende belangstelling waarmee ik de Betere
Wereld betrad, is niettemin nu, na de persoonlijke kennismaking met het „bedrijf", met Lombardi en zijn groep, met de deelnemers midden in de esercitazioni — er waren er uit heel Italië, van Sicilië tot Venetië, een groep Brazilianen,
enkelen uit Spanje, Mexico en Duitsland, seculieren en regulieren; en behalve
deze sprak ik, daarvóór en daarna, ettelijke personen die de esercitazioni mee'
maakten —, na de lezing van een klein deel van de berichten over initiatieven
in Italië, Spanje, Mexico, de Zuid Amerikaanse landen, — om alles door te
nemen zouden er, nu al, weken nodig zijn ! —, na kennis genomen te hebben
van de verslagen van de te Mondragone reeds gehouden cursussen: meer dan 70,
waaronder drie voor uitsluitend bischoppen, meerdere voor uitsluitend algemene
religieuze oversten; na overwogen te hebben, dat, nu al, de werkelijk niet bekrompen Villa Mondragone te klein is gebleken voor de toeloop, en reeds
begonnen is met de bouw van het Centro Internazionale Pio XII, aan het meer
van Albano, in het zicht van 's Pausen paleis te Castelgandolfo: 260 kamers,
een kerk, een grote aula voor conferenties, een complex dat voor meerdere
cursussen tegelijk ruim gelegenheid zal bieden, een onderneming gefinancierd
door de mannen van de Italiaanse Katholieke Actie; en, niet het minst, dat de
Paus persoonlijk een beslist uitzonderlijke belangstelling voor de Beweging
toont, en zelfs nu de audiënties sterk zijn gereduceerd, geen groep van Mondragone laat weggaan zonder ze ontvangen te hebben; nu is het me een onloochenbaar feit geworden, dat de inspiratie die van Lombardi's onderneming uitgaat
verbluffend sterk is. Even verbluffend sterk als het optimisme van deze priester,
die, midden in het tijdperk van rooms en onrooms „existentialisme", rustig
neerschrijft over zijn nieuwe internationale centrum, dat het zal zijn „het huis
waar de zonen van God elkaar zullen ontmoeten, om zich te sterken voor de
verovering der wereld voor de Heer, opdat de gemeenschap der mensen werkelijk gemeenschap van de zonen van God zal zijn, met instellingen die aan een
dergelijke waardigheid beantwoorden".

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

W

AAROM Stalin door zijn handlangers als de zondebok voor de vele weerzinwekkende gruwelen werd uitgestoten, schreef de „Osservatore Romano" toe
aan de steeds groeiende ontevredenheid der arbeiders, aan wie jaren lang een menswaardig bestaan was beloofd, terwijl zij praktisch in slavernij worden gehouden. Het
Sovjet-partijbestuur onttrok zich aan de verantwoordelijkheid, en gaf de gevallen
afgod nog een trap na met de beschuldiging zijn tweede vrouw in een boze bui te
hebben neergeschoten. Het kostte de satellietstaten moeite deze snelle ontluistering
mee te maken. In Oost-Duitsland viel Grotewohl het „despotisme in de staatsorganen'
aan en de premier verklaarde, dat het collectieve leiderschap verder zou worden
doorgevoerd. In Hongarije kondigde Rakosi aan, dat de onschuldige slachtoffers van
Stalin, door hem als „Titoisten" vermoord of gevangen, zouden worden gerehabiliteerd of vrijgelaten. Tot hen behoorde in Hongarije Lasslo Rajk, die als verrader,
naar eigen „bekentenis", was opgehangen. Dergelijke posthume rehabilitaties verkreeg in Tsjecho-Slowakije de opgehangen vice-premier Kostof. Dit zg. „eerherstel"
kan de slachtoffers het leven niet hergeven. Polen en Roemenië volgden dit voorbeeld.
De Chinese „Volksrepubliek" zat ietwat verlegen met het gevaI-Stalin. Want MaoTse-Tung is er nog meer het middelpunt van persoonsverheerlijking dan Stalin ooit
geweest is. Na enige weken van aarzeling hebben de Chinese topleiders een verklaring
uitgegeven, dat Stalin weliswaar aanvankelijk de beginselen van Lenin juist heeft
toegepast, maar dat hij later zijn rol overschat heeft, zodat hij zijn eigen macht gesteld
heeft tegenover het collectieve leiderschap. In het Chinese communisme zijn ook
ernstige fouten geconstateerd, die, dank zij de wijsheid van partij en volk, geen
nationaal gevaar waren geworden!
De „nieuwe koers" door Moskou ingeslagen is in feite een terugkeer tot de tactiek
van Lenin: geen fysiek en moreel geweld, maar het doel --- Kroestsjef kwam er rond
voor uit r blijft hetzelfde: de hele wereld communist te maken. Hoewel in de SovjetRepubliek de kerkvervolging gaande blijft, waartegen de katholieke bisschoppen in
Engeland hebben geprotesteerd, bleef Eden er prijs op stellen de onafscheidelijke tweeling, de „collectieve" heersers, Kroestsjef en Boelganin, in Londen te ontvangen. Zij
werden voorafgegaan door Malenkof, minister voor energievoorziening, die verklaarde
niet gekomen te zijn om te praten over kilowatts of megawatts, maar om te weten te
komen welke goede bedoelingen het Engelse volk heeft. Malenkof, evenmin brandschoon als de tweeling, wist het lager fabriekspersoneel, vooral de meisjes en de
kinderen, door zijn innemende glimlach en door kleine geschenken voor zich in te
palmen. Doch het hoofd van de Sovjet-veiligheidsdienst, generaal Serof, in de bladen
niet ten onrechte als „jakhals" en „Iwan de Verschrikkelijke" afgeschilderd, moest zijn
bezoek afbreken. Bij de officiële komst van het tweemanschap verving hem Kroestsjef
junior, wiens bestaan tot dusver in het westen onbekend was. Aan de vooravond van
het vertrek der kameraden K. en B. naar Londen heeft het Kremlin voor twee politieke
verrassingen gezorgd. De eerste bestond in de mededeling, dat de Kominform ontbonden was. Deze organisatie, waartegen Tito in opstand was gekomen, had tot doel de
satellietstaten onder de duim te houden en het „Amerikaanse imperialisme" te bestrijden. De activiteit van de Kominform was echter van geringe betekenis, omdat Moskou
langs andere wegen in het geheim werkt. Afgezien van de bedoeling tussen commu-
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nisten en socialisten in de verschillende landen de toenadering te bespoedigen, is de
opheffing toch maar een papieren gebaar, want Moskou is niet voornemens zijn
schutse voor een nauw onderling contact der bezette gebieden op te heffen. De tweede
verrassing was, dat de Sovjet-Unie, die nog zo pas de Arabische partij van wapens
had voorzien, zich als vredestichter in het Nabije Oosten aanbood. Daar moet een
conflict vermeden worden en Moskou bood de noodzakelijke steun aan voor maatregelen van de V.N. Indien ernstig gemeend, is dit aanbod een verlichting voor de
drie garanderende mogendheden.
Na de opzienbarende woorden van de Franse minister van buitenlandse zaken heeft
de Franse premier Guy Mollet zich beklaagd over het gebrek aan samenwerking bij
de partners van het Atlantisch Pact, vooral in de politiek omtrent het Midden-Oosten.
Hij voegde er de verkapte waarschuwing aan toe: „Wij zijn geenszins van plan ons
bondgenootschap met de Britten en de Amerikanen te verbreken, maar wij willen hen
alleen maar zeggen: Als wij zo doorgaan dan verliezen wij het spel". Betekende deze
inleiding al weinig goeds, wat daarna kwam speelde geheel in de kaart van Moskou
en ontlokte aan Kroestsjef de prijzende woorden: „Dit interview bevalt mij. Het dient
de zaak van de vrede en van wederzijds begrip". Mallet had de conferentie van
Genève „slecht geslaagd" genoemd, omdat de westelijke „Grote Drie", tegen de wens
van Moskou in, eerst de hereniging van Duitsland in samenhang met de Europese
veiligheid wilden behandelen en daarna pas de ontwapening. Dat was, volgens Mollet,
een foutieve benadering. „Het zal gemakkelijker zijn Duitsland, herenigd of niet, te
integreren in Europa, indien dit geschiedt in het kader van een ontwapening". De
reactie in Bonn liet niet lang op zich wachten. Daar is men overtuigd, dat ook in het
kader van een algemene ontwapening de Sovjets de hereniging van Duitsland zullen
tegenhouden. De Bondsregering staat op het standpunt, dat geen ontwapeningsovereenkomst tot stand kan komen, zonder dat twee principiële voorwaarden zijn vervuld:
de hereniging van Duitsland en de vaststaande vrijheid voor een herenigd Duitsland
om zich, zo het dit wenst, bij een militair bondgenootschap aan te sluiten. „Integratie
van Duitsland, herenigd of niet, in Europa is geen realiteit voor de Bondsregering en
het parlement". Mollet's voorstel werd een Frans verraad aan de westelijke belangen
genoemd.
Wanneer de Duitse hereniging op „ontwapening" moet wachten, zal er nog heel
wat water door de Rijn moeten stromen. Sinds twee jaar is te Londen een ontwapeningscommissie bijeen, die tot dusver niet het minste resultaat heeft geboekt. Bij monde
van Jules Mach heeft Frankrijk een geleidelijke ontwapening in drie fasen voorgesteld,
Gromyko wil voorshands een strenge beperking der conventionele bewapening en de
Amerikaan Stassen heeft, in de geest van Eisenhower, meer in bijzonderheden voorgesteld registratie van de wapenvoorraad, internationale controle op de productie van
splijtbaar materiaal, gebruik van uranium uitsluitend voor vredesdoeleinden, beperking
van proeven met A- en H-bommen, inspectie op de grond en uit de lucht op wapenfabrieken en troepenbewegingen en vermindering van conventionele wapens, naar
gelang de grootte der landen. Dit alles is nog toekomstmuziek. Het is de vraag, hoe
de Nato er thans voor staat. Volgens generaal Gruenther is de luchtverdediging op
het ogenblik het grootste probleem, hetgeen hij met cijfers toelichtte. Maar „ondanks
alles", ging hij verder, „zouden de Sovjet-Russen op dit ogenblik een oorlog verliezen.
Nadat een Duits blad een meer defaitistische conclusie uit Gruenthers woorden getrokken had, lichtte een woordvoerder de zaak toe met de verklaring, dat het geallieerde opperbevel met de huidige troepensterkte niet de verdediging kan garanderen
van het gehele Nato-gebied in Europa tegen een totale agressie. Daarvoor zou nodig
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zijn een West-Duitse bijdrage van 12 divisies die pas na drie a vier jaar doeltreffend
kan zijn, en de mogelijkheid atoom- en kernwapens in de verdedigingsplannen op te
nemen. Daarom zou het onder de huidige omstandigheden misschien nodig zijn rekening te houden met een meer op een „dieptefront" gebaseerde strategie. Zelfs als
bepaalde delen van Europa onder de voet worden gelopen, zal onze vergeldingsaanval
voor een nederlaag van de Sovjet-Unie zorgen. Dit waren de laatste woorden van de
Nato-opperbevelhebber, in wiens plaats generaal Lauris Norstad, opperbevelhebber
van de geallieerde luchtmacht, benoemd werd. Minister Staf kon in de Tweede Kamer
niet anders dan bevestigen dat het noord-oosten van ons land, daar de Rijn-I)sel-linie
de demarcatie zou vormen, niet verdedigd kon worden, zolang West-Duitsland nog
geen geoefend leger bezit.
Meer dan door de internationale problemen wordt de Franse premier geplaagd door
het Algerijnse vraagstuk. Van zijn beloften tot pacificatie en hervormingen is niets
terecht gekomen. Hij heeft zijn minister-resident Lacoste in Algiers bijna dictatoriale
volmachten verleend, die deze gebruikt om zijn steeds numeriek aangroeiende legermacht, ten koste van de veiligheid in Europa, in de strijd te werpen tegen de „rebellen". Zijn mede-minister Mendès-France is van mening, dat de verbitterende strijd de
kans op overbrugging steeds geringer maakt. Sinds Frankrijk Tunis en Marokko als
zelfstandig heeft erkend, zou het consequent zijn ten opzichte van Algerije dezelfde
weg te bewandelen. Maar de Fransen, vooral de rechterzijde, blijven Algiers beschouwen als de onmisbare verbindingsschakel tussen het moederland en de Franse gebieden
in Midden-Afrika. De Franse premier begreep niettemin, dat wapengeweld alleen niet
tot pacificatie kon leiden en heeft bekend gemaakt, dat de plaatselijke bevelhebbers
met opstandelingen over een wapenstilstand kunnen onderhandelen. Drie maanden,
nadat de orde hersteld is, zullen dan verkiezingen georganiseerd worden en met de
gekozen Algerijnse vertegenwoordigers zou onderhandeld kunnen worden over de
toekomstige hervormingen. De Spaanse caudillo, generaal Franco, daarentegen gaf
een bewijs van nuchtere werkelijkheidszin, toen hij met de sultan van Marokko, Ben
Joussef, bij diens vriendschappelijk bezoek aan Madrid, een verklaring ondertekende,
waarbij hij van de Spaanse zone in Marokko, in 1912 verkregen, afzag en de onafhankelijkheid van Marokko erkende met de bereidschap hulp te verlenen op het gebied
van buitenlandse betrekkingen en defensie. In de status van de Spaanse presidio's
langs de Marokkaanse kust, Ceuta en Melilla, werd geen wijziging gebracht.
Zoals verwacht werd zijn in het voorjaar, ondanks de wapenstilstand, de vijandelijkheden tussen Israël en Egypte uitgebroken. Beide partijen hebben volgens gewoonte
de schuld op de andere geworpen en klachten ingediend bij de V.N. In het gebied van
Gaza werd zwaar gevochten en zelfs binnen de grenzen van Israël werden Egyptische
„zelfmoord-commando's" gegrepen, die in opdracht hadden bruggen op te blazen,
mensen te doden en op het wegverkeer te schieten. Op last van de V.R. vertrok de
secretaris-generaal van de V.N. naar het Midden-Oosten om een onderzoek in te
stellen naar de wijze, waarop Israël en de Arabische landen de bestandsvoorwaarden
naleven. Om aan de bestaande onzekerheid omtrent zijn houding in dit conflict een
einde te maken, heeft Amerika, hoewel zeer geïnteresseerd in de Arabische oliebronnen, bekend gemaakt, zich ingeval van een „open" oorlog te zullen inzetten aan de
zijde van het aangevallen land. Hoewel Hammerskjild van beide partijen de verzekering heeft verkregen, dat zij zich aan de bepalingen van het bestandsakkoord zullen
houden, is hun wederzijdse achterdocht niet geweken. Voorlopig is Nasser slechts
bereid tot een schikking met militair karakter, los van een politieke ondertoon ter
regeling van het grensprobleem. Deze schikking kwam werkelijk tot stand in zoverre,
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dat Israël en Egypte er in hebben toegestemd het vuren te staken zowel van geregelde
als van ongeregelde strijdkrachten. De opdracht van Hammerskjold reikt nochtans
veel verder. Hij heeft een serie maatregelen op zijn program staan om de spanning in
het gehele gebied te verminderen.
NEDERLAND
Door het protest van de Nederlandse regering tegen Dulles' bezoek aan Soekarno
zijn de goede betrekkingen tussen beide landen niet verstoord, want tegelijkertijd werd
tussen Nederland en de V.St. een verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart
getekend, waarbij o.a. de mogelijkheid om in de V.St. Nederlandse immigranten toe te
laten werd verruimd. Minister Luns maakte bekend, dat de Nederlandse regering ter
zake van het proces-Jungschl:ger niet stil zat. De zaak voor het forum der V.N. te
brengen vond hij te riskant. Niet alleen in Maastricht, waar voor de vrijspraak van de
oud-stadgenoot openlijk gebeden werd, maar in geheel Nederland heeft de pers en de
bevolking geprotesteerd tegen een Indonesische herhaling van het beruchte „Dreyfusproces". De onvervaarde mevrouw Bouman heeft in haar dupliek de getuigenissen a
charge ontzenuwd. Met gebruikmaking van authentieke documenten o.a. van de
Nederlandse Bank, kon zij aantonen, dat de beklaagde gedurende de door hem
opgegeven tijd inderdaad met verlof in Nederland vertoefde. „Hiermee is de zaak
eigenlijk al helemaal getorpedeerd". De onwaarheid van de bijkomstige leugens toonde
zij opnieuw aan met verklaringen van de Engelse ambassadeur in Djakarta en van de
Amerikaanse vice-admiraal. Daarna hield Jungschlager zelf zijn onschuld staande en
sprak zijn vertrouwen uit, dat „God u, rechter, (Maengkom) als handhaver van de
wet de juiste weg zal wijzen". Het is zover niet gekomen. De Eeuwige Rechter heeft
het vonnis van de tijdelijke rechter voorkomen en de man, die „vocht voor zijn leven
en zijn vrijheid, met God als getuige" aan een bijna zekere onrechtvaardige uitspraak
tijdig onttrokken.
In zijn wetsontwerp tot oprichting van een tweede technische Hogeschool te Eindhoven had minister Cals een artikel (61 bis) ingelast, waarbij de rector-magnificus en
assessoren de bevoegdheid krijgen om studenten, die niet binnen de periode van tweemaal de normale studieduur met goed gevolg hun propadeuse gemaakt hebben, verder
van examens uit te sluiten. Tegen deze bepaling kwam de studentengemeenschap in
het geweer. Zij boden protest-petitie's aan, er werd gekalkt: „Cals om hals". Professoren sloten zich aaneen tegen beperking van de studievrijheid en het merendeel der
Tweede Kamer liet zich door de minister van onderwijs niet tot zijn opvatting ompraten. Het einde van de studentenrel was, dat het bewuste artikel uit de wet werd
gelicht en de minister in een Delftse studenten-sociëteit de ruzie ging afdrinken.
Op ongelukkige wijze heeft de P.v.d.A. de verkiezingen ingeleid. Gebruikmakend
van de verwarring in de communistische gelederen heeft zij aan de C.P.N. een uitnodiging gericht om onder de leus: „Eenheid tegen Romme" op haar candidaten te
stemmen. Tegen dit onzindelijk bedrijf heeft de K.V.P. r want wie zegt, dat de
P.v.d.A. na de verkiezingen niet met Romme zal samenwerken? r-- scherp geprotesteerd. De C.P.N., die intussen met grote zelfoverwinning kameraad Stalin, die in haar
oog toch ,,een groot man" blijft, heeft afgezworen, antwoordde, dat zij eerst zeker wil
weten, of de P.v.d.A. ooit Romme als minister-president zal aanvaarden en of zij zich
bij een overheersende invloed van Romme in de regering zal neerleggen. De P.v.d.A.
zal haar dubbelzinnig spel wel niet verknoeien door zich nu reeds de handen te laten
binden.
K. J. D.
1-5-'56
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POLITIEK OVERZICHT

BELGIË
Ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de socialistisch-liberale coalitie,
hebben beide regeringspartijen hun verwezenlijkingen in evidentie gesteld. Ze deden
dat wel op heel verschillende wijze! Bij de socialisten beperkte alles zich tot de drie
punten: 18 maanden, 28.000 fr. pensioen, vermindering van de werkloosheid. Geen
woord over de stijging van de levensduurte, over de verhoging van de belastingen,
over de ontstentenis van een gezinspolitiek. Bij de liberalen viel vooral de brochure
van de economist Van Offelen op, die de economische welstand aan het liberaal beleid
toeschreef. Geen woord natuurlijk over de vooruitgang van het etatisme op sociaal
gebied vanwaar het nauwelijks anders kan dan overslaan op economisch gebied, over
de verhoging van de belastingen, over de ontstentenis van iedere middenstandspolitiek.
Toch is de voorstellingswijze van beide partijen zo verschillend, dat ze een licht
werpt op de meningsverschillen binnen de regering. Op dit ogenblik komen deze
vooral samen in het vraagstuk van de alcoholwet. De herziening van de wet Vandervelde is een liberaal programmapunt. De meer vooruitstrevende opinie echter acht het
belang van het volk hoger dan dat van de herbergiers en hoteliers. De socialisten
zouden nauwelijks aanvaarden, dat dhr. Van Acker zich bij het liberale standpunt zou
aansluiten, dat trouwens door de liberale syndicaten zelf niet gedeeld wordt.
Van de andere kant wordt de economische politiek van de regering, die de stijging
van de levensduurte niet heeft weten tegen te gaan, fel aangevallen door de vak-.
bonden. Inderdaad brengt het behoud van het indexcijfer op 102,9 loonsverhogingen
met zich in de staalnijverheid, de metaalfabricatie, de scheikundige nijverheid, de mijnen. Het is nochtans een feit dat de socialistische vakbond de verhoging der indirecte
belastingen heeft aanvaard en dat de geleidelijke invoering van de 45-urenweek hier
ook een zekere weerslag heeft. Deze 45-urenweek is b.v. in april werkelijkheid geworden in het bouwbedrijf. Maar meteen blijkt het nodig een wetsontwerp in te dienen
om het „zwart werk" van bouwarbeiders tegen te gaan. Terwijl, steeds terzelfdertijd,
naar middelen gezocht wordt om juist het stijgen der prijzen in het bouwbedrijf te
verhinderen wat n.a.v. de vele werken met het oog op de tentoonstelling normaal zou
zijn .... De tussenkomst van de burgemeester van Brussel, dhr. Cooremans, bij de
minister van Openbare Werken, schijnt intussen reeds bereikt te hebben, dat de
werken strikt zullen beperkt worden tot hetgeen tegen 1958 voltooibaar is.
De meningsverschillen tussen regeringspartijen en de vele onopgeloste vraagstukken
hebben geen aanleiding gegeven tot een nieuwe verklaring vanwege de regering, die
nochtans van liberale zijde wel gewenst werd. De Kamer heeft haar werkzaamheden
na het Paasverlof dan ook hervat met een reeks kleinere interpellaties en de bespreking
van de begroting van Koloniën. Deze was ten zeerste actueel ingevolge een reeks
voorafgaande feiten. Vooreerst had de Voogdijraad van de UNO op 2 april België
verzocht, een vaste termijn op te geven binnen welke het voogdijgebied RoeandaOeroendi tot autonomie zou gebracht worden. Vervolgens had minister Buisseret het
in zijn onderhandelingen met de missies niet onder de markt gehad. Zeer opgevallen
was een kritiek op zijn beleid, uitgebracht door Radio Vatikaan, wat de zenuwachtige en onoprechte minister dreef tot zijn polemiek met C.V.P.-voorzitter Lefèvre en
tot zijn misleidend communiqué van 24 april over het akkoord met de Ordinarii van
Kongo. Dit akkoord, door Buisseret voorgesteld als een definitieve regeling van het
schoolvraagstuk in Kongo, betekent alleen een terugkeer tot de vroegere toestand wat
de noodzakelijkheid betreft, aanbestedingen uit te schrijven voor missieschoolgebouwen
en een aanvaarding door de bisschoppen van een forfaitaire verdeling der bouw-
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subsidies. De huichelachtige houding van de minister werd in de Kamer dan ook
scherp aan de kaak gesteld.
Maar de ook voor België — belangrijkste gebeurtenissen speelden zich op het
internationaal toneel af. De reis van de leiding der socialistische partij, vergezeld door
de minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Spaak, naar Joegoslavië, de aldaar afgelegde
vriendschapsverklaringen, komen in een bijzonder licht te staan door de verdere
ontwikkeling van het Sovjetische vredesoffensief, dat o.m. door de afschaffing van de
Kominform duidelijk op een verdere toenadering tot de sociaal-democratie gericht is.
Een tweede punt dat op het voorplan treedt is de kwestie van de Moezel-kanalisatie.
Van zeer groot belang voor de Lotharingse industrie, heeft dit ontwerp de bezorgdheid van de Belgische instanties gaande gemaakt, die een gedeeltelijk verlies voor de
Antwerpse haven vrezen. Een ondiplomatieke uitlating van de minister van Verkeerswezen heeft van Franse zijde een eerste beperking uitgelokt ten nadele van Antwerpen. België dient in ieder geval betrokken te worden bij de onderhandelingen over dit
ontwerp waar een formule tot vrijwaring van zijn belangen moet worden gevonden.
Tenslotte is daar de publicatie van het verslag der afvaardigingshoofden in verband
met de Europese „relance". Voor de Gemeenschappelijke Europese Markt wordt de
geleidelijke invoering van een tolunie voorgesteld, met oprichting van een Europese
commissie en overigens gebruik makend van de instellingen der E.G.K.S. Voor Euratom wordt de nadruk gelegd op de samenwerking tussen openbaar en privé-initiatief.
In ieder geval zou de Europese Commissie de prioriteit hebben voor de aankoop van
de splitsbare stof en zouden de atoomnijverheden uitsluitend door haar toedoen
bevoorraad worden. Verschillende controlemiddelen worden vooropgesteld. De klemtoon wordt gelegd op het vredelievend gebruik, zonder nochtans het militair gebruik
uit te sluiten, dit zijnde „een politieke kwestie" die door de ministers geregeld dient te
worden.
L.

Deraedt

Forum
Poels 1)
Henricus Poels is geboren te Venray 14
februari 1868 als zoon van Martinus Poels
en Maria Catharina Joosten uit Helden en
overleden 7 september 1948 te Imstenrade
bij Heerlen. Een overrijk en vruchtbaar
leven ligt tussen die twee jaartallen gevat.
Sinds de publicaties van de oud-leraar
van Rolduc, H. Wismans, wisten we uit
welk een energiek geslacht van hardwerkende, sober-levende, en alles durvende
schapenhandelaren de grote doctor stamde. Tot in Odessa drongen de stoere
Peelboeren door, later tot in Argentinië.
waar de „compagnie" haar filiaal vestigde. De toenemende welstand der familie
vond haar uitdrukking tot in de gewijzig-

de voornaam van de jonge Drikus toe,
die als Henri naar de handelsschool van
Rolduc ging, na een jaar op het gymnasium kwam, daarna er filosofie volgde, en
van 1888-1891 aan het groot-seminarie te
Roermond studeerde. 9 September van
dat jaar werd hij in de Jezuïetenkerk te
Maastricht priester gewijd, vroeger en
elders dan zijn klasgenoten, omdat hij bestemd was voor studie aan de Leuvense
Universiteit. Waarom en waarvoor is ook
P. Colsen niet geheel duidelijk geworden.
Om hem te genezen van zijn plan in de
missie van Mill-Hill (of de Witte Pa
ters?) te gaan werken?
Poels zelf vertelde in 1945 aan de toen-

1) J. Colsen, C.M., Poels. — J. J. Romen & Zonen, Roermond-Maaseik, 1955, 680 pp.
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malige hoofdredacteur van dit tijdschrift
dat hij door Rolduc naar Leuven was gezonden om zich voor een leraarstaak
voor te bereiden. Wat Pater Colsen daaromtrent vertelt (60) is met die mededeling niet in strijd, maar ze klopt niet met
hetgeen Poels later aan zijn bisschop
schreef, nl. dat hij „zich op eigen kosten
zoo lange jaren voor het professoraat in
uw seminarie had voorbereid, op verlangen en uitdrukkelijk verlangen van het
Bisdom. Anders was ik nooit te Leuven

gekomen en had er het doctoraat niet be haald" (125) . Het is van belang op deze
divergentie te wijzen, niet alleen omdat
het juiste antwoord op de boven gestelde
vraag van betekenis is om de latere houding van de bisschop tegenover Poels
juist en rechtvaardig te beoordelen, maar
ook nog hierom omdat we hier met een
duidelijk voorbeeld te doen hebben van
een mogelijke verschuiving van feiten of
accenten, die we bij Poels, zoals ook Colsen heeft bemerkt, vaker tegenkomen en
die de historicus tot grote behoedzaamheid moet manen. We bedoelen hiermee
niet dat Poels oneerlijk geweest zou zijn;
hijzelf en ieder die hem heeft gekend was
overtuigd van zijn volstrekte intellectuele
integriteit. Maar Poels was een zeer gevoelig man, een romanticus met een sterke
neiging tot dramatiseren, hetgeen mede
zijn bijzondere oratorische kwaliteiten
begrijpelijk maakt. Hij kon „u alleen" r
het is mij gebeurd een hele dag vertellen over zijn leven en de tragische momenten daaruit onder diep geheim met
tranen in de ogen bezegelen, maar ge
moest u niet verbazen b.v. in Rolducs
Jaarboek dat hele verhaal door anderen
verhaald te vinden, zij het dan met enige
varianten, waarvan men niet zeggen kan
of ze bij Poels zelf dan wel bij die schrijvers hun oorsprong hadden.
Om welke reden of door wie Poels ook
naar Leuven gezonden moge zijn, zeker is
dat hij op zekere dag als toevallig bij een
college van prof. van Hoonacker binnenliep en daar met één slag, met geest en
hart, voor de studie van de H. Schrift
werd gewonnen.
Men hoeft de kanttekeningen in zijn
studieboeken door de Duitsers geveild,
door het Canisianum te Maastricht opge-

kocht en voor Poels bewaard slechts
in te zien om te begrijpen hoe hij opgegaan is in zijn vak. Zijn proefschrift van
1897, Examen critique de l'histoire du
Sanctuaire de l'Arche bewees niet alleen
zijn kunde, maar manifesteerde ook enige
opvallende karaktertrekken van de schrijver: zijn openheid voor de opvattingen
van andersdenkenden, zijn rondborstige
wetenschappelijke eerlijkheid en opvallende moed om dingen te zeggen, welke kleinere zielen alleen maar angstig konden
maken.
Pater 'Colsen heeft zich niet onverdienstelijk ingewerkt in deze toen zo hachelijke bijbelkwesties; hij geeft ons ook een
uitvoerig relaas van de bittere moeilijkheden, waarin zij Poels gebracht hebben.
Maar heel duidelijk is het ons toch niet
geworden waarom Poels na zes jaar vakstudie niet aanstonds benoemd werd tot
professor in Roermond, waar Mgr. Boermans de bijbelprofessor Drehmanns tot
zijn coadjutor kreeg en Everts van Rolduc tot diens opvolger benoemde, terwijl
diezelfde bisschop Boermans toch blijkbaar van plan was (82) Poels daarvoor
aan te wijzen.
In ieder geval nam Poels van 1897-1899
een professoraat waar in het Theologicum
der Missionarissen van het H. Hart te
Borgerhout bij Antwerpen. In die jaren
publiceerde hij in De Katholiek over De
belangr ijkheid van de geschiedenis van
Israël en over De oorsprong van de Pentateuch, waarop o.a. pater van Kasteren

een conservatieve kritiek schreef, welke
hij later zeer betreurde en op alle mogelijke wijze zelf trachtte te niet te doen,
nadat Poels in persoonlijke gesprekken en
een geharnaste brochure, Critiek en Traditie of De Bijbel voor de Roomschen,
daartegen in verzet was gekomen. Van
Kasteren was niet de enige, wie de schrik
om het hart was geslagen. De Haarlemse
bisschop verbood de plaatsing van artikelen van Poels in De Katholiek en zond
een lijst met „gevaarlijke" opvattingen
van Poels naar de Propaganda, welke
deze doorgaf aan het H. Officie.
De aangeklaagde reageerde ongemeen
fel. Zoals hij zelf eens schreef, scheen hij
altijd te moeten vechten en dat was hem
wel toevertrouwd. Hij bezat een machtig
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bondgenoot te Rome in pater Genocchi
M.S.C. en via deze in kardinaal Parocchi.
Later zal hij een vaderlijke genegenheid
ondervinden van de H. paus Pius X, bij
wie Leopold Fonck S.J. hem geïntroduceerd heeft. Over „Rome" heeft Poels
niet te klagen gehad (tenzij over Merry
del Val, maar het wordt uit dit boek niet
duidelijk of zijn klachten niet meer op
supposities dan op feiten berusten) , integendeel het ruime standpunt zelfs van
hen, die te Rome niet met Poels' vooruitstrevende visie meekonden, is een verkwikking voor de lezer.
Terwijl hij in Nederland, waar velen
altijd menen Roomser dan de paus te moeten zijn, verketterd werd, benoemde Rome
hem tot consultor van de pas opgerichte
Bijbelcommissie. Dat betekende volkomen
eerherstel vanwege het hoogste gezag.
Roermond had hem intussen benoemd tot
... kapelaan te Venlo! Dit kon aanvankelijk nog vrij normaal lijken, omdat toekomstige professoren in ons land meestal
enige jaren vooraf in de zielzorg te werk
worden gesteld, maar gezien het rumoer
rond Poels kon men er ook een afwijzing
uit lezen, hetgeen niet weinigen ook deden. In Poels' herinnering is het een heel
teer punt geweest dat zijn brave moeder
er verschrikkelijk onder geleden heeft; als
grijsaard schreide hij nog als hij hierover
sprak. Heeft hij hier gedramatiseerd? Zijn
moeder heeft nog een vol jaar geweten
hoe eervol Rome haar zoon had gewaardeerd en, al was zij geen geletterde vrouw,
toch heel goed kunnen begrijpen dat
Roermondse twijfel aan zijn orthodoxie
door Rome zelf schaakmat was gezet.
Overigens, op de foto van Poels' promotie, ziet zij er reeds lijdend uit.
Colsen publiceert enige aangrijpende
brieven van de Venlose kapelaan. Alle
zielzorgsuccessen ten spijt, voelde hij zich
vernederd en op het punt te breken onder
de beproeving. 27 september 1900 vraagt
hij („een jonge priester die thans .... als
hij alleen is .... half gek is"; 123) of hij
nu professor zal warden, ja dan neen.
„In het gebeurde der laatste twee jaren
heb ik geen schuld; moge God almachtig
oordeelen tusschen hen, die mij voor heel
Nederland op de kaak gesteld hebben en
mij vleugellam hebben geslagen en mij-
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zelven, die tot op de dag van heden nog
niet weet wat verkeerds ik geschreven
heb, en die in alle geval een andere behandeling had verdiend; ik vrees dit oordeel niet, Monseigneur" (124), schreef hij
13 october van datzelfde jaar. Bewust
van zijn gaven en vol liefde voor de Kerk,
was hij overtuigd, op dat kritieke moment
voor de kerkelijke wetenschap, de Bijbelstudie niet langer te mogen laten rusten.
Hij gaf dit schriftelijk te kennen aan zijn
bisschop op een toon, die wel vreemd
moet geklonken hebben in de Paredisstraat: „ik kan en mag en zal niet berusten
zolang er een wettige weg is, waarlangs
ik elders komen kan, waar ik mij weer
aan de studie kan wijden” (125).
Die wettige weg is Poels opgegaan in
september 1901. Hij vernam toen te Rome
dat „reeds heel lang geleden" (120) een
zeer gunstig schrijven over hem naar Nederland was verzonden en dat hij bij zijn
terugkomst een document zou vinden,
waardoor hem in de ogen van heel de
wereld volkomen eerherstel geboden werd.
Het eerste stuk moet het antwoord geweest zijn op de stappen van de Haarlemse bisschop, dat de Roermondse bisschop
echter nooit heeft meegedeeld aan de verketterde; het tweede de benoeming tot
consultor van de Bijbelcommissie, welke
op de bisschop, vreemd genoeg, heel weinig indruk heeft gemaakt.
Pater Colsen verhaalt dan verder de
trieste afloop van dit eerste bedrijf der
tragedie: Poels kreeg op zijn verzoek eervol ontslag uit de zielzorg en ging bij zijn
ouders thuis wonen om zich aan de studie
te kunnen wijden. Hij werd geen professor aan het groot-seminarie! Of het de
schrijver gelukt is de houding van de bisschop juist te beoordelen, waag ik te betwijfelen. Onrecht is er m.i. niet geschied,
hoe pijnlijk het verloop voor de betrokkene ook was. Naast kennis, kunde en
karakter, wordt van een professor aan
een seminarie ook nog tact geëist. Zou
Poels met zijn vooruitstrevende (hoewel
orthodoxe) opvattingen, met zijn rhetorische gaven, met zijn nadrukkelijkheid en
strijdlust op het seminarie wel in vrede
hebben kunnen leven met zijn collega's
en geen verwarring gesticht hebben onder
de studenten? Het lijkt mij begrijpelijk dat
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Mgr. Drehmanns het niet aandurfde en
het tweede bedrijf der tragedie kan me
slechts versterken in die mening.
Dat tweede bedrijf speelt in Amerika,
waar Poels van 1904-1909 werkzaam was
aan de Katholieke Universiteit te Washington.
Hij vertrok zonder een officiële aanstelling op zak, zodat later moeilijkheden ontstonden over zijn positie: was hij extraordinarius of ordinarius? Aan de universiteit broeide een conflict tussen de rector
Mgr. O'Connell en de senaat met de faculteiten; er hing haar een financiële debacle boven het hoofd wegens het faillissement van de bankier, die de geldzaken
beheerde; en om het hele beeld nog wat
somberder te maken: het Americanisme
was kort te voren veroordeeld, en daarmee ook het Minimalisme (bij bekeringsactie) en het Interconfessionalisme, waaruit het Americanisme was geboren. Zoals
Poels aan ondergetekende vertelde waren
het juist de jongere Paulisten onder zijn
leerlingen volgelingen dus van Isaac
Hecker, de vrome vader van de americanistische geest — die hem in moeilijkheden brachten, toen het verketterend integralisme struikelde over de openheid dezer jonge congregatie. In 1906 kwam dan
nog het Pentateuch-decreet van de Bijbelcommissie, waarbij Poels, die hier zijn tijd
50 jaar vooruit was, zich niet kon neerleggen.
Aan de hand van Poels' verweerschrift
A Vindication of my honour heeft Pater
Golsen heel deze verwikkelde geschiedenis
uiteengezet. Zij laat zich bezwaarlijk kort
samenvatten. Bovendien zou men de
levensbeschrijving van Gibbons door Ellis
en de geschiedenis der universiteit van
Barry tot zijn beschikking moeten hebben.
Pater Colsen beschikte zelf over een kort
resumé, dat Ellis hem twee jaar voor het
verschijnen van diens boek ter hand stelde (234-235) . Hij stelt zich tenslotte geheel achter de visie van Poels. Als men
nu leest dat „de doctor" op het hoogtepunt dezer dramatische ontwikkeling naar
huis schrijft dat de rector (Shahan) en
kardinaal Gibbons karakterloos hebben
gehandeld om Merry del Val te behagen
en dat hij de kardinaal gedwongen heeft
aan het Curatorium te bekennen dat hij

gelogen had (224) dan voelt men de
noodzaak van het audi et alteram partem.
En uit het weinige wat Golsen ons hierover meedeelt blijkt toch minstens dat de
kardinaal over bepaalde confidentiële
stukken niet heeft mogen spreken, en
daardoor in de ogen van Poels, die langs
andere wegen van die stukken een en
ander afwist, onoprecht moest schijnen.
Het zal de moeite waard zijn het onderzoek naar deze trieste feiten nog eens
over te doen en daarbij ook het volle licht
te laten vallen op de grote heftigheid en
voortvarendheid, waarmee Poels in deze
jaren is opgetreden. Zou bij wat minder
strijdrumoer, wat meer tact en soepelheid,
niet méér en beter zijn bereikt, en met
name in de gelouterde sfeer, waarmee dit
drama tenslotte eindigde, toen Poels naar
Mgr. Drehmanns schreef: „wat de toekomst betreft, Monseigneur, beken ik U
rechtuit dat ik hoop dat 0. L. Heer, die
mij sedert ik priester ben, zovele kruisjes
heeft overgezonden, nog werk in de toekomst voor mij bewaard heeft. Wellicht
zijn al deze beproevingen een voorbereiding daartoe" (231) . Poels is helaas niet
de enige priester geweest, die in die jaren
grote moeilijkheden heeft gehad, onnodig
verdacht is geweest en in zijn strijd tegen
bekrompenheid en gebrek aan geloof in
de waarheid, het onderspit heeft gedolven. Het strekt hem tot hoge eer dat er
maar weinigen zijn geweest die met zo'n
gaaf geloof, zoveel eerbied voor het gezag en zo weinig wrok in het hart hun
nederlaag wisten te dragen.
In het tweede deel van zijn boek behandelt pater Colsen Poels als socioloog,
waaronder hij niet de wetenschappelijke
beoefenaar der maatschappijleer, maar
de praktische werker op dit terrein verstaat. In twintig hoofdstukken haalt de
schrijver breed uit over het vele wat
Poels in de mijnstreek heeft tot stand gebracht, waarbij hij kennelijk als lezers
vooral de arbeiders op het oog heeft, die
„reikhalzend" (6) naar een leven van hun
grote voorvechter uitzagen. Het is echter
een vrij hachelijke onderneming nu reeds
de geschiedenis hiervan grondig te willen
beschrijven. Ook nu nog leven er velen
die het niet met alle denkbeelden van de
doctor eens zijn geweest, met name niet
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met Poels' opvatting over de standsorganisatie, welke voor hem tot een tweede
evangelie was geworden, waarin zijn
broeders in het geloof onvoorwaardelijk
te geloven hadden en nu nog zegt
pater Colsen, citerend en op eigen gezag,
over deze kwestie dingen, welke voor
„andersdenkende" sociologen (in de ware
zin) kwetsend zijn (b.v. 392). Men kan
van deze uiteenzettingen niet eens thans
reeds een resumé maken, zonder op al of
niet vrijgestelde tenen te trappen. We
zullen daarom dit pijnlijk probleem maar
laten rusten. Wat Poels in de mijnstreek
heeft tot stand gebracht, mag algemeen
bekend worden geacht. Ook daarvan is in
deze bespreking geen samenvatting nodig.
Er steekt in deze biografie enorm veel
werk, maar jammer genoeg bemerkt men
op bijna elke bladzijde dat het helaas niet
door een vakman is verricht. We hebben
meer een materiaalverzameling voor ons
dan een „doorwrochte" arbeid. Een juiste
beoordeling wordt daardoor vaak bemoeilijkt. Het gebeurt herhaaldelijk dat schrijver een bepaalde kwestie heeft uiteenge
zet en daarna op een nieuw document is
gestoten dat met het voorafgaande moei-

869

lijk was te rijmen. Een (vooral in het
eerste deel) tergend aantal schrijf- en
druk- en taalfouten had hij ons moeten
besparen, zoals „het" halo (10), aankloeg
(38) , heeft gedijt (48) , dwij l (50) enz.
Het Engelse Lent betekent Vasten (190,
203) , associatieprofessor (193) is geen
Nederlands. Duitse substantieven worden
vaak met kleine letters en soms helemaal
fout geschreven zoals „imbisch" (457) ,
Geschichtsfalsung (105) . Een „getrouwe
copie" van een Italiaans memorandum
bevat minstens 16 fouten (210-211) .
Eigennamen zijn vaak lukraak en op verschillende manieren geschreven zoals Canoy en Cannoy (121, 46) , Russell en
Russel (46-47) , prof Korst (437) . We
lezen herhaaldelijk Lovianensis (45, 157
enz.) , Spartiaans (45, 49) , dat charybde
en Scylla, denuntiatio capitis waar kennelijk deminutio is bedoeld (232) . We
zouden nog een hele lijst er aan toe kunnen voegen, maar laten het bij deze voorbeelden.
„Summum summarum" (129): „in welk
een hachelijke positie kan volstrekte intellectuele eerlijkheid ook een geschiedschrijver brengen!" (10).
Dr. J. Tesser S.j.

Gery Helderenberg
Uit het heimwee naar een vaderland van het volmaakt weten en uit
het besef om de ijdelheid van elk menselijk pogen daarheen spruit de
poëzie (P. Van Ostayen) .
Zowat 30 jaar geleden vestigde Karel
Van de Woestijne in de N.R.C. de aandacht op de Vlaamse priester-dichter Gery
Helderenberg en diens bundel Lentehemel
(1926) die hij verkeerdelijk voor een debuut aanzag. Ondanks de ietwat monotone versgang en het weelderig woordgebruik, wekten deze gedichten om hun
aristocratische verfijning, hun zuivere
plastiek en muzikale sonoriteit, grote verwachtingen. Mettertijd is dit oeuvre tot
een vrij omvangrijk geheel uitgegroeid.
Toch heeft Helderenberg nooit een echte
doorbraak beleefd en wat Van de Woestijne destijds schreef: " . ... de buitengewoon-fijnzinnige Helderenberg die, naar
ik meen, zo goed als onbekend is en die
bewondering verdient", kan ook nu nog

worden herhaald. Is de stille, ietwat
schuchtere bescheidenheid van de auteur
hiervan de oorzaak geweest? Of mist
deze rustig-beschouwende poëzie --- wie
noemde haar ook weer: de tuin van een
nobele maar niet ongewone vroomheid?
— de innerlijke gebondenheid die het
woord tot ge-dicht herschept? Zou het
talent uiteindelijk groter zijn geweest dan
het dichterschap zelf?
Helderenberg is een uitgesproken religieus dichter. Schouwend benadert hij de
wereld, de dingen, de mens, en zoekt de
hele schepping in een alles doorstralende
geloofsvisie te betrekken. Het kernpunt
van dit werk lijkt wel de christelijke verlossingsidee te zijn, waarmede deze priester zich dagelijks in het Misoffer gecon-
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fronteerd ziet. Mens en wereld, uit de
zonde verlost en sacramenteel geheiligd,
worden in een groots liturgisch gebeuren
opgenomen. De aard van deze poëzie
wordt door de instelling van de dichter
intrinsiek bepaald: extravert, objectief gericht, spreekt ze zich in een bewonderend
of verwonderd beschrijven uit. De extatische vervoering ligt deze dichter niet.
Veeleer zoekt hij in het beschouwen de
eigen beslotenheid der dingen te doorbreken zodat zij over zich heen wijzend, symbolen worden van een hogere. allesomvattende werkelijkheid.
Helderenberg heeft deze eenheid-in-debeschouwing door een breeduit beschrij vend zeggen betracht. Zijn al te sensitief
afgestemd-zijn op de natuur, de impressionistische verrukking verhinderden hem
van meet af aan zuivere gedichten te
schrijven. Hij zag, hij hoorde, hij voelde
te veel; en zolang de schouwende blik
niet tot de kern der dingen doordrong,
maar spelend heengleed over de vormen,
de kleuren, de onderlinge harmonie, bleef
zijn vers uitgesponnen-overladen. Het
herhaald en nadrukkelijk willen zeggen
van wat alleen de diepere resonantie der
woorden onthullen kan, werd door de
aristocratische verfijning en de trefzekere
zegging niet vergoed. De dichter miste de
nodige poëtische nederigheid, die het gedicht laat groeien uit de onmacht tot
spreken.
Bewust van het conflict waaraan zijn
poëzie ten onder dreigde te gaan, heeft
Helderenberg bij herhaling gepoogd zijn
vers een meer innerlijke tucht op te leggen. De onderwerpen van zijn gedichten,
uitsluitend aan zijn priesterleven en het
priesterlijk werk bij zieken en stervenden
ontleend, behandelde hij doorgaans thematisch. In Doodendans (1937) en Het
Gasthuis (1938) b.v. tekende hij enkele
mensentypen wier dood plots symbool
werd van het geluk dat ze in het leven
rusteloos hadden gezocht. De cyclus Het
heilig Oliesel uit de laatst genoemde bundel verraadt de bekommernis om de rituele
en sacramentele handelingen als momenten van het grote verlossingswerk bewust
te beleven. Dergelijke themata heeft Hel1)

Triomf van de Dood. —

derenberg in zijn latere werken, Polyptiek
(1941), De Goddelijke Harpenaar (1947)
en vooral Omdat ik U bemin (1951) opnieuw behandeld.
Een poging tot epische dichtkunst Tobias (1941) lijkt ondanks de plastische
kwaliteiten en de sonore muziek van het
vers, minder geslaagd. Het verhalen gaat
Helderenberg minder vlot van de hand.
Daarentegen bevestigt het bezingen van
testamentaire gegevens in liedvorm (Actus
Tragicus b.v. uit de bundel Omdat ik U
bemin) zijn ware lyrische geaardheid. Hier
kan de vrome priester de volheid van zijn
gebedsleven uitzeggen. De mogelijkheden
van een dergelijke dichtkunst heeft hij
dan ook in zijn laatste bundel bij herhaling uitgediept. Zo Theotokos (1954); zo
vooral Emblemata Biblica (1953), religieus-symbolische gedichten, lopend over
twee kwatrijnen, op bijbelse motieven.
Helderenberg slaagt erin om het sensitief
natuurbeleven in de zingevende beschouwing te betrekken en tot symbool van het
heilsmysterie te veredelen. De kloof tussen het zintuiglijk, nieuwsgierig vervuld
zijn door de vele details en de eenmakende beschouwing heeft hij tenslotte leren
overbruggen. Herlees het gedicht: De
Amandel, waar naar het einde het wiegen van de amandeltak in de azuurpure
lucht zinnebeeld wordt van het reikhalzen
der ziel naar de Geliefde toe. Herlees
ook het enig-mooie gedicht De Vis, dat
zoveel onuitgesproken laat en in zijn onbevangen toon het mysterie haast zintuiglijk waarneembaar onthult.
Deze strenge wetmatigheid verraadt
nog het verbeten zoeken naar een gebondenheid die het gedicht van het pralerige
en retorische bevrijden zal. In Triomf van
de Dood (1955) heeft Helderenberg zich
deze katharsis ten nutte gemaakt 1 ) . De
gebondenheid belet hem niet vrijuit te
spreken in een bezonken prevelen. Het
spontane bepaalt hier veel meer de eigen
vormkarakteristieken van deze verzen. Zij
schijnen geschreven naar al de eisen van
de klassieke strofenbouw en geredelijk
aan de wetten der prosodie onderworpen.
De lust tot thematische uitwerking, dc
eender gebouwde strofen, het hernemen

Aalst, Eigen Beheer, Leopoldlaan 7, 1955, 45 pp.
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hier en daar van versvormen die het
refrein benaderen, geven aan dit werk een
archaïsch cachet. En toch bezitten deze
gedichten een vrijheid die zich alleen aan
de innerlijke stroom van het ritme gebonden weet. Een levend ritme, zuiver afgewogen, vol beweging, verrassend soms in
zijn grillige gedaanten, telkens weer zoekend de bewogenheid van het langzaam
indringend schouwen haast in spreektaal
te vertolken. Men herleze slechts het gedicht De Kapelaan, misschien wel het
mooiste uit de hele bundel, om zich hiervan te overtuigen.
Twintig jaar geleden had Helderenberg
hetzelfde thema in Doodendans behandeld. Als vormgeving is deze cyclus klassieker; elk gedicht bevat slechts drie strofen. Toch is hij minder spontaan, in zijn
beknopte vorm minder pregnant. Triomf

van de Dood heeft een losse trant, maar
de eenvoud der zegging benadert meer
het mysterie der poëzie. Op enkele gedichten na, die al te duidelijk de harmonische ordening van de bundel moeten
aanvullen, werd in deze verzen het nadrukkelijk-retorisch spreken geweerd. Ze
overtuigen ook meer door hun lyrische
kracht.
Onder de hedendaagse katholieke dichters in Vlaanderen bekleedt Helderenberg
een voorname plaats. Naast de meer dogmatisch-vervoerde M. Brauns, naast de
ietwat etherische Reninca, verschijnt hii
als de bezonken schouwer die het leven
en de dood wonderlijk doorglansd ziet
van het al-verlossend kruismysterie. Het
werk der laatste jaren heeft de waarde
van zijn dichterschap definitief bezegeld.
J. Du Bois S.J.

Ignatius wie nd
Jezuïeten en joden zijn op een of andere geheimzinnige wijze met elkaar verwant. De identificatie van beide was ook
vóór Hitler een bekend thema in extreemnationalistische Duitse geschriften en een
Joodse vrouw, Edith Stein, verdedigde in
de vervolgingsdagen haar volk hier mee:
„Even goed als men de Jezuleten allerlei
in de schoenen schuift, is dit ook met de
joden het geval".
Er zijn zelfs pogingen aangewend deze
lotsverbondenheid vast te knopen aan
een zgn. Joodse afkomst van Ignatius. Dit
is evident onjuist. Het is echter minder
bekend, dat de combinatie: Joden-Jezuïeten toch al bij Ignatius begonnen is, omdat Ignatius zo'n grote vriend was van
Israël. Deze onwetendheid is geen wonder, want zelfs menig jezuïet kan nu nog
hogelijk verbaasd kijken, als hij bij de
joodse priesterconvertiet John Oesterreicher leest, dat Ignatius de pionier is geweest van een grotere openheid t.o.v.
Israël. Om dit te kunnen inzien moeten
we eerst een misverstand uit de weg ruimen, dat een zinnetje uit het bekende
boekje over Ignatius' spiritualiteit van H.
Rahner S.j. kan veroorzaken, doordat het
in zijn werkje zonder contekst werd geciteerd. „In onze streek zijn geen Joden",
lezen we. Dit heeft Ignatius inderdaad
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van Israël

gezegd, toen hij in Mei 1527 te Alcalá na
18 dagen gevangenis namens de inquisitie
door de vicaris-generaal Figuera werd
verhoord. „Is het waar, zo vroeg hem de
rechter, dat u de raad geeft de sabbat te
onderhouden?". Het antwoord luidt: „Wat
de sabbat aangaat: raad ik voor de zaterdag een bijzondere devotie aan tot O. L.
Vrouw, verdere godsdienstige gebruiken
voor deze dag zijn mij niet bekend. Overigens zijn er in onze streek geen Joden",
Dat is alles. Je zou de situatie kunnen
vergelijken met een Jood in Noorwegen
tijdens de nazibezetting. Bij het Gestapoverhoor wordt hij beschuldigd van samenzweren met de Jezuïeten. Triomfantelijk
klinkt de weerlegging: „Er is hier in
Noorwegen geen enkele Jezuïet". Wel
niemand zou deze vervolgde Jood van
antijezuïtisme verdenken. Het is niet zijn
schuld, dat Noorwegen het aanvankelijk
verbod voor Jezuleten en Joden om het
land binnen te komen alleen voor de
eerste partij heeft gehandhaafd. (Het zou
wellicht raadzaam zijn ook andere verhalen omtrent deelname van Jezuleten
aan Jodenvervolgingen in vroegere eeuwen of aan de Dreyfusaffaire, zoals b.v.
het onlangs vertaalde werk van Learsi
deze zo gemakkelijk navertelt, eens op de
bronnen te onderzoeken.)
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We weten echter van Ignatius' verhouding nog veel meer dan dit inquisitieverhaal. Zijn liefde voor het H. Land,
waarheen hij pelgrimeerde en waar hij
liefst had willen blijven, is bekend. Maar
zijn zo concrete liefde ging niet alleen uit
naar het land waar Jesus leefde doch
tegelijk naar het volk, dat Christus „de
zijne" mag noemen op een wijze die geen
enkel volk het nazeggen kan. Ribadeneira,
eens het „enfant terrible" van de jonge
Jezuïetencommunauteit te Rome, later de
verwoede verdediger van de „geest" van
zijn vader Ignatius, vertelt hierover: „Wij
waren eens aan tafel, vader Ignatius en
een zekere Alexander, die van het Jodendom was overgegaan tot het katholiek
geloof. Het gesprek kwam op het Joodse
volk en daarbij zeide Ignatius, naar ik mij
herinner: „Ik zou het voor een bijzonder
voorrecht Gods houden, als ik uit Joodse
ouders was geboren. Denk je eens in: dat
ik naar het bloed afkomstig zou zijn van
het volk van Jezus Christus, mijn Heer,
en van de allerheiligste Maagd Maria-.
Hij zei dit onder tranen. Ik heb het vol
verbazing gehoord, genoteerd en wat ik
geschreven heb, bezit ik nog. Maar deze
verbazing werd bij mij nog vergroot door
wat ik in 1559 van België op terugreis
naar Rome hoorde van een ridder van het
H. Graf, Petrus Zarate. Hij was een Bask
als Ignatius en met hem verwant. Hij had
Ignatius ditzelfde horen zeggen, sloeg van
schrik een kruis, riep uit: Jood! en spuwde op de grond. Maar Ignatius zei heel
minzaam: „Wacht even met je oordeel,
Petrus, en luister eerst eens. We moeten
ons hier niet laten leiden door nationaal
sentiment, maar door ons verstand". En
hij gaf de ridder zulke overtuigende argumenten voor zijn mening, dat deze zijn
ingeworteld vooroordeel wist te overwinnen en nu zelf ook begon te verlangen van Joodse afkomst te zijn".
Deze woorden komen Ignatius uit het
diepst van zijn hart en hij zet ze r tegen
om in
de hele toenmalige mening in

daden. Ook als andere orden en wereldgeestelijken in Spanje nieuwe christenen
wegens hun afkomst weren, weigert Ignatius daaraan mee te doen, hoeveel aandrang ook van binnen en buiten de Sociëteit op hem wordt uitgeoefend. In
Rome richt hij met pauselijke bevestiging
twee huizen op voor nieuwe christenen,
catechumenen en pasbekeerden uit Jodendom en Islam, voor mannen en voor
vrouwen. Vol enthousiasme schrijft hij
over Joden die Christus vonden aan Petrus Faber en aan Franciscus Xaverius in
het verre Oosten, omdat hij weet, dat zij
dezelfde ruimheid van liefde hebben als
hij. Dat is Ignatius. Vol liefde voor Israël,
zodat deze Bask, die van nature zo trots
is op zijn volk r-- de Basken vertellen
immers van zichzelf, dat zij het oudste
volk der wereld zijn en hun taal in het
paradijs werd gesproken — het liefst Jood
zou willen zijn van afkomst om maar
meer te gelijken op zijn Heer.
Ignatius was hiermee zijn tijd ver vooruit. Zijn onmiddellijke opvolgers konden
deze openheid nog bewaren, maar de
spaanse oppositie van koning, adel en
geestelijkheid werd zo fel, dat generaal
Aquaviva in 1592 de opname van „nieuwe christenen" in de Sociëteit voor Spanje verbood. Toen deze bepaling het jaar
daarop voor de hele Sociëteit van kracht
werd, kwam vooral Pedro Ribadeneira
moedig en onstuimig op voor de idee van
Ignatius. Het decreet werd enigszins verzacht, maar het heeft eeuwen geduurd
voor het geheel verdween, zodat Joodse
candidaten zonder dispensatie konden
worden toegelaten. De zonen van Ignatius hebben — menselijk begrijpelijk —
hierin lang meer de geest van de tijd gevolgd dan de boventijdelijke Geest Gods
waarmee hun Stichter ook in dit opzicht
bezield was. Wij kunnen slechts hopen,
dat in deze dagen, nu Israël zijn territo
riale eenheid hervond, de vriendschap
van Ignatius voor Israël door Christen en
Jood beter mag worden verstaan.
J. Nota S.J.

Afrika: Boeken en Problemen
Afrika is op de hedendaagse boekenmarkt een groot succes. Zelfs in een staat
als de U.S.A., die nochtans geen recht-

streekse banden heeft met het zwarte werelddeel, viert een „non fiction"-boek als
Gunther's Inside Africa een nu reeds
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maandenlange triomf in de rij der bestsellers. En in de Europese landen die Afrikaanse gebiedsdelen bezitten is de bibliografie onmogelijk bij te houden.
Een goed deel van deze literatuur is
natuurlijk een uiting van de drang naar
het exotische, dat in onze moderne, normaliserende maatschappij een steeds grotere aantrekkingskracht uitoefent. Van
Afrika kan men immers in zekere zin zeggen dat het nog verkeert in het tijdperk
van de ontdekkingsreizen. Wel zijn er,
sinds in 1938 eindelijk de mysterieuze
bronnen van de Nijl ontdekt werden, geen
witte vlekken meer op de kaart van het
donkere continent, maar toch kan men in
de mateloze gebieden van het binnenland
nog steeds dat eeuwige sprookje beleven
van de volwassene: het opengaan van
een nieuwe wereld. In Afrika kan de toerist zich nog een ontdekkingsreiziger wanen. Een belangrijk deel van de Afrikaliteratuur bestaat dan ook nog uit reisbeschrijvingen of wat men met een woord
waaraan weinig blanken weerstaan de
„safariliteratuur'' zou kunnen noemen.
Anderzijds is Afrika ook nog steeds het
kroondomein van de geleerden, die in dit
nog nieuwe en oneindig gevarieerde werelddeel een kluif van formaat gevonden
hebben: geografen, taalkundigen, etnologen, economisten en wat dies meer zij,
nemen dan ook een aanzienlijk deel van
de literatuur voor hun rekening.
Tussen deze twee extremen, de safariliteratuur en de wetenschappelijke werken, is er in onze tijd echter een totaal
nieuw letterkundig genre ontstaan, dat
zijn verschijning te danken heeft aan de
heel speciale situatie van Afrika in onze
moderne wereld. Afrika is immers ook het
gebied waar a.h.w. neolithicum en atoomtijdperk in een abrupte tegenstelling naast
elkaar staan met al de boeiende contrasten en paradoxen die daar het gevolg van
zijn. Men kan gerust gewagen van hét
werelddeel bij uitstek van de menselijke
problemen. Problemen die zonder precedent zijn in de geschiedenis, en juist daarom de moderne geest, met zijn belangstel-
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ling voor de menselijke existentie in een
„einmalige" situatie, zo bijzonder aanspreken. Naast de roman dankt hieraan
een heel nieuwe vorm van reportage zijn
welige bloei. Deze reportage tracht bij
voorkeur de botsing te schetsen, in individu en gemeenschap, van verschillende
culturen, die vaak diametraal tegenover
elkaar staan, en in een doorgaans uiterst
moeizame adaptatie een vorm van integratie of van symbiose zoeken.
Tot deze literaire tussensoort behoren,
zij het dan in verschillende mate, de hier
besproken boeken.
Het werk van André Scohy 1 ) staat het
dichtst bij de safariliteratuur. Met een
voor een radioman wel wat gelimiteerde
belangstelling beschrijft hij een tocht die
hij maakte door het Uele-gebied, een van
de minst gekende streken, zoal niet van
Afrika, dan toch van Belgisch Kongo. De
voornaamste verdienste van het werk, dat
royaal is uitgegeven en mooi geïllustreerd,
zal wel li g gen in de literaire waarde van
de oorspronkelijke Franse tekst, die echter
in de vertaling veel van zijn luister verloren heeft. Belangwekkend nieuws over
een nochtans uitermate interessante streek
vernemen wij hier niet, tenzij dan in de
interpretatie van de fameuze beschilderde
hutten te Ekibondo, en van de rotstekeningen van de Ngundiberg. Kan de auteur
daarvan in een later werk, waarop terloops gezinspeeld wordt, een wetenschappelijke fundering aanbrengen, dan staan
we hier voor een reeks kostbare gegevens.
Grantly Dick Read 2 ) is een medicus
van professie, en de grootste propagandist
van het pijnloze baren in de Westerse
wereld. Om zijn stelling te staven, dat de
barensweeën grotendeels het gevolg zijn
van psychologische factoren die zich door
de eeuwen in onze beschaving hebben
ontwikkeld, besloot hij een uitgebreide
studiereis te ondernemen door Afrika, om
bij de primitieve volkeren alles te bestuderen wat met het baren verband houdt.
Het onderhavige boek is eerst en vooral
het relaas van zijn safari, maar terloops
geeft de dokter, die zich als een scherp-

1) André Scohy, Geheimzinnig Uele. Met foto's van Henri Goldstein. — De Internationale Pers,
Berchem, 1955, 182 pp., geb. Fr. 140.
2) Grantly Dick Read, No Time for Fear. — Heinemann, London, 1955, 235 pp., geb. 21 s.
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zinnig waarnemer doet kennen met een
verbazend ruime belangstelling, een reeks
sociologische diagnoses omtrent de Afrikaanse wereld van blanken en zwarten:
in de eerste plaats natuurlijk in verband
met het object van zijn onderzoek, maar
ook over missionerings- en kolonisatiemethodes, problemen van opvoeding enz.
Inzake politiek toont hij zich heel voorzichtig, maar men kan toch wel een en
ander tussen de regels lezen, zo bijvoorbeeld dat hij niet bijster ingenomen is met
de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika.
Bij John Seymour 3 ) , een ras-journalist,
hoewel men uit zijn boek kan opmaken
dat hij de man van twaalf stielen en dertien ongelukken is, heeft men het niet
nodig tussen de regels te lezen. Hij geeft
lucht aan zijn sarcasme in woorden die
aan duidelijkheid niets te wensen overlaten: „South Africa is a fine country
today for white people: provided that
they are insensitive to the point of blindness''. Zijn boek, dat berust op jarenlange
persoonlijke experiëntie in de Zuid-Afrikaanse Unie, Zuid-West Afrika, Bechuanaland, de beide Rhodesias en Kenya,
boeit van de eerste tot de laatste bladzijde. Het is trouwens uiterst levendig geschreven, en getuigt van een zeldzaam
vermogen om zich in te denken in de
mentaliteit van de inboorlingen: hij ziet
de problemen werkelijk van hun kant.
Ook Jos Lamote 4 ) zit de reportage in
het bloed. De opstellen die hij in zijn
schamel uitgegeven boekje gebundeld
heeft, behandelen zowat alle problemen
die in het hedendaagse Belgisch Kongo
aan de orde zijn, zonder daarom na te
laten te verwijzen naar de vaak zeer revelerende koloniale geschiedenis. Laat hij
op het stuk van historische of wetenschappelijke nauwgezetheid wel eens een
steekje vallen, dan geeft hij toch, op basis
van een rijke informatie, een geslaagd en
waarheidsgetrouw Gesamtbild. Dat dit
beeld een oneindig aantal facetten ver-

toont, die al te gemakkelijk in werken
van deze aard verwaarloosd worden,
verhoogt niet weinig de waarde ervan.
Jammer genoeg is het boek heel slordig
geschreven.
Een meester in het genre is tenslotte de
Duitse socioloog en journalist, Giselher
Wirsing 5 ) . Hij behandelt vooral Oost
Afrika (Egypte in zo verre het een Afrikaanse politiek heeft, Sudan en Kenya),
maar wijst bij voorkeur de problemen aan
die voor het geheel van Afrika gelden.
Het is trouwens een hoofdthema van zijn
boek, dat Afrika in stijgende mate een
eenheid gaat vormen, dat er zoiets als een
Afrikaans bewustzijn groeit, terwijl de
koloniserende Europese mogendheden
daartegenover slechts versnipperde locale
experimenten stellen. Meteen duidt hij
trefzeker de grote gevaren aan die zullen
voortvloeien uit de ontvoogding van deze
dikwijls onevenwichtig ontwikkelde volkeren. De jongste gebeurtenissen in het
thans autonome Sudan hebben Wirsing's
feeling bevestigd. Ligt het hoofdaccent
van zijn reportages vooral op de politiek,
de auteur blijft toch niet blind voor de
sociologische problemen, en hij geeft
hoogst behartenswa,ardige ideeën over de
conflicten die ontstaan zowel uit de evolutie van de zwarten zelf, als uit hun
coëxistentie met de blanken.
De bekende specialist in Afrikaanse
zaken, Alan Gray, schreef onlangs: „Anyone who attempts to make a judgment on
the problems of Africa today, is bound
to be controversial". Dit ligt voor de
hand wanneer men er rekening mee houdt
dat deze problemen a.h.w. onuitgegeven
zijn in hun complexiteit. De opvattingen
van de verschillende auteurs druisen dan
ook nogal eens tegen elkaar in. Maar is
niet juist deze diversiteit een uitstekende
kans om zich een eigen omzichtige mening te vormen?

F.

De Graeve S.J.

3) John Seymour, One Man's Attica. — Eyre and Spottiswoode, London, 1955, 255 pp., geb.
25 s.
4) Jos Lamote, Wolkenkrabbers in de Wildernis. (Met Reinaert de Wereld in). -- Arbeiderspers, Brussel, 1956, 248 pp., Fr. 30.
5) Giselher Wirsing, De Terugkeer van de Mondo-Mogo. Het Afrika van morgen. Vert. M.
Niel op (Coll. In de Branding van de Tijd). — Lannoo, Tielt, 1955, 296 pp., geïll., ing. Fr. 90,
geb. Fr. 118.
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De „Dies Natalis" der R.K. Universiteit 1)
In hetzelfde jaar 1955 verschenen van
de hand van twee oud-Nijmeegse Hoogleraren, prof. F. Sassen en prof. G. Brom,
publicaties over de „Hogeschool" en de
„Universiteit" te Nijmegen. De onderwerpen waren echter disparaat. Prof.
Sassen behandelde de „Kwartierlijke Hogeschool", naar aanleiding van haar
stichting in 1655 en prof. Brom de R.K.
Universiteit, omdat 50 jaar geleden de St.
Radboudstichting, de moeder van deze
universiteit, het levenslicht aanschouwde
(1905). Wegens gebrek aan bronnen
moest eerstgenoemde zich tot een dertigtal
bladzijden beperken, de tweede had de
beschikking, zo niet over alle documenten,
dan toch over zeer vele, en daarbij het
persoonlijk voordeel, dat hij van zeer
dichtbij in de wording van de universiteit
betrokken was. Een voordeel, dat uiteraard aan de Leidse professor onthouden
bleef. Van de andere kant heeft deze
tijdsafstand het Sassen mogelijk gemaakt,
in nuchtere beschouwing een objectief
verhaal te geven, waaraan alle bewogenheid ontbreekt.
Bij vergelijking van de wijze waarop
beiden hun materie verwerkt hebben, zou
men geneigd zijn over te hellen tot de
mening dat voor geschiedschrijvers het
aanbeveling verdient, op enige distantie
te staan van hun gekozen onderwerp. In
het geval van Brom was dit echter onmogelijk. Hij heeft de oprichting der Uni
versiteit niet enkel als tijdgenoot beleefd,
maar als invloedrijk deelnemer meegemaakt. Onvermijdelijk kreeg deze Dies
Natalis het karakter van „Mémoires", zij
het dan met briefwisselingen als ondergrond. Voor de lezer is deze combinatie
zeer aantrekkelijk. Dat Brom puntig kan
zijn heeft heel zijn leven getuigd. De
openhartigheid van de „kleine jongen" is
in hem nooit onderdrukt en wat andere
historici zich gerechtigd achten te critiseren in lang overleden persoonlijkheden,
kan hij niet nalaten in de kenschetsing
van hen met wie hij omgang had.
Aldus zijn de dramatis personae die bij
1) Gerard Brom, Dies Natalis. —
Vegt, N.V., Nijmegen, 1955, 132 pp.

Stichting

hem optreden wezens van vlees en bloed.
Hun hebbelijkheden zijn van invloed geweest op het verloop der besprekingen en
der gebeurtenissen. Het is een delicate
zaak, waar het de dragers van het hoogste kerkelijke gezag betreft, om zonder
aan hun eer, noch aan de rechten van de
waarheid te kort te doen, een objectieve
geschiedenis te schrijven. Brom heeft
deze klip niet geheel vermeden. Toch zal
het bij niemand opkomen, dat het Brom,
een meester van de pen, niet mogelijk
zou geweest zijn, door het aanbrengen
van enkele nuanceringen, zonder de waarheid te verwringen, de persoon van de
voorzitter der St. Radboudstichting
enigszins gunstiger te belichten. In dezelfde geest zou men kunnen vragen of
de eerste rector-magnificus der katholieke
Universiteit niet een meer welwillende
behandeling had verdiend?
Er zijn lezers van Dies Natalis geweest, die zich hebben afgevraagd, welke
indruk denigrerende uitlatingen van een
katholiek jegens het boven hem gestelde
gezag, op niet-katholieken zouden kunnen
maken? Men diene echter ook te bedenken, dat Brom wat reeds gemeengoed in
bepaalde kringen was, maar voor een
groter aantal intellectuelen, veelal jongeren, heeft uitgestald. Onze jongeren hebben de gewoonte afgelegd zich blindelings
door het gezag te laten imponeren. Trouwens Brom is nooit gewend geweest een
blad voor de mond te nemen en het blijft
altijd een kunststuk zijn woorden af te
wegen op de balans van voorzichtigheid
en overmoed.
Van de andere kant is de oud-hoogleraar niet spaarzaam met woorden van
lof. Hij prijst en bewondert de houding
van geduld en verdraagzaamheid in
Hoogveld, die meermalen als stootrussen
verwijten van de aartsbisschop en vare
Schrijnen moest opvangen, en toch groot
werk heeft gedaan. Niet minder gaat zijn
sympathie naar de edele Dr. H. van der
Velden, die eenmaal overtuigd van het
goed recht ener katholieke Universiteit,

van de Katholieke Universiteit, Dekker en van cie
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zich met hart en ziel tot de verwezenlijking van dit doel heeft ingezet.
om daarop
Tussen Sassen en Brom
nog eens terug te komen bestaat nog
dit verschil, dat de eerste, daartoe door
gebrek aan documentatie gedwongen, zich
van de voorbereidingen tot de oprichting
van de „Hogeschool" in enkele regels af
maakt en zijn verhaal beperkt tot de lotgevallen van deze kortstondige universiteit. Brom stelt zich uitdrukkelijk tot taak
de praenatale jaren te doorgronden en
sluit zijn verhaal af met de geboortedag
van zijn Universiteit, zonder zelfs nog de
nieuw-geboren hoogleraren te vermelden
met uitzondering van hen, die aan haar
ontstaan hebben meegewerkt. Dit is in
zoverre te betreuren, dat zijn tekst een
waardeerbare verheldering zou kunnen
zijn bij de zwijgende portretten van dit
eerste team aan de wanden van de universitaire aula. Vooral voor het studenten-nageslacht, dat meestal achteloos aan
prestaties van vroeger voorbijgaat, een
welkome vingerwijzing.
Aanvankelijk had de St. Radboudstichting meer aandacht voor de oprichting van bizondere leerstoelen aan de
openbare universiteiten dan aan de totstandkoming van een eigen universiteit.
Men schrok terug voor de finantiële bezwaren, in studentenkringen heerste antipathie en de katholieke oud-studenten der
openbare universiteiten waren, en velen
met hen, overtuigd, dat openheid naar
buiten de voorkeur verdiende boven afgeslotenheid en isolement. Om de stemming van aarzelen te doorbreken stelde
Dr. H. Moller zonder mandaat de daad
van de oprichting der R.K. Leergangen
met „Hogeschool-allures". Dit werkte als

de knuppel in het hoenderhok. Maar de
doorslag gaven de „Beijaard"-artikelen
van Brom, die alle misverstanden van de
tafel schoven door, in het voetspoor van
Newman, aan te tonen, dat een katholieke
universiteit niet in de eerste plaats noodzakelijk was voor de studenten ter verzekering van hun zaligheid, maar voor
de Kerk in Nederland zelf, aan wie dit
orgaan als wetenschappelijk werkcentrum,
als uitstralend lichtbaken, niet langer
mocht blijven ontbreken. Zelfs zonder
studenten, zo was de paradoxale stelling,
mag een katholieke universiteit niet ontbreken. Deze gedachten van Brom hebben de grote stoot gegeven tot eendrachtig samenwerken.
Ook Nijmegen als plaats van vestiging
is door Brom het eerst genoemd. Zoals
Griekse steden zich de plaats hebben betwist, waar Homerus geboren was, hebben Nederlandse steden gewedijverd,
waar de universiteit geboren zou worden.
Voor Nijmegen pleitten verschillende factoren. Hoewel aanvankelijk zijn „wedijver" met sloomheid gepaard ging, was
het wel bereid zich „enige opofferingen"
te getroosten. Maar toen de gemeenteraad
de beslissing moest nemen, kwam deze tot
stand met 16 tegen 15 stemmen, waarbij
de doorslag gegeven werd door een
„wilde'', als communist beschouwde, katholiek.
De Dies Natalis van professor G.
Brom, zal een waardevol document blijven van het ontstaan der Nijmeegse Universiteit. We veronderstellen dat uit bescheidenheid niet geheel uit de doeken is
gedaan wat de professor zelf achter de
schermen tot het welslagen heeft bijgedragen.
K. J. Derks S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
Dom Thierry MAERTENS, Jerusalem
cite de Dieu. Psaumes 120-128 (Lumière et vie, No. 3) . Ed. de l'abb.
de Saint-André, Brugge, 1955, 2de
druk, 149 pp., Fr. 50.
Na de opening van deze collectie met
twee commentaren op de beginhoofdstukken van de Genesis, biedt S. ons nu de
verklaring van de acht eerste trap-psalmen. Men weet dat deze psalmen gezongen werden door de pelgrims bij de jaarlijkse bedevaarten naar Jeruzalem. De
heilige stad vormt er een van de hoofdmotieven. Daarom wordt in een merkwaardige inleiding heel de ontwikkeling
en vergeestelijking van het thema „Jeruzalem" beschreven: eerst eenvoudige
burcht, werd Sion weldra de hoofdstad
van koning David, en met Salomon het
centrum van de cultus; bij de profeten
wordt het stilaan geïdealiseerd; vanaf de
ballingschap is het nieuwe Jeruzalem het
voorwerp van heel de messiaanse verwachting; aldus is het in het N.T. en in
de liturgie geworden tot een beeld van de
Kerk en van de Hemelse Stad. In dit
christelijk perspectief worden al de psalmen verder gecommentarieerd. Men begrijpt beter bij de lezing waarom de Kerk
die oude teksten nog laat bidden: ze zijn
als een korte samenvatting van de Openbaring. Tegelijk historisch en geestelijk,
wetenschappelijk en religieus, doet deze
commentaar de psalmen begrijpen en smaken in de geest van de liturgie.
I. de la Potterie
Dom Thierry MAERTENS, Le Messie
est la! Luc. I-II (Lumière et vie, No.
4) . — Ed. de l'abb. de Saint-André,
Brugge, 1955, 174 pp., Fr. 84.
Zoals in het vorig werkje wordt ook in
deze commentaar op het kindsheidsevangelie van Lucas de methode gevolgd van
de bijbelse thema's. Vers na vers ontwikkelt S. al de oudtestamentische resonnanties waarvan deze bladzijden vol zijn;
maar tegelijk toont hij hoe de formulering
van Lucas overeenkomt met die van het
begin van de Handelingen, m.a.w. hoe de
gebeurtenissen van de Menswording reeds
beschreven worden vanuit het standpunt
van de primitieve Kerk. Voor velen zal
dit boek een openbaring zijn. Het slaat
beslist de richting in van de huidige exegese: er wordt praktisch niets in gevon-

den over de „realia" (bijzonderheden van
chronologie, plaatsbepalingen, enz.), ook
niets van de psychologische en moraliserende beschouwingen, die vroeger klassiek
waren. De rijkdom van de evangelietekst
wordt op zijn oudtestamentische achtergrond prachtig in het licht gesteld. Maar
wellicht heeft S. te weinig oog voor het
uniek karakter van het nieuwtestamentisch
gebeuren, en voor de concrete beleving
van de personen die er in optreden (b.v,
Maria in het Magnificat) . Kunstvol geillustreerd en aangenaam om te lezen,
moet dit boekje warm aanbevolen worden
aan al wie de Menswording wil leren
begrijpen zoals de bijbelse schrijvers.
I. de la Potterie
André PARROT, De Zondvloed en de
Ark van Noach. In het Nederlands
vertaald door Dra. A. G. van Daalen.
Callenbach, Nijkerk, 1955, 70 pp.,
3 pl., 7 afb., f 3.90.

André PARROT, De Toren van Babel.
In het Nederlands vertaald door
Aleida G. van Daalen. — Callen bach, Nijkerk, 1955, 60 pp., 3 pl., 14
afb., f 3.50.
Deze twee deeltjes van de reeks „Bijbel en Archaeologie" beantwoorden volkomen aan de verwachtingen, gewekt
door het vroeger besproken inleidend
deel. Uitstekend vertaald als ze zijn, verdienen ze een even groot succes als in
Frankrijk. We worden aanstonds geboeid
en tegelijk georiënteerd door de precieze
inventaris van de oude tekstgegevens zowel binnen als buiten de Bijbel. Dan
neemt de opgraver het woord om de ste-•
nen te laten spreken. Dat zal voor velen
een verrassing en een openbaring zijn,
Dan volgt een smakelijk en soms vermakelijke schets over de ark en de toren in
de loop der tijden: afbeeldingen, ontdekkingstochten, enz. Een laatste hoofdstuk
bespreekt het godsdienstig aspect. Betreffende de ark is dat wat mager uitgevallen. De archaeoloog spot daar wel iets te
goedkoop met de theoloog, vergetend dat
ook de Bijbel reeds een theologische interpretatie van de feiten geeft. De lezer
zou meer gebaat zijn met een positieve
uiteenzetting van het bijbels thema da.,
in beide verhalen trouwens, aangesneden
wordt. Niettemin zeer aanbevolen.

H. Renckens
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Friedrich DESSAUER, Weltmann-Christ?
— Verlag Josef Knecht, Frankfurt
am Main, 1956, 85 pp., D.M. 4.20.
Dessauer is een man van de techniek,
die vooral in de röntgenindustrie heeft
gewerkt. Later werd hij hoogleraar in de
natuurwetenschap te Frankfurt a. M.,
Istanboel en Freiburg in Zw. Zijn vele
werk voor de kerstening van de techniek
en de natuurwetenschap vond erkenning
in een ere-doctoraat in de theologie, dat
de Universiteit van Würzburg hem op
25 juli 1952 verleende.
Het boekje Weltmann-Christ? is gegroeid uit een rede van Dessauer op de
„Deutsche Katholikentag", die in 1954 te
Fulda werd gehouden. De schr. gaat na,
hoe een katholieke leek zijn dagelijks
werk kan heiligen tot een dienst aan God
en een getuigenis van zijn religieus leven.
In eenvoudige bewoordingen leren we
hier, hoe een diepergaande beschouwing
van ons dagelijks werk ons kan brengen
tot een verbondenheid met God (ora laborans; werkend bidden) , die een ongekende vruchtbaarheid geeft aan heel ons
leven.
P. v. Breemen
Werner GRUEN, Die Friimmigkeit der
Gegenwart. '-- Aschendorff. Munster, 1956, XIV-590 pp., D.M. 30.
Dit werk is de bekroning van 30 jaar
noeste arbeid, gewijd aan onderzoekingen naar de „godsdienstigheid van heden". Het grote verzamelde materiaal is
ongetwijfeld belangwekkend voor hen die,
aan de hand van concrete gevallen, een
nauwkeuriger inzicht willen krijgen in
vele lastige problemen als misvormingen
van het religieuze beleven; atheïsme; berouw; geweten, zondebewustzijn; . bijgeloof enz. De gevolgde methode is „empirisch'' d.w.z. uitgaande van vele enquêtes.
Daar de meeste dezer enquêtes in protestants milieu werden doorgevoerd staat de
„bekering" in het midden van de belangstelling. Toch doet de auteur zijn best
om ook de andere aspecten naar waarde
te belichten. Zo komt hij tot een vrij volledig beeld van de „doorsneereligiositeit
van heden'', een beeld dat voor iedere
zielzorger van belang is. Of de auteur
echter zoveel nieuws en onvermoeds aan
het licht brengt als hij herhaaldelijk beweert, lijkt ons twijfelachtig. Zeker geeft
zijn methode geen inzicht in een objectief
criterium om het „ware" karakter der
godsdienstigheid te achterhalen. Als samenvatting echter van het langs empirische weg verkregen materiaal is dit boek
zeer representatief voor de Duitse expe-

rimentele richting in de godsdienstpsychologie, die haar oorsprong dankt aan
Girgensohn.
R. Hostie
Georges DIDIER, Désintéressement du
chrétien (Theologie, 32). — Aubier,
Parijs, 1955, 254 pp., Fr. Fr. 840.
Ongelovigen, protestanten en heiligen
hebben elk op hun wijze bezwaren geopperd tegen, of althans hinder ondervonden bij sommige voorstellingen van de
christelijke leer over de goede werken. E.
P. Didier wil op dit punt een grondige
studie bezorgen over de Brieven van Pau
lus. Hij ontdekt, zoals trouwens voor hem
het zuivere christendom het altijd had
aangevoeld, dat bij Paulus de vrees voor
de straf en de verwachting van de beloning zeker aanvaard worden, doch niet zo
dikwijls als strikt zedelijke motivering,
zoals sommige apologeten het al te geredelijk veronderstellen. De christelijke motivering is veel rijker. Zij wordt ten slotte
tot eenheid gebracht, niet door de beschouwing van de hemel of andere bovennatuurlijke „dingen'', maar in de ene
levende persoon van Christus. In Hem
versmelt spontaan onze kleinmenselijke
„eros" tot „agape" of zuivere liefde.
Waar men een persoon bemint, ontwikkelt men vanzelf de eigen dialektiek van
de liefde, waarin het eigenbelang, dat
nooit volledig verwaarloosd kan worden,
toch weer herboren wordt in zover het
zichzelf totaal verliest in de beminde persoon. Dit wordt aangetoond aan de hand
van een zeer gedetailleerde studie van de
teksten, waarbij de hele rijkdom van de
christelijke traditie vanaf Hiëronymus en
Chrysostomus over Thomas en de Middeleeuwen tot op onze tijd wordt betrokken. Schrijver was tevens zeer bekommerd
om zijn boek in het bereik te brengen van
elke ontwikkelde leek en priester: de lopende tekst is enkel Frans, waarbij dus
alle Griekse woorden uit de Schrift onmiddellijk vertaald worden, en iedereen
het expose vermag te volgen. Zeer verP. Fransen
dienstelijk werk.
Jean-Pierre SCHALLER, Secours de la
grace et secours de la médecine (Présence Chrétienne) . — Desclée de
Brouwer, Brugge, 1955, 396 pp.
De schrijver van het gunstig onthaalde
werk Prêtre et médecin en face du malade
geeft ons hier een studie over de invloed
van de sacramenten en het gebed in het
leven van de christen. Dit boek is eigenlijk een bezinning op de practijk van de
omgang met de zieken, en werd geschre-
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ven voor priesters en geneesheren. In een
eerste deel worden de principes uiteengezet die de wederzijdse beïnvloeding van
de zielzorger en de arts funderen. Ruime
visie en evenwichtig oordeel karakteriseren deze bladzijden. De twee volgende
delen zijn achtereenvolgens aan ieder der
zeven sacramenten en aan het gebed gewijd. Het is moeilijk een of ander hoofdstuk om zijn bijzondere verdienste naar
voren te halen. Alles wat hier gezegd
wordt lijkt ons het overwegen waard.
Men voelt dat de inzichten die hier neergeschreven werden vooral uit de ervaring
gegroeid zijn. Een diepere theologische
verantwoording van deze samenwerking
tussen natuur en genade in het herstel
van de „zwakke en gewonde mens" blijft
A. L. Vandenbunder
echter mogelijk.
HERDRUKKEN EN VERTALINGEN
De Edith Stein-biografie van H.
GRAEF, The Scholar and the Cross,
waarvan dit tijdschrift, naast de oorspronkelijke uitgave, ook reeds de Duitse en
Nederlandse vertaling zeer prijzend besprak, verscheen thans ook in Franse
versie bij Editions du Cerf, Parijs: Edith
Stein. Le philosophe et la croix.
Bij Desclée, Brugge, verscheen van
Mgr. L. J. SUENENS, Kerk heet Missie,
(ing. Fr. 60, geb. Fr. 85) , een Nederlandse bewerking van zijn in de vorige jaargang (1955, II, blz. 480) aangeprezen
werk: L'Eglise en état de Mission.
Insgelijks bij Desclée verscheen een
tweede uitgave van P. LIPPERT, Waar
men gaat langs kloosterwegen (240 blz.,
Fr. 85), de tamelijk ongelukkig getitelde
maar overigens door Dom E. DEKKERS
vlot bewerkte vertaling van diens Bride
in ein Kloster.
Het mooie boek van P. LIPPERT, Die
Kirche Christi, waarin hij, uitgaand van
de psychologische beleving van de Kerk
in haar uiterlijke verschijning en haar
historische gestalte, stilaan dieper peilt
naar haar wezen en naar het mysterie
dat ons geloof er in bevroedt, verscheen
in herdruk bij Herder, Freiburg (304 blz.,
geb. D.M. 10,80) .
Bij Lannoo, Tielt, verscheen onder de
titel: Het hart van de Verlosser, een goede vertaling van het onder leiding van J.
STIERLI uitgegeven verzamelwerk: Cor
Salvatoris (zie bespreking van de Duitse
uitgave 1955, I, blz. 83) . Deze zo waardevolle poging om de H. Hart-devotie uit
romantiek en sentimentaliteit los te maken,
en ze op haar ware plaats, in de kern van
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de bijbelse en theologische Christologie
en meteen in de kern van de hedendaagse
vroomheid te situeren, betekent een zeer
belangrijke aanwinst voor de religieuze
na-oorlogse literatuur, en deze vertaling
zal de intellectuele leek dan ook zeer
welkom zijn.
We signaleren tenslotte van A. TIMMERMANS, Bijbel voor de jeugd (Helmond-uitg., Helmond en Altiora, Averbode, Fr. 160), een frisse, boeiende en
goed geschreven bewerking voor jeugdige
lezers van het Nieuwe Testament.
Harry BLAMIRES, Blessing Unbounded.
A Vision. — Longmans, Green and
Co, London, 1956, 185 pp., 12sh. 6 d.
Het moet wel een van de meest riskante ondernemingen zijn een tour naar en
door de hemel te schrijven, die het serieuze en het humoristische wil verbinden.
Een vaste noot, een geforceerde geestigheid, betekent mislukking, hoe goed de
auteur het ook bedoeld moge hebben.
Naar onze smaak is dit „visioen" dan ook
een mislukking: hier en daar wel origineel, en ook nog wel aardig, maar vaker
goedkoop, en, nog erger, in slechte smaak.
Daarbij komt dat de onderliggende theologie ook menigmaal te denken geeft. Misschien dat de auteur beter gedaan had
het geheel een droom te noemen: daar
gebeuren rare dingen in, en men is meer
geneigd te vergeven.
W. Peters
H. M. FéRET, Connaissance biblique de
Dieu. Edit. du Cerf, Parijs, 1955,
220 pp.
Meer en meer dringt het besef door,
dat de christen op een heel eigen wijze
zijn verhouding tot God moet bepalen, ni.
zoals God zich zelf geopenbaard heeft en
daarin het antwoord van de gelovige
heeft gewekt. Van uit dit besef is dit boek
ontstaan. In een eerste hst. verklaart S.
hoe we de bronnen van ons geloof moeten aanboren: gevat in de bijbelse traditie,
zoals ze leeft in het volk Gods voor en na
Christus, waarvan we een uitdrukking
vinden in de Schrift. Het geloof en de
hoop in God, die we daar vinden, karakteriseert S., in tegenstelling met een „theologische" bepaling, als persoonlijk antwoord van de mens op het eigen ingrijpen
van de zich openbarende God in de „feiten" der heilsgeschiedenis. Deze verloopt
in het O.T. hoofdzakelijk in drie fasen:
Abraham, Mozes, Profeten, waaraan een
gelijkaardige ontwikkeling in het N.T. beantwoordt. Het 3e hst. stelt in krasse
antithesen de natuurlijke theodicea en de
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bovennatuurlijk geopenbaarde godsdienst.
Het 4e hst. ten slotte vat de gegevens samen, die ons het beeld van God schetsen
zoals het licht uit onze openbaring: volBens het oude en het nieuwe verbond, om
uit te monden in Emmanuel, God-metons, waarin het geheim van de Drieëne
God straalt, en die ons in de zoonsgodsdienst opneemt. Men ziet heel de rijkdom
van dit boek. We kunnen niet zeggen, dat
de inhoud voldragen is of de voorstelling
verhelderend. Veel is te schematisch, te
cerebraal en te wijds-spannend, zodat de
lezer de levensontvankelijkheid van deze
leer niet dadelijk vat. Studie en overweging eerst zouden tot de kern kunnen leiA. Ampe
den.
Dr. G. Th. H. LIESTING, S.S.S., De
Eucharistie-viering. r Ssma Eucharistia, Nijmegen-Brussel, 1955, 64 pp.,
f2.
Als ondergrond van een beter begrip en
beleving van het Eucharistisch mysterie
geeft schr. ons een theologische uiteenzetting van de H. Mis als offer, uitgaande
vooral van het wezen van jezus' Kruisoffer, waarvan de Eucharistie hernieuwde
tegenwoordigstelling is. Over het algemeen een geslaagde poging. Het verwer
ken echter van deze wat gecomprimeerde
uiteenzetting vraagt o.i. enige theologische scholing. Het boekje lijkt ons dan
ook vooral vruchtbare lectuur voor priesters; maar ook leken, die al enigszins gewend zijn zich met theologische problemen bezig te houden, zullen er het nodige
van leren. Schr. geeft uiteraard een van
de vele mogelijke interpretaties inzake
S. Trooster
zijn onderwerp.
VILLAIN en De LESTAPIS, L'Ency-

clique „Casti Connubii" sur le mariage chrétien (31 décembre 1930) .
Spes, Parijs, 1955, 208 pp., Fr.
Fr. 360.
Naar aanleiding van de vijf en twintigste verjaring sinds het verschijnen van de

pauselijke encycliek over het christelijk
huwelijk heeft de Action Populaire een
nieuwe uitgave hiervan bezorgd. De innerlijke waarde van deze lectuur wordt
verhoogd door de zeer knappe voetnota's,
die, alle samen, een duidelijk overzicht
bieden van de leer en de problematiek
dezer dagen. Deze aanmerkingen zijn van
de hand van P. Villain en P. de Lestapis.
Elk op zijn gebied is buitengewoon bevoegd om te spreken. De uitgevers bieden
verder, in een bondig aanhangsel, een
keuze van pauselijke teksten die sinds het
rondschrijven werden uitgesproken. Een
zaakregister verhoogt de bruikbaarheid
A. Snoeck
van deze handige uitgave.
Georg TIMPE, Bezinning langs de weg,
vert. J. Boosman. — Desclée de
Brouwer, Brugge, 1956, 400 pp., ing.
Fr. 75, geb. Fr. 125.
Wat innigheid en religieus gehalte betreft, staan deze eenvoudige overwegingen beslist boven de middelmaat van wat
meditatieboeken ons gewoonlijk bieden.
Des te meer betreurt men, dat zij zich niet
sterker op een bijbels-theologische achtergrond aftekenen, en aldus de diepste behoefte van de lekenvroomheid onzer dagen vaak onbevredigend zullen laten.
L. Monden
Benedikt BAUR, O.S.B., Werde Licht.
Deel 4: Liturgischce Betrachtungen

zu den Festen der heiligen des Rvmischen Messbuches..-- Herder-Verlag, Freiburg, 1956, XII-688 pp., 11
X 16 cm., geb. D.M. 15.
Iedereen kent nu de schone meditatieboeken van B. B. Na jarenlange voorbereiding is nu het vierde deel verschenen
over de Heiligen van het kerkelijk jaar.
De meditaties worden opgebouwd rond
de voornaamste historische gegevens, en
gedragen door de liturgische teksten uit
de H. Mis. Dit deel is dus een welkome
aanvulling van de vorigen, die reeds een
P. Fransen
grote verspreiding vonden.

FILOSOFIE EN PSYCHOLOGIE
Gabriel MARCEL, Der Mensch als Problem. r J. Knecht, Frankfurt/M.,
1956, 216 pp., geb. D.M. 8,80.
Deze vertaling van L'homme problématique bevat twee essai's. Het eerste, dat
zijn naam gaf aan heel het boek, gaat uit
van een beleefd feit: „Wie ben ik?"
vraagt doelloos een barakbewoner uit de
Oostzone gevlucht; en het betoogt dat de

mens de zin van zijn bestaan heeft verloren omdat hij, naar het woord van Nietzsche, „God gedood heeft". Om zichzelf
terug te vinden, moet hij dan eerst God
weer ontmoeten. Natuurlijk niet, zo insisteert Marcel, door een analogisch begripgelijk bewijs; Kant immers heeft aangetoond dat het absurd is het alles transcenderende te gaan beschouwen als een
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Weftbild und Erziehung. 12: GLIARDINIBOLLNOW, Begegnung und Bildung. 13: E. HOFFMANN, Das
Problem der Schulreife. 14: F. MESSERSCHMID, Die Weiterbildung
des Lehrers. 15: E. HEIMPEL, Das
Jugendkollectiv Makarenkos. —
Werkbund-Verlag, Wurzburg, 1956,
54-32-32 en 80 pp., 2,20-1,80-1,80 en
3,60 D.M.
Deze vier onlangs verschenen werkjes
zetten de opvoedkundige collectie „Weltbild und Erziehung" in 1953 begonnen,
voort. De onderwerpen die in deze serie
behandeld worden zijn deels nieuwe uitgaven van vroeger verschenen artikels,
deels originele werken. Ze vormen geen
strenge eenheid, wat trouwens in de pedagogiek niet moet gezocht worden, daar
deze juist de hele mens aanspreekt en
bijgevolg noodzakelijk alle domeinen van
de menselijke wetenschap moet bestrijken.
Maar alle werkjes behandelen op zeer
degelijke wijze actuele problemen en de
namen van de schrijvers als Guardini,
Messerschmid, Bollnow, Hoffmann en
Heimpel zijn reeds een voldoende waarborg voor het gehalte van het werk. Zonder in afzonderlijke bespreking te treden
— de titels spreken voor zichzelf — bevelen wij deze serie ten zeerste aan. Voor
wie Makarenko (1888-1939) nog niet zou
kennen. voegen we er aan toe dat hij de
Russische Pestalozzi was wiens pedagogi
sche schriften en ervaringen van jeugdkolonies aan de Westerse opvoeders niet
onbekend zouden mogen blijven.
G. Vierstrate
WETEN SCHAP
Werner HEISENBERG, Das Naturbild wezenlijk behoort tot het object der phyRowohlt, sica. Deze herontdekking van de mens in
der heutigen Physik.
het vak zelf vindt men in allerlei geschrifHamburg, 1956, 149 pp., D.M. 1.90.
Met dit boekje beoogt Prof. Heisenberg ten van Heisenberg (vaak met letterlijk
dezelfde woorden) uitgewerkt. Het is een
het probleem te belichten, dat de verandering van het natuurwetenschappelijk onderwerp, dat voor de achtergronden
der natuurwetenschap van zeer groot bewereldbeeld heeft opgeroepen. Na drie
P. v. Breemen
lang is.
hoofdstukjes van Heisenberg zelf (Das
Naturbild der heutigen Physik; Atomphysik und Kausalgesetz; Ober das Verhalt- J. Robert OPPENHEIMER, Wissenschaft
und allgemeines Denken. — Rowohlt,
nis von humanistischer Bildung, NaturHamburg, 1955, 130 pp., D.M. 1.90.
wissenschaft und Abendland) volgt een
bloemlezing uit geschriften van de beDe directeur van het Princeton Institute
langrijkste natuurwetenschappers (vanaf for advanced Studies hield eind 1953 zes
Kepler) om de historische ontwikkeling radiovoordrachten, waarin hij enige aspecten der moderne atoomtheorie in brevan het behandelde probleem toe te lichder verband wilde toelichten. Deze voorten.
drachten zijn later in Amerika in druk
Het belangrijkste is ongetwijfeld het
eerste hoofdstuk, waarin Heisenberg be- verschenen (Science and common Onderstanding) en ook door Rowohlt in Duitse
schrijft, hoe de moderne natuurwetenvertaling uitgegeven.
schap weer heeft ontdekt, dat de mens
oorzaak; precies deze „bio-teleologische"
God is dood. Maar de On-noembare en
On-denkbare zal zich in genade tegenwoordig maken voor wie Hem aanroept.
Eigenlijk niets dat Marcel al niet honderd
keren gezegd heeft; alleen maar dat hij
uitdrukkelijker dan ooit de traditionele
intellectualistische godsleer over boord
werpt en wil vervangen door een mystiek
van de caritas en van het gebed: wat
zeer mooi is, maar filosofisch gesproken
niet vrij te pleiten van fideïsme. Onze
kritische bemerkingen van vóór twee jaar
worden daardoor nog eens bevestigd (cfr.
Streven, Jrg. VIII, Deel I, nr. 1, october
1954) . Het tweede essai is o.i. nieuwer en
interessanter. Het is een studie van de
menselijke onrust: deze wortelt in de
radicale onvoldaanheid eigen aan het
schepsel, en gaat de genade tegemoet.
Marcel vergelijkt ze met aangrenzende
gevoelens als twijfel, verveling, verzet (in
de zin van divertissement), angst, en bestudeert ze in haar verschillende schakeringen bij denkers als Augustius, Pascal,
Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Goethe,
Gide en in stromingen als existentialisme,
amerikanisme, marxisme. Marcel besluit
dat onrust de Godzoeker kenmerkt en
daarom ook samengaat met hoop en
vreugde, terwijl angst slechts verlammend
werkt. De Duitse uitgave voegt bij de
vertaling een conferentie die G. Marcel te
Freiburg-im-Breisgau hield over „Das
Sein vor dem fragenden Denken", en die
dezelfde richting uitgaat als Der Mensch
als Problem.
J. Defever
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De inhoud bestaat uit een merkwaardige mengeling van atoomfysica en algemeen menselijke beschouwingen. De fysische gegevens groeperen zich voornamelijk rond het begrip „complementariteit",
zoals dat door Bohr is ingevoerd. Oppenheimer belicht dan verder meerdere analogieën, om ons duidelijk te maken, dat
ook buiten de natuurkunde het begrip
complementariteit (in een analoge zin te
verstaan) een grote rol speelt.
P. v. Breemen
Drs. K. J. GROENEVELD, Algemene
Bedrijfseconomie II, H. E. Sten
fert Kroese N.V., Leiden, 1956, 324
pp., f 9.75.
Bij de bespreking van het eerste deel
van Groeneveld's boek ( Streven, april
1956, blz. 679) hebben wij gezegd ons
eindoordeel te zullen uitstellen tot het
complete werk verschenen zal zijn. Dat
neemt niet weg, dat wij toch gaarne melding maken van het onlangs verschenen
tweede deel.
Hierin behandelt de schrijver achtereenvolgens: economische associatie- en organisatievormen economische doelstellingen in de bedrijven r-- onzekerheid en
wisselvalligheid der opbrengsten — nadere beschouwingen van enige opbrengstbestemmingen. Duidelijk komt hierin
Groeneveld's eigen aanpak en benadering
van de problematiek tot uitdrukking.
Hoewel op de door hem gevolgde methode, zijn indelingen en formuleringen
wel het een en ander zou zijn af te di ngen, kan van het beschrijvende gedeelte

in dit boek worden gezegd, dat het wederom grondig en goed is. De kennis
welke de schrijver blijkt te bezitten van
de technische en organisatorische bijzon
deheden uit de praktijk van het bedrijfsleven is bewonderenswaardig. De voorbeelden, welke hij ter illustratie van zijn
beschouwingen gebruikt zijn o.i. goed gekozen. Bijzondere waardering hebben wij
voor de wijze waarop in hoofdstuk 3 een
systematische analyse wordt gegeven van
de onzekerheden, waarmede het bedrijfsleven te kampen heeft. Ook hierbij blijkt
weer Groeneveld's veelzijdige kennis van
de praktijk. Hoofdstuk 4 kan o.i. nog niet
als een afgerond geheel worden gezien.
Hoewel daarin reeds enkele facetten van
het financierings- en kostprijsvraagstuk
werden behandeld, kan de systematische
afronding daarvan eerst verwacht worden
in de delen van het werk, welke nog
moeten verschijnen. Het overzicht, dat in
par. 10 van dit hoofdstuk wordt gegeven
van enkele afschrijvingssystemen en in
par. 11 van enige waarde-begrippen lijkt
ons voor studerenden uitermate nuttig en
wij hopen dergelijke samenvattingen —
voorzien van Groeneveld's critische aantekeningen — in de delen III en IV omtrent meerdere onderdelen van de bedrijfseconomie tegen te komen. Als handboek
wint het werk daardoor ongetwijfeld aan
waarde.
Al met al kunnen wij voor dit tweede
deel meer waardering hebben dan voor
het eerste. Een verdere stijging van de
waarderingscurve wensen wij de schrijver
bij het verschijnen van de delen III en IV
C. F. Scheffer
gaarne toe.

BIOGRAFIE
J. JORGENSEN, Birgitta van Zweden. II
delen. Bewerkt naar het Deens.
P. Brand. Bussum, 1955, 247 en 250
pp., 1 8.90 per deel.
Torgensen, de Deense bekeerling, die
vooral bekend werd door zijn levens van
Franciscus, Catharina van Siëna en Don
Bosco, schreef als (tot nu toe) laatste
zijner hagiografieën Birgitta van Zweden.
Deze Heilige uit de Zweedse koningsgeslachten is een der wonderlijkste en wonderrijkste verschijningen der middeleeuwen. Het laatste gedeelte van haar leven
dat zij hoofdzakelijk te Rome doorbrengt,
leeft zij aldoor in visioenen; zij verkeert
met Christus en Maria alsof deze haar
huisgenoten waren. Bij nauwelijks één
andere der bekende heiligen neemt het
visioenaire een zo voortdurende, men zou

haast zeggen, alledaagse plaats in. Alle
kwesties en aangelegenheden worden besproken en opgelost door de Verlosser en
zijn Moeder. Jorgensen heeft niet alleen
Birgitta's leven en lotgevallen, maar ook
tijdssfeer en omgeving der Heilige met
ongewone zorg en toewijding bestudeerd
en van dit alles een uitvoerig relaas gegeven in zijn boek, niet op de wijze van
een ongeïnteresseerd historicus, doch als
dichter en vurig vereerder van Birgitta.
Catharina van Siëna, zijn meesterwerk,
spreekt ons onmiddellijker aan dan Birgitta, wier levenssfeer zo door en door
middeleeuws is, zo ongewoon en moeilijk
te benaderen voor ons, twintigste-eeuwers,
dat men staat als voor een raadsel. Birgitta's Revelationes, die de rijkste bron
voor haar vita uitmaken, bevatten tal van
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schoonheden en Torgensen heeft daaruit
rijkelijk geput. Wie belang stelt in deze
wonderbare zienster, die als weduwe en
moeder van meerdere kinderen Zweden
verlaat en pelgrim te Rome wordt, leze
dit met liefde en talent geschreven werk.
J. v. Heugten
M. K. RICHARDSON, Mabel Digby. --Longmaas, Green and Co., 1956, 270
pp., 16 sh. 6 d.
Mabel Digby werd in 1835 geboren, en
stierf in 1911. Toen haar moeder en zusje
katholiek werden, zwoer zij steeds protestant te zullen blijven; maar het duurde
niet lang of ook zij werd katholiek en
trad in bij Sacré Coeur, waar zij onder de
leiding kwam te staan van de stichteres,
de H. Sophie Barat. Mother Digby werd
feitelijk de stichteres van de Engelse Provincie van haar congregatie, bestuurde
deze gedurende vele jaren, en werd de
vijfde Generale Overste. Voor de Engelse
katholiek staat zij, te samen met haar novies en latere opvolgster, Mother Janet
Stuart, als de pionierster op het gebied
der opvoeding van het katholieke meisje.
Het leven van deze energieke en grote
vrouw wordt ons hier in de vorm van een
geromantiseerd verhaal gegeven. De lezing vereist aanvankelijk een zich hieraan
acclimatiseren, en het succes van dit boek
is, dat de lezer hierin slaagt. Niet weinig draagt hiertoe bij dat schrijfster niet
alleen haar materiaal volkomen beheerst
en haar fantasie binnen gezonde perken houdt, maar niet vergeet om de
historische achtergrond vrij gedetailleerd
te schilderen. Zelfs als we achter de
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kloostermuren zijn, weten we toch dat het
klooster in de wereld staat, en er om
déze wereld is, waar zó gedacht, gesproken, gewerkt wordt. Geen geringe verdienste op zich, en uiterst waardevol in
een dergelijke biografie.
W. Peters
A. H. CORNETTE, Liszt en zijn „Années de Pelerinage". r Colibrant,
Lier, 1955, 60 pp., Fr. 60.
Het muziekalbum Années de Pelerinage
behoort niet tot Liszt's meesterwerken.
Geen enkel stuk uit die suite van episoden
uit een heroïsche levensloop is baanbrekend. En toch bevatten ze op hun manier
de gehele Liszt: technisch, het bezinksel
van zijn muzikale verworvenheden; naar
de inhoud, de confidenties van zijn leven.
Années de Pelerinage is Liszt's dagboek.
In de drie delen, die zijn hele bestaan
overkoepelen, vertolkt de piano het wel
en wee van deze Europese romanticus op
zijn pelgrimstochten in de wereld v an de
liefde, het zinnenstrelend schone en het
verlangen naar een Godgewijd leven. Het
zijn muzikale aantekeningen, niet voor het
grote publiek bestemd, maar daarom —
vooral bij een romanticus — des te kostbaarder om de mens te leren kennen. Het
is de grote verdienste van Cornette, in
enkele pagina's die wereld gereconstrueerd
te hebben. Ieder pianist en muziekliefhebber zij dit boekje ten zeerste aanbevolen.
Wij zouden er aan willen toevoegen: wie
van Italië houdt en wie de prachtige eenzaamheid van Tivoli lief is, moet beslist
met Cornette, Liszt's Cyprès de la Villa
d'Este en Les Jeux d'eau a la Villa d'Este
A. L. Vandenbunder
beluisteren.

LITTERATUUR EN ROMANS
ALBE, Goyescas. — Die Poorte, Antwerpen, 1955, 46 pp., ingen. Fr. 60.
De verrukking om de schone Maja's, de
roes van het verliefd zijn op tziganes en
driftige zangeressen worden hier uitgezongen in een dertigtal gedichten, waarvan de vorm hoofdzakelijk aan de Spaanse volksliederen werd ontleend. Albe
schijnt een meer sensitieve poëzie te willen schrijven. Maar is dit wel uit het
leven zelf gegroeid of las de dichter eerst
Federico Garcia Lorca? Hoe handig Albe
ook omspringen kan met ritmen en muziek en klankvolle namen, hij mist nog,
meer tot beschouwen geneigd, de laatste
overgave aan het feest der zinnen om in
deze nieuwe richting volledig te stagen.
J. Du Bois

De Bron Deel 2 en 5. Nederlandse bloemlezing met literatuurgeschiedenis door
Dr. L. DEBAENE, e.a. — De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen,
1955, 222-766 pp., geïll., ing. Fr. 70
en 200.
Het tweede deel van deze bloemlezing
— bestemd voor de tweede klasse van
het middelbaar onderwijs r is in het algemeen opgevat zoals het eerste: modern
( erg modern soms) , zeer zakelijk, zonder
speciale klemtoon op het literaire aspect.
Prettige voorstelling, keurige uitgave,
maar naar onze (subjectieve!) smaak toch
niet „klassiek" genoeg.
Het vijfde deel is uitgedeind tot een uitvoerige historische bloemlezing als zodanig. Van Karel ende Elegast tot .... Lu-
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cebert: ongeveer elke auteur is hier vertegenwoordigd. Het historische perspectief is daarmee maar h a 1f gediend, en de
inleidingen
vaak slechts lange citaten
geven te weinig systematisch houvast
voor leerlingen.
Het standpunt van de bloemlezers is
historisch-zonder-meer. Voor wie dit
standpunt inneemt, is dit handboek zeer
J. Noë
bruikbaar.
Pol HEYNS, Bert Peleman, dichter en
boetseerder, r Die Poorte, Antwerpen, 1955, 96 pp., 4 pl.
Deze bloemlezing geeft een vrij duidelijk beeld van Peleman's poëtische ontwikkeling. Aanvankelijk schreef hij plastische gedichten die, strak van vorm, het
leven der mensen aan de Scheldedijk uitbeelden. Een vreemde mengeling van
sympathieke spot die aan de sfeer van
Breughel's Boerenkermis herinnert, en
magische huiver om het buitenwezenlijke.
Later, in Bij Zandloper en Zeis, kwam de
dichter tot een meer subjectieve lyriek,
die de brutale confrontatie met de dood
in een mild-humane levenshouding wil
betrekken. De vlijtige inleiding door P.
Heyns geschreven, werd niet tot een waar
essay uitgewerkt. En velen zullen dat beJ. Du Bois
treuren.
Hugo CLAUS, De Oostakkerse gedichten.
--- ,,De Bezige Bij", Amsterdam,
1956, 64 pp., geb. Fr. 90.
Hugo Claus heeft met deze bundel resoluut een greep gedaan naar het zuiver
poëtische. De veroveringen van het experimentele vers gebruikend, maar over het
experiment heen, wil hij een dichterlijke
taal scheppen die de hevige spanningen
van zijn geest weet te vertolken. De eigen
taalvondsten en beeldmagie tracht hij in
de uitbouw van een menselijke thematiek
--- „Woorden openen de beschouwing als
messen de huid'' --- te betrekken. De sonore ritmische gang van het vers, het
visionaire, bijna bezwerende karakter, het
telkens vernieuwend opflitsen van de
beeldtaal, alles wijst er op dat hij de dichter in zich heeft weten te ontmoeten. En
toch laat men zich moeilijk door deze
bundel overtuigen. Niet zozeer om de
themata, die zich vrijwel uitsluitend in de
sfeer van het somatisch-sexuele bewegen
als wel om de wijze waarop deze themata
worden bezongen. Verzen ener obsessie
met de uitgesproken zucht naar het kinderlijk-onbewuste, weg van de dierlijke
begeerte, vertonen ze duidelijk de kentrekken van een afreagering, een wil tot be-

vrijding. Zolang Claus het hierbij houdt,
het moge dan zijn in de vorm van een
uitdagend spreken waar anderen er het
zwijgen toedoen: De ingewijde heeft geen
lippen, de kraamvrouw zwijgt, — gaat
zijn oeuvre aan de schoonheidsontroering
en de zuivere taalschepping voorbij. Er
rest dan niets anders dan een psychopathologisch document.
J. Du Bois
Pierre MESSIAEN, Les romantiques
anglais. Testes anglais et francais
(Bibliothèque Européenne. --- Desclée de Brouwer, Parijs-Brugge, 1956,
906 pp., geb. Fr. 300.
P. Messiaen, reeds bekend om zijn uitstekende vertaling van Shakespeare's
werken, heeft voor deze uitgave een
merkwaardige bloemlezing samengesteld.
De negenhonderd pagina's dundrukpapier
omvatten immers een rijke, verantwoorde
keuze gedichten uit het werk van Burns,
Blake, Coleridge, Wordsworth, Byron,
Shelley en Keats. Wie de Engelse taal of
een aanverwant dialect slechts ten dele
beheerst, vindt een keurige Franse vertaling in juxtadruk, zodat hij zich spelenderwijs met de authentieke gedichten vertrouwd kan maken. Elke auteur wordt
kort ingeleid: levensschets, karakteristiek
van zijn poëzie en een eerste oriëntering
in de bibliografie. Een verdere, meer persoonlijke studie kan hier onmiddellijk aanzetten. Aan bepaalde gedichten, Coleridge's Rime of the ancient mariner, Byron's
Childe Harold e.d., gaat een degelijk commentaar vooraf, terwijl de Engelse ro
mantiek als literair verschijnsel in de
Europese poëzie wordt omschreven. Kortom de ideale bloemlezing, zoals ik me die
tot nog toe alleen maar durfde voordromen. Het prettig formaat en de fraaie
presentatie van deze Bibliothèque Européenne zal elke poëzieliefhebber wel bekoren. En terwijl men rustig geniet van
de eigen sfeer der Engelse romantici, kijkt
men begerig uit naar de volgende delen
die wellicht al de grote auteurs van de
Westerse letterkunde aan de Franssprekende wereld zullen voorstellen.
J. Du Bois
Reinhold LINDEMANN, Kreuz und Eros.
Paul Claudels Weltbild im „Seidenen
Schuh --- Verlag J. Knecht, Frankfurt/M., 1955, 188 pp., geb. D.M.
7,80.
De spanningen, waarop de voornaamste motieven van Claudel's meesterwerk
zijn gebouwd, worden in dit essay van uit
hun concrete verschijningsvorm naar hun

BOEKBESPREKING
algemene geestelijke grondslagen teruggevoerd. Vooral het eros-thema, zoals het
in de westerse, en op nog meer verheven
wijze in de christelijk-westerse cultuur,
tot leven kwam, wordt ons getoond als
bron van tragedie door zijn verbondenheid met onontkoombaar lijden: tot zelfvernietiging voerend in de lagere eros,
door verzaken groeiend tot waar leven in
de .,oeranische" eros. Bij de zeer mooie
uiteenzetting over de gekruisigde onvervuldheid en vergeestelijking van deze
eros, verschijnt echter nergens het éne
woord dat de echte tragiek in Claudel's
toneelstuk aanduidt: dit laatste handelt
immers over het menselijk onmogelijk
schijnend offer van een ongeoorloofde
liefde. Niet in het fysische verzaken voor
hogere eenwording ligt hier de kruisiging
alsof geestelijk overspel een hogere
vorm ware van het lichamelijke —, maar
in het totale offer, waardoor het gekruisigde hart eerst God-ontvangbaar wordt
en de liefde vindt. In de laatste hoofdstukken raakt het essay dit thema wel
aan, maar door de lange uiteenzetting
over lagere en hogere eros grijpt het toch
hoofdzakelijk naast het eigenlijke grondJ. Dax
motief van Le soulier de satin.
Jan MENS, Op liefdes lichte voeten. -Kosmos, Amsterdam, Antwerpen,
1955, 271 pp., f 8.90.
De geschiedenis van de groei naar volwassenheid van een Amsterdamse jongen.
Koen als knechtje bij een meubelmaker in
de Barndesteeg, een niet al te fraaie
buurt. Een onbedorven, naïeve jongen die
zich over veel verwondert maar juist door
zijn naïeviteit geen verklaring weet te
geven. Hij zoekt naar geluk; een strijd
tussen ideaal en werkelijkheid ontstaat in
hem; hij volgt graag het spel zijner verbeelding; hervormt — in zijn fantasie —
de wereld tot een lustoord, enz., en kijkt
tegelijk met afgunstige ogen naar zijn
buurmeisje. Nu, het geluk in de figuur van
Doortje, komt ook tot hem.
Een gezond boek waarin de „groei van Koen met nauwgezette en liefdevolle
aandacht is gevolgd.
Joh. Heesterbeek
Paul GADENNE, L'invitation chez les
Stirl. Gallimard, Paris, 1955, 2e
ed., 214 pp., Fr. Fr. 450.
De kunstschilder Olivier de Lérins ziet
in de uitnodiging van Mr en Mw Stirl,
om samen met hen de zomermaanden
door te brengen in een kleine Franse badplaats aan de Spaanse grens, het aanbod
tot vernieuwde intimiteit. Zijn verblijf
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brengt hem echter voor het raadsel der
ontmoeting: is hij voor hen een gast, een
vreemdeling of een indringer? Zoals een
held van Kafka voelt hij zich bekneld in
de ruime kamers van de villa, waarin
geen menselijk geluid, doch slechts de
dreiging van twee geweldige honden
doordringt. Elke toegang tot zielegemeenschap is versperd. Mr Stirl is, onder de
druk van een slepende ziekte en een behoefte aan afzijdigheid, stilaan een zonderling geworden; Mw Stirl, eenmaal zijn
vertrouwelinge, hult zich meer en meer in
een waas van geheimzinnigheid en fantasie, die haar gast tegelijk afstoot en bindt.
De dood van Mr Stirl en de daarop volgende reis van zijn vrouw, laten Olivier
alleen achter in het groe huis. In zijn handen liggen de stukken van het raadsel.
Maar er is geen oplossing.
Een sober geschreven boek -- één van
de besten uit de Franse productie van
vorig jaar dat tot bezinning noopt
over het mysterie der ontmoeting.
J. Dax
Bruce MARSHALL, Girl in May. A
Novel. — Constable, Londen, 1956,
240 pp., geb. sh. 13/6.
Een frisse romance in Schotland tussen
een anglicaanse student in de theologie
en de dochter van een oude High-ChurchCanon. Deze laatste blijft de stille, vrome
en ondanks alle ontgoochelingen moedige
held van het verhaal. Als caricaturist
heeft B. M. wel de neiging zijn personages al te zeer naar bepaalde typen te
schematiseren. Zijn humorvolle behande
ling van religieuze problemen getuigt
echter van een diep religieus gemoed: „A
man's religion is never real unless he can
joke about it, you know''. Niet alleen
ontmaskert Bruce's humor ons eeuwig
fariseïsme, maar hij raakt diepe snaren
in ons hart, die wij zo dikwijls uit schroom
of menselijk opzicht onberoerd laten.
P. Fransen
Henri BOSCO, Les Balesta. — Gallimard,
Parijs, 1955, 352 pp., Fr. Fr. 750.
Heel het werk van Bosco is geboren uit
zielestilte en gevoeligheid voor symbool
geworden tekenen. Ook Les Balesta. Onmiddellijk worden we binnengeleid in een
bezielde wereld waarin droom en werkelijkheid bewegen als nauw te onderscheiden krachten. Met toegewijde aandacht
toont Bosco ons het stadje Pierrelousse,
aanleunend tegen de Provençaalse Alpen,
waarin de verschillende kwartieren beheerst worden door de strikte wetten van
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een weldoende hiërarchie. Daar wonen
de Balesta's, waardig en geacht. Sinds
eeuwen leeft in dit geslacht een bestendige aanwezigheid: le Don. Geen sterveling die zijn bestaan vermoedt, want zij
is het ongeschonden geheim der familie.
Le Don is een geheimzinnige vergeldingseis die, bij tussenpozen en onafhankelijk
van 's mensen wilsbeschikking, zich keert
tegen vijand en belager van de Balesta's.
Zo geschiedt in de ontmoeting van Melchior Balesta en Elodie de Bruissane.
Maar eenmaal ook r in de tragische liefde van dezelfde Melchior voor Ameline
treft le Don het eigen bloed, het eigen
huis. In beide gevallen is Melchior het

instrument; Melchior, die slechts goedheid
kent en onschuld ... .
Traag en ingekeerd is de gang van het
verhaal. Lang zal het duren voor we 1e
Don zien toeslaan, maar we voelen hem
a.h.w. lijfelijk tegenwoordig in zijn schuifelgang naar de vernietigende slag. In de
beweging van de stijl beeft een onverholen medeplichtigheid van de schrijver zelf,
maar het is een medeplichtigheid die het
wijze oordeel en de humor niet verdringt.
Daarin schuilt de koninklijke gave van
Bosco. Hij is een van de weinigen die in
de beoefening der afgetrokkenheid geen
zonderling geworden is. En dat is een
zeldzaam voorrecht.
J. Dax

KUNST EN CUL TUURLEVEN
Martin HUERLIMANN, Italien. Bilder
seiner Landschaft und Kultur. 3.
Aufl. (Orbis Terrarum) . — AtlantisVerlag, Zürich, 1955, 227 pp., 231
diepdr., 7 klpl., 31 X 22 cm., geb.
Zw. Fr. 32.
In de toeristische tijd, die wij beleven,
heeft M. Hurlimann zich een eigen taak
uitgekozen. Door zijn maandblad „Atlantis" en zijn boekenreeks „Orbis Terrarum" leert Hurlimann ons reizen. En dit
wil niet zeggen, zich verplaatsen, maar
wel ontdekken; niet bezeten zijn door de
dwang van een reisgids, die elk persoonlijk beleven van te voren uitschakelt,
maar vrij om van elk moment het eigen
charme te plukken. Zo is het boek over
Italië een ongedwongen wandeling door
prachtige landschappen en langs grote
monumenten.
Mag men zich niet aan een reisgids
binden, toch kan deze een hulp zijn om
de weg te wijzen naar de hoogtepunten
van een cultuur. Wij hebben de indruk
dat M. Hurlimann wat al te weinig een
goede reisgids heeft geraadpleegd en daardoor de weg naar zeer belangrijke monumenten niet heeft gevonden. Zijn boek
blijft echter ook met deze fragmentaire
keuze een onvervangbare plaats innemen
in de boeken aan Italië gewijd.
G. Bekaert

Westermanns Monatshefte. — Georg
Westermann Verlag, Braunschweig.
Per nummer in abonnement D.M.
2,50, afzonderlijk D.M. 3.
Ook buiten onze grenzen blijft het
zeldzaam dat een cultureel tijdschrift zijn
eeuwfeest vieren kan. Na Dietsche Warande en Belfort bij ons, viert nu in Duitsland „Westermanna Monatshefte" zijn

honderdjarig bestaan. Dit kon alleen gebeuren omdat dit tijdschrift — dat nu een
oplage kent van meer dan 100.000 exemplaren r-- nog steeds even jong en actueel
is. In 1856 stond in het programma:
„Durch Belehrung zu unterhalten und
durch Unterhalten zu belehren und also
Bildung und Wissen, und zesar in volkstumlicher Weise dem allgemeinen Verstandnis zugianglich zu machen". Dit programma is ook nog in 1956 de beste karakteristiek voor het tijdschrift. Westermanns Monatshefte brengt geen toonaangevende artikelen, maar door de keuze,
door de verzorging, door de manier van
voorstellen verfijnt en verrijkt dit tijdschrift iedereen die ermede in contact
komt. Of er een beroemde figuur wordt
voorgesteld, of er wordt gesproken over
het gieten van een beeld, over het nieuwste automerk, over de vervaardiging van
cigaretten, steeds gaat het „gesprek" uit
boven de oppervlakkige reportage. Steeds
dringt het door tot een menselijke waarde.
Daarbij is het een grote verdienste van
het tijdschrift de beste literatoren van
Duitsland ontdekt en hun een mogelijkheid
tot publicatie te hebben verleend. De illuG. Bekaert
stratie is rijk en verzorgd.
Katharine KUH, Die Kunst hat viele Gesichten. r Fackeltrager-Verlag,
Hannover, 1955, 192 pp., 271 afb.
waarv. 7 klpl., 21 X 28 cm,, geb.
D.M. 19,80.
Anton HENZE, Was ist ein Kunstwerk?
Aschendorff, Munster, 1956, 56
pp., geïll.
Op een originele wijze duidt K. Kuh,
conservator van de moderne schilder- en
beeldhouwkunst aan het Art Institute van
Chicago, de „wegen aan die leiden tot
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een begrijpen van de moderne kunst". In
een eerste deel geeft zij een aantal, in het
Art Institute geëxperimenteerde tips, die
de algemene vooroordelen tegen de moderne kunst moeten wegnemen. Zij wijst
daarin op de veelzijdigheid van natuur en
kunst, op de vrijheden die de kunstenaar
zich steeds veroorloofde, op de invloed
die materie en milieu op de kunstenaar
uitoefenen. Een tweede deel is gewijd aan
de twintig ste eeuw waarvan de geest tot
vijf karakteristieken wordt herleid: de gelijktijdigheid, de machine, de oorlog, het
psycho-analytisch denken, de stad. Dit
alles brengt K. Kuh ons bij niet zozeer
door de korte tekst als wel door de met
zorg gekozen afbeeldingen.
Ook A. Henze wil in een kleine brochure een zo eenvoudig mogelijk begrip
van het kunstwerk, dat door de moderne
kunst in het gedrang werd gebracht, bijG. Bekaert
brengen.
Fedrico Carlos SAINZ DE ROBLES,
Velazquez 1599-1660, traduit de l'espagnol par J. A. Sopena. --- La Colombe, Parijs; Presses de Belgique,
Brussel, 1955, 194 pp., Fr. 151.
Sainz de Robles heeft alle boeken over
Velazquez kritisch gelezen. Hij kent de
tijd en hij schetst de schilder in zijn milieu te Spanje en in Italië. En toch is dit
biografisch gedeelte niet het bijzonderste
in deze studie. „Tout sela, on peut le dire
de beaucoup d'autres, et avoir tout dit.
Pour Velazquez, c'est réellement trop
peu". De schrijver heeft zijn inzicht in de
kunstenaar gewonnen door het vertrouwd,
langdurig contact met de kunstwerken
zelf. Voor hem is het doek van de schepper, zoals hij dit in een gelukkig beeld
uitdrukt, de radiografie van diens ziel.
Het is niet gemakkelijk deze studie te
situeren. Zij staat tussen Uren Bewondering van een Verschaeve, die niet zelden,
boven de eigenlijke inhoud, de hoogte
ingaat, en de droog wetenschappelijke
onderzoekingen welke niet altijd de eigenlijke kern raken. De techniek, de inspiratie, het allesbeduidende „waarheidsmoment", worden met zorg, in een zeer
mooie taal, omschreven, maar steeds in
een ietwat lyrische stijl. Bewondering en
r rechtmatige '-- Spaanse trots zijn de
dominanten van dit essai, waarin de superlatieven, althans voor ons noords temperament, wat al te vaak doorklinken.
Toch willen wij met deze kritiek in niets
de waarde van dit werk verminderen.
Voor een kunstminnaar kan men moeilijk
een betere inleiding aanwijzen, en voor
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de vakman is het als surplus van de vakliteratuur, in engere zin, onmisbaar.
A. L. Vandenbunder
Jean EPSTEIN, Esprit de Cinéma. —
Editions Jéheber, Genève-Parijs,
1955, 217 pp., geïll., Fr. Fr. 1200.
Het gevaar dat een onvoorbereid lezer
nooit in de wereld van Jean Epstein
thuis raakt is niet denkbeeldig. Deze cineast en essayist is voor de doorsnee
cinefiel wat een Picasso en een Schonberg
voor een academisch gevormde kunstminnaar moeten zijn: een chaos waarin men
hopeloos vertrouwde vormen en denk schema's zoekt te ontdekken. Geboren te
Warschau uit Franse ouders, stierf hij in
1953 te Parijs. Te Lyon, waar hij zijn
medische studies beëindigde, maakte hij
kennis met Auguste Lumière. Deze ontmoeting besliste over zijn toekomst, en
voor een groot gedeelte, over de geestelijke groei van de film in Frankrijk en
over de wereld. Zijn 36 films en zijn 10
essais, waarvan nog één onuitgegeven is
(Alcohol et cinéma) gaan geheel in het
experimenteren op. Epstein heeft alleen
oog — en in deze visuele kunst wordt die
beeldspraak weer omgebogen naar zijn
letterlijk-geestelijke betekenis voor het
formele van de film. Dit is dan ook de
reden waarom zijn creaties en zijn boeken
nooit commercieel zullen worden en alleen
voor een elite toegankelijk blijven. Alleen
wat de film, van alles wat niet-film is,
onderscheidt interesseert deze rusteloze
zoeker die dan ook alle avant-gardisten
heeft overleefd. Hij bleef er van overtuigd dat alleen de film kan openbaren
wat hij is, en dat deze openbaring moet
gezocht worden, niet in een ijdel theoretiseren, noch in een niet gecontroleerd experimenteren, doch in een soort van Wesensschau uit de steeds scheppende activiteit. Het is daarbij zijn diepste overtuiging dat het filmisch denken en zijn al
het andere menselijk denken en zijn ondervangt en inner lijk omvormt. Esprit du
cinéma is een posthuum werk en is, onzes
inziens, eerder een samenvatting dan een
synthese van zijn vorige publicaties. Wij
geloven niet dat een christelijk denker met
alles wat hier beweerd wordt, althans
wanneer de consequenties eruit worden
getrokken, kan instemmen. Dit essai veronderstelt dan ook een kritisch gevormd
publiek. Doch wij kennen anderzijds geen
enkel filmoloog die het verschijnsel film
op een zo indringende manier fenomenologisch heeft onderzocht.
A. L. Vandenbunder
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Lubor HOEK, Chinesische Kunst. Fotografien von Werner Forman. — Artia, Praag; Mertens & Stappaerts,
Antwerpen, 1955, 114 pp., 232 pl.,
6 klpl., 24 X 28 cm., geb. Fr. 350.
Het boek van L. Hàjek blijkt oorspronkelijk een technisch werk te zijn. De
auteur vatte het op als een monografie
gewijd aan de oud-Chinese kunstwerken
in de Tsjechische collecties, met de bijbedoeling aan de hand van deze inventaris
een eerste overzichtelijke synthese van de
Chinese kunst in het Tsjechisch te publiceren. De tweede uitgave echter bewijst
dat de auteur zijn onmiddellijk doel ver
achter zich heeft gelaten. In deze uitgave,
voor het buitenland bestemd, heeft de
auteur de tekst tot een minimum herleid:
een bondig overzicht van de verschillende
takken van het Chinese kunstpatrimonium
en een kort commentaar bij de afbeeldingen, waarbij de laatste verworvenheden
van de in China blijkbaar heroplevende
archeologie werden verwerkt. (Wanneer
wij de getallen van de auteur mogen geloven, werd er inderdaad enorm veel gepresteerd in de tijd van een viertal jaren,

haast te veel om op een verantwoorde
wijze te zijn geschied!) . De afbeeldingen
vormen nu het voornaamste deel van dit
inventaris-album over de Tsjechische collecties. Deze laatste beperking is vanzelfsprekend belangrijk. Alleen wat in Tsjechische collecties bewaard is kon worden
opgenomen. Alles wat architectuur is of
monumentale beeldhouwkunst moest worden verwaarloosd. En toch vormt het
boek van L. Hàjek een uiterst belangrijke
uitgave niet alleen voor de sinoloog, aan
wie menig werk hier voor het eerst wordt
bekend gemaakt, maar ook voor de amateur die in dit album wellicht de beste
fotografische synthese vindt van alles
wat ons de Chinese bronskunst, keramiek,
sculptuur, schilder- en beeldhouwkunst
hebben nagelaten. Ongetwijfeld zijn er
meesterwerken die door de opzet zelf in
het boek geen plaats vonden. De Tsjechische collecties schijnen echter rijk genoeg
te zijn om een voortreffelijk overzicht van
de Chinese kunst in meer dan tweehonderd goede werken te kunnen aanbieden.
De presentatie van het boek is uniek,
zodat wij niet anders kunnen dan het aanG. Bekaert
bevelen.

LANDEN E N VOLKEN
Gaston DERKINDEREN, Atlas van Bel-

gisch Congo en Ruanda-Urundi. —
Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1955,
224 pp., 27 X 36 cm., 750 afb., 15
K. in kl., geb. Fr. 560 (leden „Non
Solus": Fr. 495) .
Dit boek is veel meer dan alleen maar
een „atlas", tenzij men aan dit woord de
heel speciale betekenis geeft die het bij
Elsevier krijgt. Het beantwoordt veeleer
aan de bedoeling die de samensteller als
volgt omschrijft: „een synthese op te maken van wat Belgisch Congo is, van wat
men er heeft verwezenlijkt, waarom, hoe
en in welke geest".
Het behoort dus tot het encyclopedische genre, waarvan het dan ook de grote
voordelen heeft naast de misschien onvermijdelijke tekortkomingen. Het geeft inderdaad een volledige status quo van de
Belgische kolonie en het mandaatgebied:
geschiedenis, fysische en menselijke geografie, sociologie, economie, enz. Daarom
moest de auteur zich wel beperken tot een
bondig overzicht, dat blijkbaar niet altijd
ruimte liet voor sommige hoogst wenselijke schakeringen. Toch moet men het
werk van Prof. Derkinderen een even
verdiende als uitbundige lof toezwaaien,
ook al zijn niet alle onderwerpen met de-

zelfde zorgvuldige competentie behandeld.
De paragraaf over het onderwijs blijft
voor de niet terzake bevoegde lezer nogal
vaag. De behandeling van „Geloof en Bijgeloof" is wel wat erg gesimplificeerd en
hier en daar onjuist. Een enkel beperkend
bijwoord had volstaan om de onjuiste
veralgemening, .dat de inlandse talen „alle
van Bantie-oorsprong" zouden zijn, met
de waarheid overeen te brengen.
Voorts moet men in dit werk dat ook
technisch zo fijn verzorgd is, allerlei onnauwkeurigheden betreuren, waarvan een
aanzienlijk deel wel zullen te wijten zijn
aan de vertaling. Zo is het verwarrend
beurtelings over Batshok, Ba-Djok en
Batshioko te lezen waar eigenlijk de TuTshokwe bedoeld wordt. Men kan zich
trouwens ook elders moeilijk met de spelling van de auteur verzoenen: valt het
nog enigszins te begrijpen dat de gedemodeerde C van Congo genade vindt, dan is
er toch geen enkele reden om deze spelling uit te breiden tot Bacongo en Caïro.
Laten we echter deze recensie besluiten
met een woord van oprechte appreciatie:
deze atlas, met een rijke keuze van foto's
en uitstekend uitgevoerde kaarten versierd, is een prachtige uitgave en een
waardevol werk, enig in zijn soort.
F. de Graeve
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De kadaver-gehoorzaamheid
van Sint-Ignatius
door DR. W. PETERS

E heilige Ignatius van Loyola stierf op 31 juli 1556. Het herdenken
van zijn dood roept als vanzelf te binnen wat voor menigeen het
meest typisch ignatiaanse is: zijn ideeën omtrent de gehoorzaamheid.
Dit onderwerp bezit een zekere actualiteit, nu er vaak gesproken wordt
van een gezagscrisis, die mede heet voort te komen uit een ouderwetse,
verouderde en afgedane gehoorzaamheidsopvatting, die juist met Ignatius als vereenzelvigd wordt, te weten, de blinde gehoorzaamheid, „als
van een lijk dat zich overal heen laat dragen". Deze zou iedere eigen
mening veroordelen, eigen verantwoordelijkheid elimineren, vaak het
geweten verwringen, en aldus de persoon doden. Bittere ervaringen uit
de tijd van de bezetting roepen als voorbeeld van een dergelijke gehoorzaamheid op het afgrijselijke Befehl ist Befehl; en een dictatoriale eis
tot gehoorzaamheid wordt als mensonwaardig van de hand gewezen.
Maar nog afgezien van dit natuurlijk verzet tegen iedere vorm van
despotisme en tyrannie, schijnt deze blinde gehoorzaamheid ook hierom
de waardigheid van de mens aan te tasten, dat deze zich nooit mag
laten hanteren door zijn oversten „als ware hij een lijk'', zich nooit op
zulke wijze mag laten gebruiken, zich nooit mag laten reduceren tot een
nuttigheidsfactor bij het tot stand brengen van onverschillig welk werk,
hoe vruchtbaar of belangrijk dit ook zij. Ieder utilitair uitbuiten van de
mens moet ten strengste veroordeeld worden; iedere gelofte van gehoorzaamheid die gericht zou zijn op de mogelijkheid dat nu de mens, vaak
met zeker fanatisme, kan worden ingezet voor een bepaald doel, lijkt
een degradatie in te houden van het mens-zijn zelf, en het feit dat een
dergelijke gehoorzaamheid uit vrije wil verkozen zou worden, verbetert
de situatie niet, omdat de gezagsverhouding reeds op onverdedigbare
wijze vertroebeld is.
De christen mens zal, zo vertrouwen wij, toegeven dat een dergelijke
opvatting omtrent de gehoorzaamheid niet ignatiaans kan zijn, omdat
zij onchristelijk is. Maar hoe komt het dan dat het meedogenloze van
een blinde gehoorzaamheid op rekening geschoven wordt van St.-Ignatius? Enerzijds is dit te wijten aan het sprookje dat Ignatius slechts één
ideaal kende: het á tout prix bestrijden van de reformatie; hierbij zou
hij te werk zijn gegaan als een legeraanvoerder die de situatie nauwkeurig verkent, zijn troepen zo economisch mogelijk inzet, en daarom
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een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en volgzaamheid moet eisen: in
deze heiligt dergelijk nobel doel alle middelen. Anderzijds vindt de
misvatting haar oorsprong in een al te vlotte interpretatie van Ignatius geest in zake de gehoorzaamheid. Menigmaal wordt geen of te weinig
aandacht besteed aan de wijze waarop Ignatius zelf het gezag uitoefende; een belangrijke factor om tot een juist inzicht te komen van zijn
gehoorzaamheidsopvatting wordt dan verwaarloosd; vaak ook benadert
men de geest van deze heilige teveel vanuit een natuurlijk, pragmatisch
standpunt, daarbij vergetend dat de grondslag van gezag en gehoorzaamheid bij hem rust op het geloof, van bovennatuurlijke aard is.
St.-Ignatius' uitgangspunt bij het beschouwen van iedere gezagsverhouding, niet alleen binnen de sociëteit die hij stichtte, maar ook binnen
de kerk, de staat, het gezin, is dat alle gezag de mens wordt meegedeeld
door God ( Rom. 13 ) . Om deze reden moet men ook aan een wereldse
meester gehoorzamen, ook aan schriftgeleerden en farizeeën, die, hoe
onwaardig ook, gezeten zijn op de leerstoel van Mozes en de profeten.
Er is steeds slechts sprake van één gehoorzaamheid: aan God zelf, Die
echter door zijn gezag mede te delen het lagere leidt door het hogere.
Reeds bij zijn intrede maakt Ignatius de jonge jezuïet duidelijk dat er
geen gehoorzaamheid geschonken wordt aan de overste, noch om de
overste, maar dat er enkel aan God, de Schepper en Heer, gehoorzaamd
wordt. In de gehoorzaamheid maakt de mens zijn wil gelijkvormig aan
die van God, want de wil Gods wordt ons — mede, niet exclusief —
bekend gemaakt door de overste. De heilige gebruikt hier bij voorkeur
het Spaanse interpretada, hetgeen mijlen verwijderd is van „vastgesteld". Nooit is, volgens Ignatius, iets Gods wil juist omdat de overste
dit oplegt; maar omdat het Gods wil is, daarom legt de overste dit op.
Hiermede is reeds aanstonds overduidelijk aangegeven dat de sfeer
waarin de gehoorzaamheid beoefend wordt, geheel en al die is van het
„zoeken en vinden van de wil Gods". Deze uitdrukking beheerst niet
alleen de Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius, zij beheerst zijn
gehele leven: in veruit het grootste gedeelte van zijn zes duizend bewaarde brieven eindigt hij met het verzoek te bidden dat allen steeds
Gods wil zouden zoeken, kennen of aanvoelen, en ten uitvoer brengen.
Dit zoeken en vinden van Gods wil geldt zowel van de onderdaan als
van de overste. Wij spreken hier verder niet van het verlangen van de
onderdaan om Gods wil te vernemen: we volstaan met er op gewezen
te hebben dat St.--Ignatius dit vóór-onderstelt, en dat gehoorzaamheid
betrekkelijk zinloos wordt indien men zich niet of niet voldoende interesseert voor Gods wil.
Ignatius wijdt zijn aandacht aan de geenszins benijdenswaardige
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positie van de overste. Diens verantwoordelijkheid is zo groot dat Ignatius zelf vervuld werd van huiver ,en van iets wat op angst gelijkt,
wanneer hij het overste-zijn van eigen stichting op zich moet nemen, en
na enige jaren tracht hiervan ontslagen te worden: een vlieger die
echter niet opging! Het is geen sinecure het instrument te moeten zijn
waarlangs God Zijn wil mededeelt aan de mens. Ging het daarbij alleen
om beslissingen van concrete aard als het opdragen van een ambt, een
verplaatsing, e.d., dan zou de verantwoordelijkheid nog wel te dragen
zijn: gezond inzicht in dergelijke zaken, ingewonnen advies, de omstandigheden zelf, zijn hier vaak een grote hulp Gods wil te vinden. Lastiger is de opdracht en zwaarder de verantwoordelijkheid, wanneer Gods
gedetailleerde wil betreffende het leven van de onderdaan in het geding
is, wanneer het gaat over die eigen volmaaktheid door God voor ieder
bestemd en aangepast aan diens aard en persoon, en deze bereikt langs
een weg die ook weer voor ieder verschillend is. We mogen hierbij niet
vergeten dat God doorgaans allerminst zijn toevlucht neemt tot uitzonderlijke middelen als verschijningen, of „stemmen". Het tegendeel is
waar. Het is steeds een naarstig zoeken, zonder buitengewone voorlichting Gods, terwijl bovendien de overste nog menigmaal gehandicapt
wordt doordat hij maar moeizaam onderscheidt waar beschouwingen
van zuiver menselijke, wereldse, en vooral praktische aard hem er toe
neigen Gods wil aan te passen aan omstandigheden.
Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat Ignatius, in het diepe
besef van de grote verantwoordelijkheid die iedere overste te dragen
heeft, hem te hulp komt, en wel door middel van een drievoudige eis;
indien hieraan voldaan wordt, zal de overste zich heel wat veiliger en
geruster voelen bij het zich kwijten van zijn taak. Op de eerste plaats
zal hij duidelijk voor ogen houden dat hij zich bij het zoeken naar de
wil van God steeds moet bewegen binnen het raam van de Constituties
en de geest van de orde. Deze eis is logisch. De onderdaan toch is
geroepen tot een orde, en bijgevolg zal Gods wil betreffende deze
persoon steeds gericht zijn op diens volmaaktheid in de orde. De overste
zal dus, als praktische illustratie, de onderdaan geen Franciscaanse
armoede of het Benedictijnse opus Dei opleggen. Vandaar dat uitdrukkingen als conforme al instituto sancto de la cornpania, nuestro modo de
proceder, segun reglas herhaaldelijk voorkomen in de geschriften van
Ignatius. Het bijna klassieke voorbeeld van een bevel gegeven vanuit de
geest van de orde vinden we in Ignatius' leven, wanneer hij de paters
Onfroy en Oviedo vermaant op te houden met hun excessief lange
gebedstijden, en niet toestaat meer dan één H. Mis per dag te
lezen of zich in de woestijn terug te trekken, dit alles als niet zijnde
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in overeenstemming met geest en wijze van doen in de Sociëteit.
De tweede eis gesteld door Ignatius is dat de overste zich met zijn
onderdaan zal verstaan omtrent bevel, opdracht, e.d. Hoewel deze eis
misschien enigszins onverwacht en bevreemdend mag klinken, is hij
toch voor de hand liggend. Iedere mens heeft zijn eigen gaven en talenten, iedere mens ook is geroepen tot zijn eigen graad, en vooral kleur,
van heiligheid, binnen kader en geest van zijn orde; iedere mens blijft
een origineel, en mag geen zielloze onpersoonlijke copie worden. Dit
alles is basis van Gods wil. Welnu, om te voorkomen dat allen zonder
onderscheid volgens een zelfde plan behandeld worden, mag geen
overste ooit zijn onderdaan enkel als onderdaan beschouwen of behandelen. Hoe dit indruist tegen de leer en geest van Ignatius blijkt overvloedig uit de getuigenissen van zijn eerste gezellen en tijdgenoten
(vooral Ribadeneira en Gonsalvez zijn hier zeer expliciet), maar ook
uit eigen correspondentie. Steeds informeert hij naar zijn onderdanen;
herhaaldelijk laat hij weten dat hij van al hun verlangens, neigingen,
ambities enz. op de hoogte gesteld wil worden. Hij verlangt ook dat de
oversten met zorg nagaan waartoe de onderdaan zich getrokken voelt,
welke geschiktheden hij bezit, enz. De overste zal deze kennis bij zijn
zoeken naar Gods wil ook betrekken. Hoe ver Ignatius in dezen wel
gaat, hoe voorzichtig tastend hij optreedt, blijkt b.v. uit het geval waarbij tien van zijn volgelingen naar Sicilië gestuurd moeten worden. Aan
zes en dertig leden van zijn orde zet hij schriftelijk de Siciliaanse kwestie uiteen; hij legt hen dan op gedurende drie dagen God bijzonder om
licht te vragen en te overwegen of zij gelijkelijk bereid zijn naar Sicilië
te gaan of niet te gaan, daar eenmaal zijnde te studeren of in de keuken
te helpen; daarna zullen zij Ignatius in alle oprechtheid schrijven wat zij
menen te moeten schrijven. Eerst daarna gaat hij over tot keuze van
deze tien (brief aan Araoz, van 27 maart 1548) .
Wanneer een overste in een bepaald geval een onderdaan iets weigert, m.a.w. wanneer de overste van mening is dat hetgeen de onderdaan oordeelde Gods wil te zijn in feite Gods wil niet is, dan zal hij de
redenen van zijn weigering meedelen, hem duidelijk maken waarom hij
meent dat Gods wil elders ligt. Omgekeerd, wanneer de overste iets
oplegt, zal de onderdaan zijn bezwaren naar voren mogen brengen.
Wanneer dit met bescheidenheid is gebeurd, en de overste, nu van dit
alles op de hoogte, blijft bij zijn beslissing, is er voorlopig geen grond
meer voor bezwaren. Blijft de onderdaan echter overtuigd dat iets
anders beter is, dan kan hij — na een uur of vier, of de andere dag —
opnieuw naar de overste gaan en hem iets anders voorstellen. Wordt de
suggestie weer van de hand gewezen, dan kan hij later, na een maand
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leden van de Sociëteit, van 29 mei 1555) . Ignatius merkt hierbij op dat
de onderdaan een en ander in gebed, met gemoedsrust en overgave zal
doen: natuurlijk, hieruit blijkt immers dat ook hij serieus de wil Gods
zoekt, en niet tracht Gods wil naar eigen wil te verwringen. Voor Ignatius is geen lid van zijn orde een min of meer bruikbare mens; de nuttigheidsfactor domineert nimmer, en de taak van de overste is primair
de onderdaan te helpen bij diens zoeken naar Gods wil. Deze diepe
eerbied voor de persoon en diens geleid worden door God en door God
alleen, maar dit por obediencia, karakteriseert de gezagsverhouding
binnen de stichting van Ignatius. Zodra de onderdaan een nummer
wordt, een pion in een ingewikkeld spel, staat men mijlen af van de
verhouding: vader-kind, die de ignatiaanse gehoorzaamheid typeert.
Het bestuur is vaderlijk, en mist de dictatoriale, militaristische inslag
van de tyran en potentaat die voor een taak staat en coûte que coûte
deze taak tot stand moet, brengen. Het is nu ook duidelijk waarom
Ignatius zo veel belang hecht aan de ratio conscientiae, de rekenschap
van geweten, die de onderdaan op geregelde tijden aan zijn oversten
zal geven zonder daarbij iets te verzwijgen. Dit is niet op de eerste
plaats bedoeld als een oefening van nederigheid, ook is het geen contróle-maatregel; zij is een onmisbaar hulpmiddel voor de overste, wil hij
zich kunnen kwijten van de verantwoordelijke taak om de onderdaan
Gods wil mede te delen. Het is nu ook gemakkelijker te begrijpen
waarom Ignatius huiverde voor een turba de hombres: hoe zou een
overste van zoveel onderdanen hen allen goed kunnen kennen, laat
staan hun aller wil Gods vernemen en doorgeven?
De derde door Ignatius gestelde eis overtreft de twee genoemde in
belangrijkheid. Wanneer de overste het werktuig is waarmee en waarlangs God Zijn wil mededeelt aan de mens, is het naast menselijke
wijsheid vooral het afgestemd-zijn op goddelijke wijsheid dat de deugdelijkheid van het instrument garandeert. Indien het woord van de
overste uitdrukking is van Gods wil of verlangen, wanneer de onderdaan in de overste God moet zien en horen, wanneer hij God gehoorzaamt in zijn gehoorzaamheid aan de overste, dan rust op de overste
de plicht Gods vertegenwoordiger, Gods zichtbaar-wording te zijn. Dit
vereist een innige verbondenheid met de Schepper en Heer. Hier ligt de
reden waarom Ignatius met de uiterste klem er op insisteert dat de
maxima familiaritas. de allergrootste vertrouwelijkheid van omgang
tussen de overste en God, de eerste voorwaarde is voor iedere gezagsuitoefening, en grondslag hiervan. Wanneer de overste deze eis ter
harte neemt, zal hij bij zijn beslissingen steeds de zekerheid ervaren van
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geleid of geïnspireerd te worden door de H. Geest: het en el Senor, de
unction del santo spiritu, de devocion, discretion o discreta devotion zal
de veiligste leidraad zijn bij het zoeken naar Gods wil. We raken nu
een der meest wezenlijke elementen van de ignatiaanse geest en spiritualiteit. Hier hebben we de diepste reden waarom hij steeds gebed vraagt
om Gods wil aan te voelen (cognoscer y sentir) , waarom hij als overste
het meest geschikt acht de mens die vol is van de H. Geest en heilige
verlangens, eerder dan de geleerde of de uitgesproken bestuursman, de
reden ook waarom hij zelf drie duizend missen liet lezen om Gods wil
zuiver te vernemen betreffende de armoede, waarom hij de kwestie van
Borgias' kardinaalshoed tot een oplossing bracht door intens veel te
bidden, de reden ook waarom hij in zijn Geestelijke Oefeningen iedere
onveranderlijke levenskeuze wil zien geschieden in wat hij noemt de
tweede tijd: d.w.z. de houding die allerminst gekenmerkt wordt door
een rustig afwegen van voor en tegen, of door een verstandelijk analyseren van voor- en nadelen, maar geheel beheerst wordt door devocion
en discrecion, of, met zijn eigen woorden, door de ervaring in het onderscheiden van verschillende geesten en door de ervaring van vertroostingen of troosteloosheid.
Genoemde drie eisen bevatten zin en verantwoording van een „blinde
gehoorzaamheid", die niet, zoals men menigmaal meent, een zelfstandig
denken uitsluit, maar in tegendeel voortspruit uit zeer diep en scherp
denken, dat geworden is tot een schouwen in de structuur van Gods
wijze om de mensen te leiden. Hiermede is reeds indirect aangegeven
hoe gehoorzaamheid nimmer kan zijn een gemakkelijke uitweg bij moeilijke beslissingen, met voorliefde door een slap type mensen, die eigen
verantwoordelijkheid schuwen, gekozen en omhelsd. Dat er van een
gemakkelijke uitweg geen sprake kan zijn blijkt voorts maar al te duidelijk, indien we zien hoe ook de gehoorzaamheid als iedere andere deugd
een vrij broos iets is. Uit het bovenstaande is immers aan het licht
getreden dat de verhouding van overste en onderdaan is als van een
zeer gevoelige, fijn-afgestemde machine, waaraan niets mag haperen, of
stroefheid van beweging wordt onvermijdelijk. Helaas blijft de verhouding er steeds één van gevallen mensen. De onderdaan blijft, niettegenstaande alle edelmoedigheid waarmede hij zich door zijn geloften geeft
aan God en aan Diens zaak, behept met gebreken: egoïsme, eigenzinnigheid, een vertroebeld oordeel, enz. De overste, al verwezenlijkt hij
de drie door Ignatius gestelde eisen, houdt zijn tekorten, en bijgevolg
kan hij nooit op volmaakte wijze het instrument zijn in de hand Gods,
de vertolker van Diens Wil. Zelfs in het allergunstigste geval, waarin
hij zich niet laat leiden door voorkeur of antipathie, wanneer iedere

DE KADAVER-GEHOORZAAMHEID VAN SINT-IGNATIUS 895

ambitie hem vreemd is, wanneer hij iedere onderdaan kent en behandelt
als persoon en niet primair als een nuttigheidsfactor of een verzameling
talenten, wanneer hij vader is en niet werkgever, enz., dan nog zal het
menselijke zijn rol spelen en iets wegnemen van het goddelijk-intacte
dat het volmaakte instrument zou moeten kenmerken. Dit betekent dat
Gods wil dus nooit geheel zuiver wordt doorgegeven — en we weten
dat in bepaalde gevallen deze zelfs in zeer vertroebelde vorm wordt
meegedeeld. Is hiermede niet iedere redelijke grond voor het gehoorzamen weggenomen? Indien men nimmer geheel zeker kan zijn dat hetgeen de overste beveelt de zuivere wil Gods is, ja, indien men moet
toegeven dat in veruit de meeste gevallen het door de overste opgedragene niet de zuivere wil Gods perfect uitdrukt, volgt dan niet dat het
bevel van de overste geen zuiver criterium is, en heeft de onderdaan nu
niet de plicht zelf op zoek te gaan? hij mag zich toch immers niet tevreden stellen met een verminkte wil Gods.
Inderdaad: maar men vergete niet dat God dit alles steeds voor ogen
heeft: God kent zijn instrument, God weet dat Hij aangewezen is op een
onvolmaakt werktuig; toch kiest Hij het, toch gebruikt Hij het. Het feit
dat Hij Zijn wil mededeelt door en langs een falende mens is Hij Zich
bewust, en Hij heeft dit --- indien we een moderne uitdrukking mogen
gebruiken als het ware in het proces verdisconteerd. Dit niet omdat
Hij, almachtig zijnde, ook met een gebrekkig instrument het volmaakte
kan bewerken: dan gebruikt hij het instrument dat de mens is, niet op
de mens aangepaste wijze, maar omdat Hij aanvult wat bij de overste
aan wijsheid, inzicht, eventueel goedheid, enz. ontbreekt. Dit aanvullen
moet niet verstaan worden in de zin dat Hij de gebrekkige mensendeugd zal verheffen tot engelendeugd; de aanvulling zal in de meeste
gevallen de vorm aannemen van een voorkomen dat Zijn wil in het
doorgevingsproces al te zeer verwrongen wordt. God verrekent dus bij
het hanteren van het instrument reeds diens tekorten.
Deze oplossing zal menigeen geen volledige bevrediging brengen: ze
vinden het lastig en veel gevraagd aan te nemen dat God Zich werkelijk tevreden zou kunnen stellen met wat in wezen onvolmaakt blijft,
Inderdaad, de juist vermelde aanvulling is o.i. van ondergeschikt belang.
Ook mogen we de aanvulling niet zoeken in de goddelijke kunst van uit
het kwade het goede te trekken. We bedoelen dit: Gods wil komt onvolmaakt door, maar door de gehoorzaamheid aan een dergelijke onvolkomen wil Gods, die voor de onderdaan dan doorgaans een zwaar offer betekent, vergaart hij verdiensten voor de hemel. Het is immers
duidelijk dat gehoorzaamheid geen middel is om verdiensten te verzamelen --- dit is van bijkomstige aard. We moeten ons voor 'n dergelijke
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devaluatie van de gehoorzaamheid wachten, zoals we ook op onze
hoede moeten zijn voor iedere gehoorzaamheid hoofdzakelijk gezien als
middel tot een effectief bestuur, als disciplinaire maatregel die de
vruchtbaarste coördinatie garandeert tussen een groep religieuzen en
het werk waarvoor deze zich geplaatst zien. De eigenlijke aanvulling
ligt op geheel ander terrein.
De gehoorzaamheid van Christus tot in de dood steunde op de zekerheid dat de kelk van het lijden hem door zijn Vader werd voorgehou
den. Christus' lijden en dood, hoe onrechtvaardig ook, was de wil van
Zijn Vader. En hier raken we het diep geheim van gezag en gehoorzaamheid in het leven van de mensgeworden God. Dit mens-worden
betekende mede het zich onderwerpen aan alle wettig gezag, hoe onbillijk dit ook werd uitgeoefend, hoe weinig overeenkomst er ook mocht
zijn tussen de profeten van eertijds en de priesters uit Christus' eigen
tijd, hoe onwaardig zij ook waren die de leerstoel van Mozes en dP
profeten bezetten. We mogen wel zeggen dat er nooit gebrekkiger
instrument was, met Gods eigen gezag bekleed om Zijn wil mede te
delen, dan die over Christus als oversten waren aangesteld. Bijgevolg
werd Gods wil nooit meer en zwaarder verminkt. Toch greep de Vader
niet in, nam Hij de kelk niet weg. Dit betekent en impliceert dat God
de vrijheid van de in gezag gesteld.en respecteerde, hoe schandelijk deze
vrijheid ook misbruikt werd juist bij het uitoefenen van het gezag. Hier
treffen we dus van de ene kant aan een uiterst geval van totaal falend
gezag in diens verantwoordelijke functie van Gods wil te verkondigen,
van de andere kant bespeuren wij in het niet-ingrijpen Gods duidelijk
dat Zijn alles-transcenderende wil is dat men zich aan ieder gezag, hoe
onwaardig ook uitgeoefend, moet onderwerpen, mits er geen sprake is
van een in zich zondig bevel of taak. Dit brengt met zich mee dat het
vaak de schijn kan hebben alsof de wil Gods op het niveau van de tastbare concrete feitelijkheid geheel gefrustreerd wordt of slechts hoogst
onvolmaakt gerealiseerd wordt; op het vlak van de zuivere gerichtheid
van de mens op zijn Schepper en Heer geschiedt echter Diens heilige
Wil. We weten dat dit, zoals in het geval van Christus zelf, kan betekenen de vernietiging van de mens in lijden en dood, maar zien dan
tegelijkertijd dat de „gehoorzaamheid tot in de dood" ook het propten
quod is van verrijzenis en heerlijkheid: let u wel, dit niet als beloning,
maar als gevolg intrinsiek verbonden met het volbrengen van Gods
diepste en laatste wil: Hem te gehoorzamen, ook in onbillijk uitgeoefend
gezag.
We geloven niet dat er een wezenlijk verschil is tussen de gehoorzaamheid van Christus en de gehoorzaamheid van de christen, oni
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reden dat, zoals we hebben aangetoond, alle uitoefenen van gezag
geïnfecteerd is door 's mensen onvolmaaktheid, en deze kan graduele
verschillen vertonen. Ieder gehoorzamen behelst dus een element van
zich uitleveren aan een andere mens met gezag bekleed, een brandoffer
van zichzelf. Maar evenzeer ligt in alle gehoorzaamheid — zo deze zich
niet beperkt tot de uitvoering, d.w.z. 't bevolene niet losmaakt van de gezochte en nu meegedeelde wil Gods — „een handelen als Christus
deed", of, om met Paulus' woorden te spreken, een „omgevormd worden naar het beeld van de lijdende Zoon". Ignatius spreekt met zekere
voorkeur van „de livrei van Christus aantrekken", en in het dragen van
deze livrei ligt de laagste en hoogste aanvulling van de tekorten die het
uitoefenen van door God gegeven gezag nu, in de gevallen toestand
van de mens, aankleven. We proeven hier iets van de triomf waarmede
de waarlijk gehoorzame mens steeds van overwinningen spreekt, naar
het woord van de H. Schrift. Inderdaad, aan de buitenkant kan het er
allemaal uitzien als mislukking, onrecht, domheid en wanbegrip; de
diepere werkelijkheid is die van het kruis, het teken van overwinning.
Dit is een troost voor elke overste: verdrietig onder eigen tekorten die
afbreuk doen aan de gaafheid waarmede hij de wil Gods moet overbrengen, kan hij zich enkel bovenmate verheugen dat God niet gedoogt
dat in laatste instantie zijn zwakheid en domheid zouden domineren.
We schreven aanvankelijk over de kadaver-gehoorzaamheid binnen
,de Sociëteit door Ignatius gesticht, maar geleidelijk aan hebben we ons
bewogen naar alle gehoorzaamheid en de onderliggende structuur.
Hiermede doen we uitkomen dat er geen wezenlijk verschil is tussen de
gehoorzaamheid binnen een religieuze gemeenschap en de gehoorzaamheid binnen de kerk, of binnen het gezin. Er is natuurlijk een groot
verschil wat betreft de uitgestrektheid van het door God meegedeelde
gezag aan ouders of leraren, aan bisschoppen en priesters, aan religieuze oversten. Het gezag van deze laatsten bestrijkt een zeer wijd
terrein. Maar de blinde gehoorzaamheid heeft direct niets te maken
met het levensgebied dat als het ware door het gezag van de oversten bestreken wordt, het heeft alles te maken met de visie dat God
Zijn wil mededeelt langs degenen die Hij in gezag gesteld heeft, en
wel in deze vorm en in deze mate van gezag. Blinde gehoorzaamheid
is dan ook geenszins iets specifiek religieus, maar het is kenmerkend
voor de christen, misschien nog juister, voor de mens van echt geloof.
Dan herhalen wij dat blinde gehoorzaamheid het denken niet uitsluit,
maar dit juist verscherpt, dat de kadaver-gehoorzaamheid niet met zich
meebrengt het verdringen van eigen persoonlijkheid, maar juist het voltooien hiervan door de meest volledige onderwerping aan God.

Het Aardmagnetisme
door PROF. DR. P. H. ROBERTS

vele eeuwen geleden raakte men algemeen vertrouwd met
R EEDS
de eigenschap van het kompas immer dezelfde richting aan te
wijzen. Deze wonderlijke eigenschap gaf aanleiding tot de meest uiteenlopende gissingen. Mettertijd echter ging men systematische waarnemingen doen. De analyse ervan toonde aan dat de magnetische kracht
voor het grootste deel onder de oppervlakte der aarde lag. Ondanks alle
vooruitgang echter, die onze kennis van de samenstelling van de aarde
gedurende deze eeuw gemaakt heeft, is het mechanisme waarop het
aardmagnetisme berust nog steeds onvoldoende verklaard en stelt ons
bijgevolg voor een van de oudste onopgeloste wetenschappelijke problemen. In deze bijdrage zullen we trachten de opinies naar voren te brengen die er tegenwoordig algemeen op na gehouden worden, al zouden
die in de toekomst drastische veranderingen kunnen ondergaan.
We hebben, ondanks het feit dat de aarde een diameter heeft van
minder dan dertien duizend kilometer, al even weinig directe kennis
van haar samenstelling, als een detective van een misdaad die hij opklaren wil. We moeten ons, evenals de detective, tevreden stellen met
aanwijzingen en trachten er de meest waarschijnl ij ke verklaring voor te
vinden. De vraag of het de ware uitleg is heeft geen zin, daar men er,
niet op antwoorden kan: een detective kan niet terugwandelen in de tijd
om de begane misdaad te observeren en voor ons blijft het onmogelijk
diep in de aarde door te dringen om het binnenste ervan te onderzoeken.
Alles wat we, in ons geval, kunnen zeggen, is dat onze uitleg het best
de vastgestelde feiten overeenbrengt met wat men, zich baserend op
gecontroleerde laboratoriumproeven, theoretisch verwachten mag. Deze
houding is eigen aan alle toegepaste wetenschappen, maar er moet toch
in deze verhandeling sterker de nadruk op gelegd worden. Immers, het
vraagstuk van het aardmagnetisme is zo ontstellend gebleken dat vele
onwaarschijnlijke theorieën naar voren zijn gebracht en verdedigd op
grond van de beschouwing dat de condities in het binnenste der aarde
te extreem zijn om rechtmatig afleidingen toe te laten uit laboratoriumproeven, waardoor ze anders zouden uitgesloten worden. Ofschoon er
wel wat te zeggen valt voor deze positie, zouden voorstanders van zulke
stellingen tenminste enkele theoretische redenen mogen geven waarom
de extreme condities binnen in de aarde meer pleiten voor hun systeem.
Doen ze dit niet, dan kan men hun ideeën eerst dan een ernstige kans
geven als meer waarschijnlijke theorieën onhoudbaar gebleken zijn.
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Laten we de lezer even herinneren aan enige electro-magnetische
verschijnselen. De sterkte van een staafmagneet openbaart zich vooral
op punten die liggen bij de uiteinden ervan en „polen" genoemd worden. Deze trekken beide even sterk spelden en andere kleine stukjes
ijzer aan, maar moeten toch wezenlijk verschillen, want als men de
magneet ophangt als een kompasnaald, is het altijd hetzelfde eind dat
naar het noorden wijst. Deze pool wordt de noordpool van de magneet
geheten en de andere de zuidpool. Men kan gemakkelijk aantonen dat
gelijknamige polen van twee verschillende magneten elkaar' afstoten,
terwijl ongelijknamige elkaar aantrekken. Vergelijken we nu de aarde.
uit kracht van haar magnetische eigenschappen met een grote magneet,
dan is dus haar magnetische noordpool gelegen aan de geografische
zuidpool en omgekeerd.

Ook het optreden van electrische stromen gaat gepaard met het verschijnen van magnetische krachten. De bijgevoegde tekening zal dit
duidelijker maken. Deze is bedoeld om een verder punt in de discussie
te illustreren, zodat we voor het ogenblik enkel hebben te letten op de
draadwikkeling L. Veronderstel dat een electrische stroom er doorheen
vloeit in de richting van de pijl. Het stel gebogen lijnen H duidt de
richting aan die de noordpool van een kleine kompasnaald zou aanduiden zo die er op geplaatst werd. Men noemt ze „(magnetische) krachtlijnen" en het magnetisme dat door de stroom wordt opgewekt noemt
men het „ (magnetisch) veld" van de wikkeling. Op te merken valt dat,
zo we de wikkeling vervangen door een kleine staafmagneet M in de
uitgestippelde positie in het middelpunt van L, de krachtlijnen dezelfde
algemene structuur hebben. Men kan werkelijk aantonen dat op grote
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afstand van L de vorm van de krachtlijnen opgewekt door M niet
onderscheiden zou kunnen worden van die opgewekt door L.
Een magneet krijgt zijn permanent magnetisme uit de kracht van de
atomen waaruit hij samengesteld is. Elk atoom gedraagt zich als een
kleine magneet uit oorzaak van de uiterst kleine electrische stroom
geleverd door de omwentelende electronen (en eveneens door andere
meer subtiele verschijnselen die buiten het onderwerp van dit artikel
vallen). In ongemagnetiseerde stof wijst elk van de kleine atoommagneten in een lukrake richting en het netto-resultaat van de multibiljoen
atomen is nul. In gemagnetiseerde stof is een uitwendige factor er in
geslaagd te bewerken dat meer atoommagneten zich in één richting
verenigen dan in een andere. Gemiddeld wordt aldus langs deze voorkeurrichting, de as van de magneet, een globale magnetische kracht
ontwikkeld. Wordt een gemagnetiseerde stof verhit boven een bepaalde
temperatuur, die men haar „Curie-punt" noemt, dan worden de atomen
zo mobiel dat ze hun voorkeurrichting kwijt raken en de stof als geheel
haar magnetisme verliest.
* * *

Wanneer men op zoek gaat naar de oorsprong van het aardmagnetisme, dan rijst als eerste idee op dat de aarde in haar geheel een permanente magneet is als een staafmagneet. Hoewel men deze mogelijkheid niet kan weerleggen, kan men toch aantonen dat ze uiterst onwaarschijnlijk is. Men heeft b.v. uit andere takken der geofysica kunnen
afleiden dat op de meeste plaatsen binnen in de aarde een temperatuur
heerst, hoger dan het Curie-punt' van enige ons bekende stof op de
oppervlakte der aarde. Aannemen dan dat de aarde een permanente
magneet is, betekent dus kiezen tussen twee alternatieven. Ofwel moeten we de idee opgeven dat het binnenste der aarde zeer heet is. Ofwel
moeten we veronderstellen dat onder de buitengewone druk die heerst
in het inwendige der aarde, het Curie-punt klimmen kan boven de temperaturen die daar geacht worden te heersen. Geen van beide alternatieven is aanlokkelijk. Het eerste vereist dat men de meeste geofysische
afleidingen zou opgeven. Het tweede heeft geen theoretische basis, en,
hoewel men het bij de tegenwoordige stand der wetenschap niet weerleggen kan, kan men het evenmin verdedigen. Verder kan deze theorie
in genen dele een verklaring geven voor het feit dat de magnetische en
de geografische assen zo dicht bij elkaar liggen, tenzij dan als een spel
van louter toeval. Andere theorieën, die we verderop in deze verhandeling zullen bespreken geven een goede verklaring waarom deze polen
relatief dicht bij elkaar moeten liggen.
Daar de eenvoudigste en meest voor de hand liggende theorie te
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verwerpen is, moeten we de gegevens zorgvuldiger onderzoeken om
onszelf meer elementen voor de oplossing aan de hand te doen. De
magnetische metingen, doorgevoerd op de oppervlakte der aarde, tonen
aan dat de krachtlijnen ruimtelijk hoegenaamd niet zo regelmatig zijn
als die van een staafmagneet. Daarenboven vertonen zij tijdelijke veranderingen volgens perioden gaande van tien tot honderd jaar. Ze
kunnen de vorm aannemen van een geleidelijk gedurende ongeveer twee
honderd jaar versterken of verzwakken van de magnetische kracht over
streken, uitgestrekt als een continent, waarna er dan in deze streken
soms gedurende lange tijd weinig voorvalt, behalve dan, zoals over de
hele oppervlakte der aarde, een geringe verschuiving van de hele
krachtlijnenstructuur naar het westen toe. Het is duidelijk dat het aardmagnetisme in nauw verband moet gebracht worden met een of ander
fenomeen binnen de aarde, dat een gelijke periodiciteit vertoont. Zoals
een beroemd geomagneticus uit de negentiende eeuw, Christoffel Hansteen terecht zei: „De aarde spreekt over haar interne bewegingen door
de stille stem van de magneetnaald".
Om uit te maken welke de oorzaak is van de periodische verschijnselen in het magnetisch veld, moet men een fysisch proces vinden met
gelijklopende tijdsorde. Daardoor worden al dadelijk geologische bewe
gingen uitgesloten, wier voltrekking miljoenen jaar vraagt en meteorologische veranderingen die geen dominerende periodes hebben die lang
genoeg duren. De seismologie, de studie der aardbevingen, levert belangrijke aanduidingen voor de oplossing van dit probleem. Aardbevingen ontstaan op niveau's gelegen tussen het aardoppervlak en een
diepte van ongeveer zevenhonderd kilometer. De elastische golven die
er door voortgebracht worden, planten zich voort binnen de aarde en
keren terug naar haar oppervlakte met gegevens over de stoffen die ze
op hun weg ontmoetten. Er zijn ongeveer zeshonderd seismische stations zowat overal over de wereld en de rijke collectie opnamen, gedurende de laatste vijftig jaar verzameld en geanalyseerd, biedt de meest
betrouwbare en uitgebreide gegevens welke men nu ter beschikking
heeft omtrent de fysische samenstelling van het binnenste der aarde.
Elastische, zich in de stof voortplantende golven zijn tweeërlei: longitudinaal- (L) en transversaal- (T) lopende golven. Ruw gesproken
wordt een L-golf voortgezet door een trilling van de partikels in de
richting der voortplanting van de golf. Een bekend voorbeeld is het
aanstoten van buffers van spoorwagens die, bij 't rangeren plotseling
stilstaan. In een T-golf trillen de partikels in een richting, loodrecht
gelegen op de voortplantingsrichting van de golf. Een voorbeeld hiervan is de golf die ontstaat in een gespannen snaar welke men aanslaat.
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Elke stof kan golven voortplanten, maar vloeistoffen kunnen door hun
beweeglijkheid geen T-golven doorgeven, daar de beweging van een
partikel in één richting geen aanzienlijk effect heeft op andere, nabije
partikels die loodrecht op deze richting liggen. De aardbevingen die
het inwendige der aarde doorlopen tonen met overstelpende duidelijkheid dat er geen L-golven voortgeplant worden in regionen op een
diepte van meer dan plus minus twee duizend negenhonderd kilometer.
De onvermijdelijke conclusie is dat deze regionen, die men de „kern"
noemt, in vloeibare toestand zijn. De densiteit van deze kern kan men
afleiden uit de snelheid waarmee de L-golven haar doorkruisen. Men
heeft gevonden dat ze ongeveer tien keer groter is dan die van water en
men neemt daarom aan dat zij voornamelijk bestaat uit gesmolten ijzer.
samengeperst onder de buitengewone druk van de er op liggende mantel. Zo deze opinie juist is, zal de kern een goede electronische geleider
zijn, en zullen er, zoals we reeds uitlegden, tevens magnetische velden
ontstaan wanneer er electronische stromen zijn. Daarenboven is het
logisch te veronderstellen dat, op welke manier deze stromen ook mogen
ontstaan, variaties in de bewegingen van de kern ook fluctuaties met
identische periode zullen veroorzaken in de magnetische velden, door
hen verwekt. Verder kunnen theoretische redenen naar voren gebracht
worden volgens welke de bewegingen in de kern in feite juist dezelfde
periodiciteit moeten vertonen als die men waarneemt in de magnetische
velden. Men heeft alles tot een samenhangend beeld kunnen verwerken,
dat gedurende de laatste tien jaar algemene instemming heeft gevonden.
Er is echter nog steeds onenigheid tussen geofysici omtrent het juiste
mechanisme dat de electrische stromen in de kern opwekt.
* * *

In een electrische geleider die zich beweegt in een magnetisch veld
ontstaat er een verschil van electrisch potentieel. Hiermee bedoelen we
dat een electrische stroom er doorheen zal stromen van het punt met
hoger potentieel naar dat met lager potentieel op voorwaarde dat de
stroom op een of andere manier een gesloten kring kan vormen. Is die
mogelijkheid er niet dan zal de stroom niet vloeien, al blijft er het potentieelverschil. Kijk b.v. eens naar de tekening. Zo de schijf D in de aangeduide richting ronddraait in het magnetisch veld H dat voortgebracht
wordt door de magneet M, zal er een potentieelverschil ontstaan tussen
het centrum C van de schijf en de rand daarvan. Zolang het sleepcontact S niet verbonden is met C zal er geen stroom ontstaan. Verbindt
men deze twee punten door middel van de kromme draad en wikkeling
L zoals aangeduid, dan zal er een stroom lopen door de schijf en L
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volgen. Zoals we reeds zagen zal de stroom in L een magnetisch veld
opwekken met dezelfde algemene gerichtheid als het veld opgewekt
door M: met dezelfde gerichtheid dus als het veld dat de stroom zelf
opwekt. In werkelijkheid kan men aantonen dat zo de schijf vlug genoeg
draait, men de magneet M geheel kan missen. De stroom in de wikkeling wekt dan een magnetisch veld op dat op zijn beurt met de draaiende schijf samenwerkt om weer juist deze stroom in de wikkeling op te
wekken. Daarom noemt men zo'n systeem een zelf-exciterende dynamo.
Theoretisch is er een magnetische onevenwichtstoestand nodig om het
proces te starten, maar in de praktijk maakt het systeem gebruik van
het eerste het beste veld en versterkt het onmiddellijk. Het systeem is
even onstabiel als een naald die op haar punt zou staan. Theoretisch kan
de naald tot in 't oneindige op haar punt staan balanceren. In de praktijk zal de geringste storing het zwaartepunt van de naald uit zijn positie
brengen en zal de naald onmiddellijk doen vallen. Vóór we 't omtrent
de juist beschreven dynamo daarbij laten, moeten we nog eens bijzonder
de nadruk leggen op één punt. De zelf-exciterende dynamo is essentieel
onsymmetrisch. Veronderstel dat men de schijf D in de tegenovergestelde richting had doen wentelen of dat de wikkeling L in de tegenovergestelde richting rond haar middelpunt gewonden zijn zou. In dat
geval had het systeem, verre van 't eerste 't beste veld te versterken,
zich ertegen verzet daar de stroom, die in de wentelende schijf ontstaat,
een tegengesteld veld zou opwekken.
Er zijn verscheidene factoren die bewegingen in de vloeibare kern
der aarde kunnen doen ontstaan. Misschien is de belangrijkste de door
radioactieve warmtebronnen veroorzaakte convectie, d.i. een stroming
opgewekt door de temperatuurverschillen in de vloeibare stof, welke
warmte en electriciteit opneemt en met zich meevoert. Hoe ze ook
mogen ontstaan, steeds zal de wenteling van de aarde een dominerende
invloed hebben op deze bewegingen, die dan ook sterk symmetrisch
moeten liggen tegenover de as waarom de aarde draait. Men kan dus
verwachten dat, zo het magnetisch veld der aarde opgewekt wordt door
het systeem van een zelf exciterende dynamo, analoog met dat wat we
zojuist beschreven, het veld dezelfde symmetrie zal vertonen als de
stroombewegingen en dat bijgevolg de geografische en de geomagnetische assen dicht bij elkaar zullen liggen.
Tegenwoordig valt het haast niet te betwijfelen dat het beeld dat
zojuist werd geschetst, algemene instemming zou vinden, ware er niet
een onopgeloste fundamentele theoretische moeilijkheid. Zoals we reeds
opmerkten is de zelf-exciterende dynamo essentieel onsymmetrisch. Nu
weet men door de seismologie dat de grens tussen de vloeibare kern en
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het vaste hulsel van de aarde vrijwel sferisch is en aldus geen asymmetrie vertoont. Indien dus de kern van de aarde verondersteld wordt een
zelf-exciterende dynamo te zijn, dan blijft er een belangrijke vraag over:
„Kunnen de stromingen binnen in de kern dit tekort verhelpen en door
hun asymmetrie het magnetisch veld schragen?" Op dit ogenblik is deze
vraag, ondanks ernstige inspanning, nog niet bevredigend beantwoord.
Een andere theorie, die bij geofysici wel enige instemming heeft gevonden, schrijft het ontstaan van het geomagnetisch veld toe aan
thermo-electrische effecten. Indien twee draden uit verschillend materiaal met beide einden verbonden worden zodat ze een kring vormen en
indien de ene verbinding op een hogere temperatuur gebracht wordt
dan de andere, doorloopt een electrische stroom de kring en vormt een
magnetisch veld erbuiten. Dit fenomeen noemt men „thermo-electrisch
effect''. De aardmantel is voor 't grootste deel samengesteld uit silicaten
en heeft aldus een samenstelling die sterk verschilt van die van de kern,
welke, zoals we gezien hebben, waarschijnlijk vooral uit gesmolten ijzer
bestaat. Zo de kern in convectietoestand is zullen daarenboven de
regionen aan de rand van de kern waar de opstijgende stromen van de
vloeistof opstoten, heter zijn dan de regionen waar de neerdalende
stromen die rand verlaten om weer in de kern door de radio-activiteit
verhit te worden. Aldus moeten er thermo-electrische stromen vloeien
die meteen magnetische velden opwekken. Men kan aantonen dat deze
velden helemaal binnen in de aarde liggen en aldus niet in staat zijn
zonder meer het veld dat we op het aardoppervlak waarnemen te verklaren. Men veronderstelt daarom verder dat de bewegingen van de
convectiestromingen in de vloeibare geleider samenwerken met de
thermo-electrische velden om een tweede veld te verwekken, dat het
grote geomagnetische veld is. Om terug te keren tot de analogie van de
reeds besproken eenvoudige dynamo: men kan zeggen dat de thermoelectrische velden het aanzet-effect hebben van de magneet M, wat dan
door de schijf zelf wordt versterkt.
Wil men de twee standpunten samenvatten dan kan men zeggen dat
de voorstanders van de thermo-electrische theorie negeren dat een
lichaam dat zo symmetrisch is als de kern van de aarde, als een zelfexciterende dynamo kan optreden en voorstellen dat het onontbeerlijk
excitatie-mechanisme geleverd wordt door thermo-electrische stromen,
door convectiestromingen opgewekt aan de rand van de kern. Voorstanders van de zelf-exciterende-dynamo-theorie, al geven ze dan toe
dat tenminste een deel van het magnetisch veld der aarde moet opgewekt zijn op de manier voorgesteld in de thermo-electrische theorie,
voeren redenen aan waarom dit aandeel waarschijnlijk klein is. Zij nege-
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ren de noodzakelijkheid beroep te doen op een excitatie-mechanisme en
geloven dat het grootste deel van het magnetisch veld van de aarde
zelf-geëxciteerd is.
Er is zeker grote belangstelling gekomen voor deze problemen gedurende de laatste tien jaar en het wetenschappelijk onderzoek op dit en
aanverwante terreinen is tegenwoordig zeer actief. Naar alle waarschijnlijkheid zullen in de loop van de naaste tien jaar de geofysici
uitmaken of er ene, en welke van de twee zo juist beschreven hoofdtheorieën dan houdbaar is. Ondertussen is het probleem een bron voor
boeiende bespiegelingen.
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De

Rembrandt,
Meester van de Menswording
I
door KO SARNEEL

O

MWILLE van zijn uitbeelding van het Evangelie noemde van der
Meer Rembrandt de „Meester van de Ontlediging Gods" en deze
naam — betekent hij niet hetzelfde als „Meester van de Menswording
Gods"? — dunkt mij zeer treffend; want omwille van zijn uitbeelding
van de mens, omwille van de ononderbroken mensbelijdenis, zijn diepe
zelfontlediging, de biecht die geheel zijn arbeid is, zou Rembrandt ook
de Meester der Menswording van de mens genoemd mogen worden,
daar Gods Menswording zich bij voortduring in ons blijft voltrekken en
een mens Mens wordt naarmate hij zich ontledigt van baatzucht en
eigenwaan, de animus aflegt en zich toont geheel anima.
Meester van de Menswording dus.
Geen enkel schildersoeuvre ter wereld brengt in zijn geheel zo onafgebroken en zo leesbaar als dat van Rembrandt die Menswording, die
bekering van animus tot anima, heel dat intern proces, verborgen
Mysterie dat de ogen niet zien, tot zichtbaarheid. In deze zin heeft
Rembrandt in de schilderkunst de Renaissance geheel alleen op hoger
niveau herhaald, in Christelijke zin omgevormd, gedoopt als het ware,
en haar tegelijkertijd die universaliteit gegeven waardoor zij in hem het
moderne byzantinisme beschamen kan.
De omkeer voltrok zich langs een weg die ver en moeilijk was en
voerde door de diepste duisternis. Het eindelijk resultaat schijnt zijn
afkomst te weerspreken en het zien ervan brengt ons te gemakkelijk in
de verleiding ons niet te zeer te verdiepen in de eerste noodzakelijke
stap. Men zegt, de oude Rembrandt getuigt tegen de Rembrandt van
voor 1642. Men zegt, de barokke Rembrandt is niet interessant meer,
wij mogen hem verloochenen zoals Rembrandt zelf deed. Zand over
zijn smakeloze romantiek, ze verkleint zijn grootheid onnodig. Wie zo
denkt heeft niet gezien wat Rembrandt heeft ingezet. Hem ontgaat met
Rembrandts tegelijk verschrikkelijke en schitterende consequentie het
wegende goud in de gloed die hij ontstak.
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Het Fundament
Laat ons de jonge Rembrandt bezien om de fundamenten te zoeken
onder een schilderkunst die zo weinig afstand nam van het leven dat zij
de manifestatie van een werkelijke Menswording worden kon.
Echtheid, natuurlijkheid is noodzakelijk de eerste grond. En in Rembrandt is van meet af een afschuw van het valse, het toneelmatige, het
opgeschroefde, het retorische, het poserende, het esthetiserende. Dit is
wat hem tegenstaat in de Romanisten en Manieristen en wat hij met
stellige kritiek afwijst in Rubens die hij bewondert. Wat hij bewondert
in diens glorieuze barok is de „beweeglijkheid" van gestalten en figurengroepen, van licht en kleur, van gevoelens vooral: hartstochtelijkheid
en dramatiek, van actie. Maar hij wil „natureelste beweeglijkheid",
geobserveerd, geattrappeerd van het leven zelf, en reeds voor hij dertig
is weet hij zeker dat hij Rubens hierin overtreffen zal. De kunst van zijn
dagen, die hij goed kent, kan hem veel leren, maar dit niet. Zijn hang
naar echtheid is het merg van zijn aanvankelijk realisme, zij maakt hem
realist, begeriger van ogen, rustelozer rapporteur dan wie ook; een
speurhond, een snuffelaar langs de straat en vergaarder van al wat
wonderlijk, bekijkenswaard is. Zo, en niet alleen omdat hij dit altijd bii
zich heeft, besnuffelt hij vooral zijn eigen gezicht in de spiegel, telkens
opnieuw, nieuwsgieriger nog dan de jonge Durer naar al wat er in zit.
Van in zijn Leidse dagen zit hij het jarenlang eindeloos uit te proberen,
trekt mines rond zijn plompe neus — een waar knolgewas r--, rimpels in
de bonkige glabella; grijnst de lelijke tanden bloot, tuit de vlezige lippen
of plet ze tot een dunne streep. Alle trekken van de verwondering, de
schrik, de verrassing aannemend, draait en wendt hij daarbij dat gulzige
gezicht in het scherpe zonlicht dat grillige partijen giet over de ongevormde jongenswangen en sproeiend door zijn wilde krullen roefelt, tot
hij eruit ziet als een struikrover om voor op de loop te gaan. Onderwijl
werkt de hand. Ze snelt over de etsplaat, en de naaldpunt --- scherp als
het prikken van zijn in het licht vernauwde pupillen — krabt al die
bezienswaardigheden bijeen, hij leert er het tekenen en etsen mee als
geen ander; ze danst van palet naar paneel en het penseel vleit, slaat,
timmert de verf en verzamelt de echtheid der wonderen met het wonder
der echtheid.
Maar tegelijkertijd is daar iets zeer merkwaardigs. Het komt in de
geëtste zelfportretjes niet zo spoedig te voorschijn, maar in de langduriger werktijd der geschilderde verraadt het zich noodwendig. Er is
ook niet zo gemakkelijk een naam voor te vinden: droomvaardigheid,
maar dat is niet genoeg; neiging tot ingekeerdheid, maar dat is te vaag.
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Het heeft te maken met iets van lotsbestemming, een aangevoelde maar
onnaspeurlijke predestinatie, iets van geslagenheid maar dat is al te
veel: deze jongen is een getekende en zijn ziel weet het, diep onder de
regio van het bewustzijn, diep achter de onbeschreven zelfverzekerdheid, het optimisme en de eerzucht van zijn geweldige levenshonger
heeft zij het gevoeld.
Het zijn juist de oudste twee geschilderde zelfportretten die ons van
Rembrandt bekend zijn (ik zonder hier uit een klein détail op de „Romeinse Rechtsscène" uit 1626, dat ook als zelfportret wordt beschouwd) ,
beide uit 1629 en waarvan het ene berust in het Museum te Kassel en
het andere te Mi nchen 1 ) , die dit het voelbaarst vertolken. De beide
stukken zijn elkaar zeer verwant, maar in het bedoelde opzicht is
vooral het tweede •--• het is maar een hand groot — nauwelijks mis te
verstaan. Het is voor dat jaar in zware pate geschilderd en, zo jong de
schilder is, hij doet ons, modernen, al denken aan het meesterschap van
Manet; de ziel echter is geheel anders.
Want ondanks de felle realistiek van licht, kleur en houding, is dit
portret in de eerste plaats openbaring van het geheel onzichtbare, van
het geheel ongekende, van een louter existentiële gewaarwording van
het „ik". Bezie die kop van de in zichzelf broeiende jongen. Hij duikt
weg uit het licht en bergt de bange blik in de duisternis van een diepe
schaduwval, geworpen van het verward haarstruweel. Over wang,
neusvleugel en kraag brandt het licht weg. De mond breekt open, ik zie
zijn tanden, een onschoon geglim. Een korzele windstroom die de haren
meerukt is neerwaarts over zijn schedel, een overluchtse Sirocco, een
doemwind, een nergens te ontkomen neerdwingend enigma, waartegen
in over het voorhoofd slechts de rimpels rijzen van een ongelovige
vraag. Dit is de kop van een getekende die niet weet vanwaar welke
slag hem treft. Die mens is voorbestemd om te bukken en te verkeren
met bedelaars of te verkeren in zich zelf, met niemand.
Dat innerlijk „getekend" zijn, waarvan later de mislukkingen in zijn
familie- en maatschappelijk leven nauwelijks meer dan de indifferente
manifestaties lijken, is het tweede fundament. Later kunnen wij het
gemakkelijk interpreteren als een roeping, een lijfeigenschap ten opzichte van de Heer, een uitverkiezing door God die is een „naijverig
God". Later; want voorlopig blijft het een onbepaald raadsel op de achtergrond en hoewel het zich nooit geheel uit de ziel zal laten wegleven,
slaagt Rembrandt er voor enige tijd wel in het uit zijn aandacht weg te
braveren en dan valt het soms ook volkomen weg uit zijn schilderijen.
Hij schijnt dan voor jaren niet anders dan de weetgierige die op eigen
ogen, inzicht en kracht vertrouwend, alles onderzoekt in kunst en leven
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en behoudt wat hij gebruiken kan in dienst van zijn welbewuste ontwikkeling. Hij is al spoedig meer dan de veelbelovende jongere op wie
Constantijn Huyghens, ongewoon jubelend voor diens doen, geestdriftige verwachtingen bouwt. Zijn werk-, studie- en observeerlust kent
geen grenzen. „Hij was de eerste", zoals Schmidt-Degener schreef —
en we mogen er aan toevoegen: hij was het al jong „die een overzicht had van het tot dusver in de beeldende kunst bereikte en voor
wiens blik de plastische beschaving van Europa open lag. Omdat hij het
verleden doorgrondde, kon hij er op voortbouwen; het gaf hem kracht
omdat het hem niet bond". Wat hem bindt zijn de twee fundamenten.
In Amsterdam, waar hij zich metterwoon gevestigd had in 1632, vindt
hij al wat hij nog behoeft. Amsterdam draagt de Krone van Europe,
de hele wereld gaat in die koopstad in en uit. De groten en de kleinen
verdringen er elkaar, schitterende officieren en magistraten, de menigvuldige joden, misdeelden en verschoppelingen, eerzame broodwinners,
vreemdelingen van allerlei fatsoen: Oosterlingen met tulbanden vochtig
om het hoofd gewonden, Polen in bont en negers, de ogen kunnen er
de variaties niet op. Schepen voeren er aan de oneindige verscheidenheid en . rijkdom van waren uit alle windstreken: kunst, stoffen, pronkerij, wapentuig, uitheemse dieren, allerwonderlijkste snuisterij. Het
leven is nergens bonter, oogverrukkender en ongelijker. Overal zwerft
Rembrandt er in rond en hij noteert er alles van. Wat hij het meest
noteert, dat zijn gebaren, bewegingen, uitdrukkingen van gelaten, van
handen, de vermoeidheid in slepende voeten, de openbaringen van trots
in schouders, van verdriet in de lijn van een rug. Hij schrijft het lijden.
het leven bijeen. Hij groeit snel in kunde en in stoutmoedigheid van
visie, in zelfbewustzijn, in aanzien en in roem. Hij schijnt de gunsteling
der goden, het enigma schijnt onwerkelijker dan ooit.
En toch: wat is dit, dat zijn oog en zijn hart zo bij voorkeur bij bedelaars en joden heemt — bij verstotenen en bij hen die om zich heen de
geur van eeuwen verworpenheid verspreiden zelfs eventueel tegen de
wind in die het succes in hun zeilen blaast? En wat moet die jongen
zo'n moeite hebben zijn ogen af te houden van de rimpels en het gebeente der uitgeleefden, de barre schedels en de versletenheid dier veel
te oude bessen en nutteloze aartsvaders die nauwelijks meer dit leven
toebehoren? Nieuwsgierigheid, weetzucht, rapporteerzucht ja van de
nooit te verzaden realist, maar is hier niet dieper werkzaam de grenzeloze geboeidheid van zielsverwantschap, de doemwind die de getekende
opdrijft naar de getekenden? Iets herkent Rembrandt in hen, zijn fatum,
iets waarvan hij voelt dat het hem dringend persoonlijk aangaat — hij
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weet zelf niet wat, hoe zou hij? Het is het enigma en zijn ogen verklaren
het hem niet.
Wat Rembrandts ogen hem niet verklaren zoekt hij al vroeg te ontraadselen in de Bijbel — zijn moeder zal hem dat geleerd hebben, zodat
zij hem kan voorkomen als de profetes Hanna, verslonden in Gods
Woord, — of als de biddende zoals hij haar schilderde voor het eerst.
Een van de eerste composities die Rembrandt schildert, is de opdracht
van Jezus in de Tempel 1 ) (Kunsthalle Hamburg) . Ziedaar óók de gemeenzaamheid tussen 'n Kind dat begint te leven en 'n grijsaard die nu
wel heen wil gaan, met tussen hen in de voorzegging van pijn. (De profetes met haar gespreide handen herkennen wij als Rembrandts moederl )
Zijn de verbanden te ver gezocht? Het lijkt waarlijk geen toeval dat
de getekende hetzelfde onderwerp in 1631 alweer opnieuw aangrijpt en
er zich in verliest met de van al het andere afgetrokken en langdurige
concentratie der oude miniaturisten: het is het bekende stuk 1 ) in het
Mauritshuis, evenmin als het Hamburgse een bijzonder mooi schilderij
— al is het reeds verbluffend veel kundiger —, maar voor ons wel een
vingerwijzing naar het enigma zijner verontrusting. Een plas licht stort
neer uit eindeloos hoog geboogde, mysterieuze ruimte. Het duister
krioelt van gemantelde stervelingen, beweeg van mensen trappen op en
af. En in het wit licht neergezonken, van zon bestoven als van muldersmeel: de grijsaard-met-het-Kind, de grijsaard die, middelpunt in de
aandacht van Maria en Jozef en twee oplettend toegebogen mannen,
het Leven opdraagt aan God. En zie: de oude Anna, verwonderlijk
rijzig en onheilspellend rechtopstaand in haar lange mantel, onderschept
het licht zodat Jozef in schaduwen en weerschijn hurkt. Schrikwekkende
gestalte! Maar het schrikwekkendst aan haar is haar hand die spreekt:
gespreid als een vogelvlerk over het gebeuren, is die het trillen van het
schrilste plekje licht van het tafereel .... Zo heeft Rembrandt al vroeg
een teken gevonden voor de verontrusting die in hem werkzaam is, een
teken om vast te leggen voor zijn ogen wat hem in de rug schijnt te
willen treffen. Het geeft het zwijgend enigma stem en roept een durend'
antwoord op: Rembrandts aandacht. Deze zegt niet: ik ken U, ik ken
Uw naam. Maar roept reeds: „Gij zult mij nooit bedriegen, ik ben U
gewaar!"
Het Mauritshuis heeft sedert 1952 in bruikleen een voorzichtig,
transparant geschilderd zelfportretje, vroeger in de verzameling Andrassy te Budapest ontstaan in 1630, waarop Rembrandt zijn verontrusting het volle gelaat toekeert. Het is voor die eerste jaren zeer merkwaardig om zijn vereniging van aandacht, rustige eerlijkheid en een
geduldigheid welke jonge mensen zelden opbrengen.
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Echtheid en Realisme
Enkele der vroegste werken van Rembrandt hebben ons reeds getoond de aanwezigheid in diens wezen van twee elementaire krachten,
welke ik aanwees als het dubbele fundament waarop Rembrandts geheel
bijzondere ontwikkeling steunt: hang naar echtheid, natuurlijkheid ten
eerste, en ten tweede die eigenaardige verontrusting van de ziel die wij,
bij gebrek aan rationele meetbaarheid van het verschijnsel, voorlopig
enigma hebben genoemd.
Echtheid en enigma .-- laat ons beide nu nauwkeuriger bezien. Opgemerkt is de kracht waarmee Rembrandts hang naar echtheid de begerigheid van zijn ogen bestuurt en richt op alle verschijnselen waarmee
het leven zich aan mensenogen openbaart zoals het werkelijk is. Maar
de volle omvang van die kracht blijkt eerst in haar regeling van Rembrandts geweldige schoonheidsbegeerte. Hij bezit die begeerlijkheid in
gelijke mate als Rubens en Titiaan, die twee diepst zinnelijk-verrukte
schoonheidsdrinkers die hem hevig hebben bekoord. Schoonheid openbaart zich aan een schilder in het licht. Welnu, niemand heeft het licht
meer liefgehad dan Rembrandt. Al lichts glanzen, lichts gloor, lichts
gensters, zijn diepst kleurgefluister en zijn veelzinnigst ruisende zang,
zijn heimelijkst gewemel, gewissel en geglij, zijn regening en gewandel,
het snelle van zijn flitsend verschieten ,het dralende van zijn getoef, het
pralen van zijn sterven, de bekoring, de onthulling, de barmhartigheid
van zijn open- en toegaan, dat hebben zijn ogen verzameld, gezegend
en bemind, dat hebben zijn bezige handen in verven bewaard met een
dankbaarheid om het minste dat het hem schonk, die in al de werken
van zijn leven ontroeren blijft. Met schone vormen, kleuren en glanzen
blijft hij zich omringen zolang hij kan, hij koopt zich leeg aan schoonheid zolang hij geld in huis heeft, hoe hoog zijn fortuin ook op mag
lopen, hoe diep zijn armoe ook mag dalen. Zeldzame stoffen, antieke
kostuums en sieraden — waarmee hij niet moe wordt zichzelf en de
zijnen te omhangen, tooiende, schikkende en hen veredelend met een
schoonheid naar wier verschijning hij ontroerend dingt — voorwerpen
van kunst — beelden en beeldjes, schilderijen, tekeningen en prenten,
vaatwerken van kostbare vorm en samenstelling — tapijten, rijk meubilair, allerhand wondertjes uit de natuur .-, „mineralen en versteende
saken, hoorens, schelpen, zeegewassen en reptielen" — een keur van
helmen en harnassen, een heel wapenarsenaal, (de inventaris vermeldt
later: twintig stucks helbaerden en slachswaerden, drie en dertig stucks
antiek kantgeweer, zestig stucks indiaens hartgeweer, pijlen, schichten,
assegaaien, bogen etc.) , al wat een rijke en bizarre wereld te koop heeft
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voor een onverzaadbare begeerte naar schoonheidsglanzen, sierlijkheid.
feeërie en wonderlijk zaaisel in de verbeelding.
Er huist een animalisch stofvreter in deze mens wiens honger naar de
prachtige materie nooit gestild werd. Onder de zwaarste slagen waarmee het leven hem — die als vrijgevig bekend staat — treft, is waarlijk
niet de geringste de verkoop — voor luttel gelds: aan blinden voor die
pracht — van heel zijn schone lichtschat. Zodra hij eindelijk gaat vermoeden dat die onvoorstelbare ramp, die al jaren dreigt, onafwendbaar
is, bevangt hem koortsige haast, het schoonste na te tekenen om althans
de afglans ervan te behouden. Als de liquidatie die meer dan een jaar
duurt, in volle gang is, brengt hij zoveel mogelijk wat voorlopig overbleef weer te pas in zelfportretten waarin hij reeds jaren van die praal
had afgezien; hij dwingt zelfs de enkele voorname sujetten, die hij nog
te portretteren krijgt, in die laatstgebleven tooi voor hem te poseren,
hij doet het klaarblijkelijk met een verbetenheid waarvoor hun begrijpelijke onwilligheid zwicht; het lijkt een ogenblik of hij terugkeert tot de
oude pronkzucht van zijn welvarendste jaren, een pronkzucht waarvan
hij zich inderdaad reeds lang gezuiverd scheen te hebben. Tegen het
einde van de slag tonen drie verschrikkelijke zelfportretten hem zielsverbijsterd. En als eindelijk het rampzalig pleit beslecht is, er niets meer
is overgebleven van heel zijn schat, blijkt Rembrandt, de krachtige man
in de rijpheid zijns levens, in minder dan een jaar tijds veranderd tot
een grijsaard wien het leven, de wereld, reeds op het gelaat bestorven is.
En toch, waar Rubens volstaat met zijn esthetica, terwijl Tiziaans
evenals Shakespeare's kunst zich allengs van alle „Wahrheit" gestadig
verder en vrijer heeft losgezongen om ten slotte geheel in schitterende
„Dichtung" op te gaan, in het loutere souvereine spel der volstrekt
beminde schoonheid, daar drijft Rembrandts echtheidshang hem reeds
in zijn jeugd tot rebellie tegen de schoonheid zelve en dwingt hem later
de schoonheid te ontledigen van haar een eeuw lang aanbeden schijn
tot op haar diepste waarheidsgrond. Inderdaad heeft de rebellie van de
jonge Rembrandt iets moedwilligs. Zijn ets, voorstellende een ontklede
vrouw, uit ca. 1631, heeft duidelijk het karakter van een revolutionair
protest, in naam van 's levens echtheid, tegen de schoonheidsmythe van
de Barok zijner dagen, tegen de idealiteit, de idealiserende ver-mooiïng
en heroïsering van de mens. Zijn voorstelling van een naakte vrouw is
een protest tegen Raf f aël en Veronese, tegen Rubens, tegen de cultus
der schoonheidsvergoddelijking die aan het IJ al even welig, zij het
minder groots tiert als in de Sinjorenstad aan de Schelde. Tegen hun
Venussen stelt hij de volksvrouw, de dégoutante onthulling van een
uitgeklede mens in al de erbarmelijkheid van haar levenswaar bestaan:
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het slappe, uitzakkende vet van de buik en het knobbelige rond de
gewrichten, de opzetting der aderen en in de vettige huid, zoals de
geërgerde tijdgenoten met verontwaardiging hebben rondgeroepen, het
blijk der insnoeringen van knooplint en kousenbanden.
Met dezelfde satirische rebellie in naam der echtheid, verzet hij zich
nog in 1635 tegen de schoonheidsvervoering der Rubensiaans schilderende en dichtende rederijkers, wier geest zich voedt met schitterende
allegorieën en glanzende metaforen — niet met leven — als hij het verhaal van Ganymedes belachelijk maakt (Museum Dresden) . Hoe pamflettistisch van allure ook dit protest is, blijkt aanstonds als men het stuk
naast Correggio's Ganymedes stelt. In plaats van de in goddelijke volmaaktheid met de adelaar meezwevende jongeling van Corregio, geeft
Rembrandt ons het drastisch schouwspel van een luidkeels schreeuwend jong, door de sardonische adelaar vierkant bij zijn hemd opgepakt, zodat dit het gillende ventje tot over de oren schuift en ons volop
gelegenheid geeft om te zien hoe het godje van schrik niet enkel uit de
oogjes watert. Er zijn schrijvers die nog betwijfelen of Rembrandt wel
een goed idee van de Ganymedes-mythe had. Tegenover de doeltreffendheid echter waarmee de schilder het hele verhaal critiseert, dunkt
ons die twijfel enigszins naïef, tenzij men de rigoureuze kracht van
diens echtheidshang onvoldoende heeft onderkend.
Diezelfde kracht bepaalt het verschil tussen Rubens' in prachtig
balancement van „Stand- und Spielbein" en in al de dauwfrisse colorigheid van haar weelderig naakt naar haar ketenen oprijzende Andromeda (pas rond 1639, tegen het einde van Rubens' leven geschilderd) ,
en het dodelijk beangste schepsel van die naam, dat bij Rembrandt
(Mauritshuis) al bijna tien jaar eerder aan haar boeien hangt te rillen
in het noodlottig schriklicht op haar wit kippevlees, en in wier angstig
omzien het naderen der gieren voelbaar wordt.
In die zelfde eerste jaren dertig waarin dit stuk moet zijn geschilderd,
beeldt Rembrandt ook een Diana in het bad (Verz. Kleiweg de Zwaan,
Amsterdam) , die vermoeden laat dat hij een naakt bijna even glorieus
zou kunnen schilderen als Rubens; nochtans is deze Diana eer aandoenlijk dan schoon. Want zij zit daar wel welig in al de zachtver-•
bloeiende rondingen van haar doorschijnend, Rubenesk incarnaat, maar
bij het plotseling in haar lichaam oprijzend vermoeden dat iemand haar
bespiedt, wendt zij zo snel het hoofd, dat wij haar gelaat nog bezig zien
uit zomerdromen te ontwaken tot de uitdrukking van schaamte en diepe
ontsteltenis die reeds haar hart hebben doen stokken en die reeds rillen
in haar vlees. Zij is geen godin, zij is een „armemens".
Nog in diezelfde tijd schildert Rembrandt de ontvoering van Proser-
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pina ( Kaiser Friedrich-Museum, Berlijn), het is een scène in een natuuren lichtdécor dat tot de meest romantische verliefdheidsuitingen van de
schoonheidsverliefde Rembrandt behoort. Het is op verre na niet zulk
een magistraal bewijs van kunde als Rubens leverde met diens beroemde roof der Leukippiden. Maar het is échter. Bij Rubens edele schrikgebaren der dames, met zeldzaam bekoorlijk effect, terwijl de paarden
steigeren op hun prachtigst en de rovende heren verliefde blikken
werpen; maar Rembrandts Prosopina krabt Pluto het kermend gezicht
open en haar vriendinnen grijpen zich vast aan haar mantel, zodat zij
door de op hol geslagen paarden in een dolle rit worden meegesleurd
achter de wagen aan, over de bultige bosgrond, dwars door distels en
struiken heen.
Ongetwijfeld chargeert Rembrandt menigmaal zijn realistiek. Tegen
juist zijn stelligste bedoelingen in, vervalt hij dan soms in theater en
pathos, veel onverdraaglijker nog voor onze ogen dan het theater van
Rubens, omdat deze zijn theater bedoeld heeft en de volmaaktheid
ervan met zeldzaam esthetisch meesterschap berekend, terwijl Rembrandt juist zijn doel voorbijschiet en van de weeromstuit in de potsierlijkste valsheid terecht komt. Zijn Christus op de eerste ets die hij van
Lazarus' Opwekking maakt, is geen wonderdoener wiens majesteit
ontzag afdwingt, maar een snorkende goochelaar wiens snoevende
grootsprakigheid van stand en gebaar alleen maar belachelijk is. Zijn
kort nadien geschilderde „Opwekkingen" zijn niet beter.
En dan: Rembrandt is in zijn tijd volstrekt niet de enige die echtheid
zoekt. Hij kan met deze eigenschap voor een goed deel slechts de representant schijnen van een geesteshouding die niet alleen typisch Nederlands is — al sedert de dagen van van Eyck en de Meester van Plémalle blijkende --r maar die, in nog typischer Hollandse vorm van aandachtigheid, juist in Rembrandts dagen het beroemde genre der Hollandse landschaps- en stillevenkunst schept en zich ook in de traditie
van het portret blijft bevestigen. Rembrandt voert in het portret en
vooral de portretgroep, tezamen met Frans Hals 6— hoewel op andere
wijze —, deze richting aan, en het werkstuk dat hem met één slag wijd
en zijd beroemd maakt als onbetwist leider van de ontwikkeling, is de
Anatomische Les van prof. Tulp (Mauritshuis) , de eerste portretgroep
die waarlijk groepsportret mag heten.
Tegelijkertijd herleeft ook de traditie van een burgerlijk soort realisme, aanvankelijk sterk romantisch en sensualistisch getint, dat zich
evenals Rembrandt verzet tegen de idealisering van mens en wereld.
Het trekt de inhoud der glorieuze barok, het bovenwereldse, omlaag in
de sfeer van het volkse; de heroische veldslagen en Bacchusfeesten van
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Rubens verkeren dan in boerenkermissen en knijpjestafrelen, in plaats
van mythische goden en heroën, nymphen, satyrs en faunen treden
lansknechten, rovers, lomperikken, deernen en zuipers op.
In veel bezadigder burgerstijl zal deze richting voor een goed deel
uitlopen in het genre binnenhuistaferelen van Dou en Terborch. al
vinden de Brouwers en Van Ostadens zich ook in rechter lijn bekroond
in een Jan Steen. En dat zelfs een burgerlijk realisme in Holland nog
verpuurd kan worden tot een zeldzaam hoogtepunt van schilderkunst
en geestelijke zuiverheid zal Vermeer bewijzen.
Realisme, echtheide-behoefte te over dus in het land van Rembrandt.
En trouwens: wat Rubens zelf aangaat, Rembrandts verblinder en grote
rivaal, ook hij heeft het manierisme slechts kunnen overwinnen met de
geweldige kracht van zijn Nederlandse werkelijkheidszin. Zonder juist
deze kracht is ook zijn kunst, zijn barok, volstrekt ondenkbaar. Want
die barok is de overwinning van de kloof die als een contradictie gaapt
tussen representatie en dramatiek. En zij overwint die kloof doordat zij
beide elementen tot één enkele verenigt: in de dramatiek zelf legt Rubens de grootsheid der representatie. Dit betekent echter tevens dat
Rubens het conflict tussen „Dichtung"en „ Wahrheit" — een conflict
dat Rembrandt op de spits drijft zolang hij in de ban van Rubens'
grootheid blijft — superieur uit de weg is gegaan. Mythe en werkelijkheid, houding en natuur zijn in Rubens' scheppingen één, omdat hij kans
ziet zijn figuren zélf tot natuurelementen te maken, die over de dingen
zijn als stormen en zon, die over de aarde gaan als rivieren en rollende
donderslag. Maar dit is het juist, waarvoor hij eerst volstrekt moest
afrekenen met de manieristische abstractheid en met al de kracht van
zijn Nederlandse werkelijkheid moest doordringen in de natuur, met al
zijn zinnen haar lichamelijkheid als het ware verzwelgend.
Het is duidelijk dat Rembrandts echtheid in laatste instantie een
andere betekenis heeft dan Rubens' naturalisme. Al is Rembrandt niet
minder zinnelijk aangelegd, zijn realiteit is toch iets anders dan Rubens'
zinnelijke natuur. Zij is: het leven — en dieper uitgedrukt: het leven
van de mens, omdat dit onder de waarnemingen van leven het veelzinnigst ervaren wordt. In dat leven is ook Rubens' „natuur" begrepen, en
om die op zijn beurt te veroveren heeft Rembrandt de helft van zijn
schilderleven nodig. Geen wonder dat hij daarbij zeer diep onder Rubens' ban komt. De schittering waarmee die onvergelijkelijke Vlaming
zijn schoonheidsbegeerlijkheid verleidt, is bijna te hevig om er zich aan
te ontworstelen. En toch: gedurende heel dat worstelingsproces — een
schitterend gevecht, dat duurt tot twee jaar na Rubens' dood, als Rembrandt met zijn Nachtwacht aan heel de Barok zijn afrekening presen-
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teert — blijft Rembrandts zelfstandigheid ongebroken, bij krachte (en
uitsluitend bij die kracht) van zijn diep instinct voor de echtheid van
het leven.
Er is een tijd, waarin Rembrandt al zijn gaven en zijn eerzucht schijnt
te concentreren op het verwerven van de titel: Hollandse Rubens. Zijn
werk is dan volkomen barok, hij leidt leerlingen op, zijn zelfportretten
tonen hem als een grand-seigneur en zijn gedragingen blijven daarbij
niet ten achter. In deze tijd ontstaat het grootste deel van zijn kunst- en
sieraden-verzameling, hij grijpt grootse onderwerpen aan voor zijn
doeken, hij vraagt zelfbewust een meisje van stand en met fortuin ten
huwelijk en hij koopt in de Anthonie Breestraat een soort van Rubenshuis — daarbij ver boven zijn financiële krachten grijpend: de nooit
voldane koopschuld zal hem tot aan zijn bankroet achtervolgen! Al wat
hij doet legt ondubbelzinnig getuigenis af van zijn volstrekte zelfverzekerdheid. Men zou zeggen — en men heeft gezegd —: hij ver-rubens-t.
Maar gelijk wij zagen is hij in geen enkel opzicht epigoon: hoe dieper
hij doordringt in de barok, des te feller en treffender gaat inderdaad
zijn realistiek die van Rubens te boven. Het bewijs is neergelegd voor
ieder die ogen heeft, in de twee zuiverst barokke meesterwerken die
Rembrandt schiep: het Offer van Abraham uit 1635 ( Ermitage, Leningrad) en de overmeestering van Simson uit 1636 (Stadelsches Kunstinst. Frankfort a. Main) . Men vergelijke ze niet alleen met Rubens'
beide interpretaties van dezelfde onderwerpen, maar ook met de meest
drastische verbeeldingen van dramatiek en geweldpleging die de Vlaming schiep.
Rembrandts „Offer van Abraham" beeldt precies hetzelfde ogenblik
uit als het gelijknamige stuk dat Rubens in 1611 had geschilderd: de
Engel grijpt Abraham bij de pols op het moment dat deze uithaalt om
toe te steken. Rembrandts compositie, die in haar dramatische schroefbeweging de geladenheid zamelt van een gespannen veer, is in dit
speciale geval zelfs barokker dan die van Rubens. Dat is tot daar aan
toe. Maar zijn Isaak, hoewel dit naakt ál de kunstige afrondingen van
de barokstijl vertoont, heeft niets van het meisjesachtige waartoe Rubens die knaap deed verwijven. En wat bij Rembrandt vooral zoveel
echter is, dat is de psychologie. Rubens' Engel grijpt met sierlijke
polsbeweging de hand-met-het-mes en zijn Abraham laat van schrik —
niet het mes maar het slachtoffer los. Bij Rembrandt is des Engels greep
pakkend, hij wringt Abraham het flitsend mes uit de hand, en deze —
schrikkend — wendt zich om. Rubens zal zich uit esthetische overwegingen wel gewacht hebben voor een vallend mes in zijn voorstelling.
Terecht. Maar Rembrandt telt echtheid ;waarder dan esthetica, en wat
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ons bijzonder treft in zijn schilderij, is het gebleven gebaar van Abrahams rechterhand: de intense greep op Isaaks hoofd, tegelijkertijd een
ware slachtersgreep (merkwaardig genoeg precies dezelfde als die
Brunellesco in hetzelfde gegeven eenmaal had afgebeeld op zijn bronzen
deur waarmee hij de beroemde wedstrijd tegen Ghiberti verloor) en een
gebaar van barmhartigheid opdat het kind niet zien zal wat zijn vader
hem zal doen.
Wat Rembrandts „Blindmaking van Simson" betreft, dit gruwelijk
schilderij overtreft in drastische echtheidsbenadering van levende geweldpleging al wat tevoren en daarna op dit gebied door beeldende
kunstenaars gepresteerd is, zelfs door Goya. En temidden van die tuimeling van allerwreedst geweld, die nacht van het kwaad waarin schril
licht valt over vechtende vuisten en bezeten beulsgezichten, waarin men
het knarsen hoort van het staal dat in Simsons oogkas wordt rondge.
wrongen en het bloed ziet spuiten uit zijn van pijn gierende kop, vlucht
op de achtergrond, voorbij de saamgeknepen reuzenvoet die de kramptrappende de ruimte instampt, in vuurwaaierende schemers, de geroofde
haarlokken als een zegepluim in de hand, Delila als de schitterendste
rhapsodie van de boosheid zelve die ooit geschilderd is. In dit schilderij
streeft Rembrandt Shakespeare ter zijde in onvervaarde observatie van
echtheid .-- hij zal hem later, stap voor stap, achter zich laten in het
peilen — „tussen hemel en aarde" — van waarheidsdiepte.
1) Nu aanwezig op de Expositie te Amsterdam.

Nieuwe tentlenzen
in de hedendaagse Theologie
II.

Poging tot een typering

door PROF. DR. J. C. GROOT

W

ANNEER wij na de geschetste voorgeschiedenis willen trachten
de op gang gekomen theologische vernieuwing samenvattend
op enige sprekende noemers te brengen, dan dringt zich in de eerste
plaats aan ons op het verschijnsel der zgn. „herbronning".
Er is met deze verlevendigde aandacht voor de bronnen der openbaring iets anders aan de orde dan alleen maar een herontwaken vare
historische zin of dan een door godsdienstige controverse gestimuleerd
verlangen om bepaalde katholieke leerstellingen als authentiek-christelijk zo gezagvol mogelijk te verdedigen. Mogen deze factoren een rol
gespeeld hebben bij de opbloei der positieve theologie in de 16e en 19e
eeuw, de huidige terugkeer tot de bronnen geschiedt noch vanuit historische noch vanuit apologetische impulsen, doch vanuit een typisch
eigentijds existentieel geloofsinteresse.
De huidige theologie wil namelijk volledige ernst maken met het feit
dat zij alleen bestaansrecht heeft als geloofs-bezinning. Zij wil uitsluitend denken binnen de sacrale bedding van de geloofsgenade, waar zij
de mens geconfronteerd weet met een werkelijkheid, die altijd meer is
dan louter denkopgave. In het geloof gaat het immers om de werkelijkheid van Gods altijd bezig herscheppend heilshandelen, dat de mens
voor de persoonlijke beslissing zijner meegaandheid met het goddelijk
werken stelt en daarom voor hem het gehalte bezit ener levensopgave.
Deze werkelijkheid kan men slechts in diepgaande persoonlijke geïnteresseerdheid benaderen. Men overdenkt haar slechts waarheidsgetrouw
wanneer men zich persoonlijk in een echte ontmoeting met haar gesteld
weet, wanneer men haar ziet als diepste drijfveer en zingevende draagkracht der eigen existentie, als basis van heel de eigen toekomstver
wachting. Zij wordt daarentegen in haar eigen aard volkomen miskend
zodra men zou menen zich tegenover haar in een neutrale toeschouwerspositie te kunnen plaatsen en een romantisch spel van enkel speculatie met haar te kunnen spelen. Daarom verzet zich de huidige theologie zo fel tegen het neutrale, puur objectieve en belangenloze denken
en bepleit zij een theologische bezinning vanuit een persoonlijke geloofs-
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ervaring, waarin de subjectiviteit der persoonlijke geïnteresseerdheid
haar belangrijke rol vervult.
Een bezinning echter vanuit de ervaring of intuïtie, die men in geloof
persoonlijk heeft van de goddelijke heilswerkelijkheid, zou onvermijdelijk leiden tot een subjectieve vertekening van die werkelijkheid en
daarmede ontaarden tot valse mystiek, wanneer de persoonlijke ervaring
niet omsloten was door de veilige ruimte der Kerk, waarin de Geest van
waarheid waakzaam aanwezig is. De persoonlijke geloofservaring zal
daarom altijd getoetst moeten worden aan de gemeenschappelijke geloofservaring van heel de Kerk als Bruid van Christus. Van die kerkelijke gemeenschapservaring uit zal zij ook altijd aangevuld moeten worden in de vele lacunes of eenzijdigheden, die zij in individuele begrensdheid vertoont. Want het bewuste weten der Kerk zal altijd rijker zijn
dan het bewuste weten der enkelingen. Maar zelfs dan, wanneer de
theologische reflectie de persoonlijke geloofservaring geplaatst heeft in
de wijde ruimte van het actueel levend kerkelijk geloofsbewustzijn,
zoals dat in het kerkelijk leren en bidden tot uitdrukking komt, zal een
verdere toetsing aan de authentiek-christelijke geloofservaring der eerste getuigen steeds nodig zijn, daar ook het actueel levend kerkelij k
geloofsbewustzijn door eenzijdigheid van accent of van aandacht wel
niet in de zuiverheid maar toch wel in de volheid van de kennis der
heilswerkelijkheid tekort kan schieten. Dan zal een teruggrijpen op een
geloofservaring, die nog niet door bewuste reflectie is verengd tot een
vast omschreven geheel van begrippen, steeds weer de mogelijkheid
open houden voor een ontdekken van nieuwe rijkdom in de werkelijkheid van het goddelijk heilsplan.
Zo vormt het verschijnsel der herbronning een soort van theologische
pendant van de prae-reflexieve-zijnservaring, waarvan de moderne existentieel gerichte wijsbegeerte in haar zoeken van de zin van het zijn
uitgaat en waarbij het besef leeft terug te moeten grijpen op een authentieke, ongereflecteerde zijnservaring om de verengingen en eenzijdigheden der gereflecteerde zijnskennis te corrigeren en aan te vullen.
Daar de bronnen der openbaring bij deze herbronning van meet a f
aan benut worden als documenten ener authentiek-christelijke geloofsontmoeting wordt met name de Bijbel hierbij niet gelezen en verklaard
als een boek, dat een aantal interessante wetenswaardigheden behelst
waarmede wij onze weetgierigheid kunnen bevredigen, doch als een
christelijk geloofsgetuigenis dat in zijn geheel op geloven appelleert en
daarom naar zijn diepst bedoelen alleen in geloof verstaan kan worden.
De religieuze bedoeling van de Bijbel, die geschreven is in de context
van een heilige verbondsgeschiedenis tussen God en mens en één grote
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oproep is tot intrede in en trouw aan Gods eeuwig verbond, staat dan
ook helder gegrift in het huidige bewustzijn en weet er een waarderend
en begrijpend gevoel te wekken voor de diepe zin der allegorese, door
de Vaders zo veelvuldig beoefend in hun waarlijk gelovige en diep religieuze bijbelexegese. Ook is in deze gelovige houding jegens de Schrift
een groter begrip ontwaakt voor de nauwe samenhang der bijbelboeken,
die alle op hun eigen wijze naar de ene Christus en zijn rijk verwijzen,
en speurt men in de zgn: spirituele exegese gelovig naar de diepere zin,
die door de inspirerende Geest bedoeld kan zijn bij een op het eerste
gezicht schijnbaar toevallig herhalen van gelijkluidende woorden en
zinswendingen.
Bij alle profijt dat men trekt uit de bruikbare resultaten der liberale
bijbelwetenschap springt daarom het diepgaand verschil met deze in
zich profane exegese in het oog. Ook de exegese zelf is geheel in de
existentiële geloofssfeer getrokken. En daarmede begint zij aan diepte,
aan warmte en in vruchtbaarheid voor het gelovige volk te winnen.
Wat het nieuwere theologische denken vervolgens bovenal wil zijn
is: een echt werkelijkheidsdenken.
Er is een duidelijk speurbaar verzet tegen het abstract begrippenspel
der zgn. deductie-theologie, zoals men die vooral sinds het tijdperk der
Laat-scholastiek beoefend ziet en waarbij een aantal formules, artikelen
of waarheden stof leverden aan een logische techniek, om al redenerende tot nieuwe conclusies te komen. De liefde voor het zuiver logisch
volgen leek er de liefde voor de geopenbaarde werkelijkheid bijna geheel in de schaduw te stellen, zoals de grote aandacht voor begrippen
en artikelen bijna deed vergeten, dat iets anders dan deze logische
grootheden de inhoud is, waarvan de geloofsdaad leeft. Het verzet
tegen dit alles nam soms zelfs zo radicale vormen aan, dat heel de
waarde van het menselijk redeneren op theologisch' gebied in twijfel
werd getrokken en van een overdreven anti-intellectualisme uit de menselijke theologie gedesincarneerd dreigde te warden.
Positief wil men in plaats van dit opereren met begrippen de geopenbaarde werkelijkheid zelve weer in het centrum der theologische
bezinning plaatsen, de werkelijkheid van het altijd levende heilshandelen van God Vader, Zoon en Geest. Naar deze in zich zelf enkelvoudige werkelijkheid wijzen in bonte veelheid van expressie alle dogmatische formuleringen en geloofsartikelen heen. Van deze inhoud leeft de
geloofsontmoeting. Wil men deze werkelijkheid steeds dieper leren kennen, dan zal men haar niet alleen met het logisch beredenerend verstand
doch ook met het liefdevol voelend hart moeten benaderen. Men zal
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haar met geheel zijn persoon moeten doorleven zoals wij ook de medemensen, die in ons leven staan, slechts naar waarheid zullen leren
kennen in dagelijkse aandachtige en liefdevolle ontmoeting. Hierbij
grijpt men terug op de, vanouds levende overtuiging, dat er ook een
kennis der heilswerkelijkheid is vanuit een door geloof en liefde in ons
gegroeide affiniteit met die werkelijkheid, die niet alleen in de versluierende middelijkheid van woorden en begrippen tot ons komt, doch ook
in de onmiddellijkheid ener werkelijke presentie ons nabij is.
Zo is het te begrijpen dat het tot de leuze kwam, dat theologie eigenlijk een aangelegenheid van heiligen is. In deze leuze steekt in alle geval
het waarheidsgehalte dat de weg der gelovige liefde, die eigenlijk de
weg van alle geloofsdenkers is, tot ontdekkingen leidt welke het aan
zich zelf overgelaten kil redenerend verstand nooit kan achterhalen.
Eerbiedige aandacht voor de werkelijkheid, welke voor iedere gelovige het diepst en rijkst geheim van eigen leven is, is moeilijk te rijmen
met een alsmaar kritisch vragen, of zij wel aanwezig is en of zij echt zo
is als zij voorgeeft te zijn, zomin als liefdevolle aandacht voor een aanwezige beminde met zulk een kritisch op afstand vragen te harmoniseren valt. Dit kritisch vragen, dat wantrouwend naar bewijzen zoekt en
dat in een tijdperk van eenzijdige kenkritische belangstelling bijna geheel de menselijke denkbezigheid in beslag dreigde te nemen, houdt af
van de bezigheid waar het in liefdevol gelovig denken toch eigenlijk om
moet gaan nl. van het zoeken naar een dieper verstaan, naar een rijker
kennis der aanwezig geloofde werkelijkheid, waaraan men zijn vertrouwen schenkt. Het is deze bezigheid die bezielend voor het leven van de
denker werken kan omdat dit denken tevens een dieper indringen betekent in de rijkdom van het eigen christen-zijn. Naar dit dieper verstaan
gaat dan ook heel de belangstelling uit van het nieuwe theologisch denken, dat zich hierin echt geloofsdenken weet, daarin verwant aan het
meest authentieke geloofsdenken der eerste christentijden. En hierbij is
het er zich diep van bewust, dat de geopenbaarde heilswerkelijkheid een
geheim is, dat vormend in ons leven staat en dat daarom uiteraard een
onverbrekelijke band bezit met de spiritualiteit. Zo wordt er een theologie beoogd, die deze band tussen waarheid en leven in heel haar
bezigheid sprekend tot uitdrukking laat komen, doordat zij God nooit
geheel op zich zelf stelt doch altijd ziet in zijn gemeenschap stichtende
liefde jegens de mensen, zoals die in zijn openbaring een aanvang nam
en tot uiting komt.
Zo wordt dan een theologie beoefend, die niet in ongrijpbare speculatieve verte verwijderd is van de prediking der grote liefdedaden Gods,
doch die zich op dezelfde vitale inhoud bezint waarvan de prediking
58
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leeft, zodat in haar de vraag naar een meer aan de prediking aangepaste
theologie ( Theologie der Verkiindigung ) een antwoord vinden gaat.
De aandacht voor de werkelijkheid, waarvan het geloof leeft en die
geen andere is dan de geheimvolle werkelijkheid van God zelf in zijn
verborgen heilshandelen met ons, heeft daarenboven het besef verdiept,
dat alle menselijke begrippen, formules en systemen in de weergave
dezer werkelijkheid noodzakelijk inadequaat moeten blijven. Hierdoor is
het oog gescherpt voor de betrekkelijkheid en historische beperktheid
van dogmatische formuleringen en systemen, hoewel dit soms uit reactie
tegen een begrippentheologie zo op de spits schijnt gedreven te worden,
dat men met Humani generis bevreesd moet zijn, dat het absoluut
waarheidsgehalte der oude kerkelijke dogmata daarmede in het gedrang
dreigt te komen.
Een derde noemer, waarop wij de vernieuwing der theologie menen
te kunnen brengen, is de uitgesproken aandacht voor de menselijke
persoon in heel zijn integrale werkelijkheid.
Het gaat hierbij allereerst om een belangstelling voor de persoon van
de gelovige denker zelf, waardoor de nieuwe theologie zich als een geprononceerd subjectief denken wil onderscheiden zien van een meer
objectief ingesteld denken uit vroeger tijden. Men spreekt hier gewoonlijk van het existentieel interesse van de nieuwe theologische denkstijl.
Aan de wortel van deze belangstelling ligt de uitgesproken wens, om
het geloven niet eenzijdig formalistisch te bepalen als een geloven aan
God, waarbij de inhoud geheel op het achterplan staat, doch ook en
bovenal als een geloven in God, omdat dan de inhoud centraal komt te
staan, die aan het geloven zijn christelijke signatuur verleent. Die inhoud
is immers de verlossingsliefde van God, zoals die in de volheid der tijden
in Christus tot volle openbaring kwam. Die inhoud is een gebeuren, dat
heel de geschiedenis vult, het gebeuren van heel het reddend bezig zijn
van God, die het aanschijn der aarde aan het vernieuwen is.
Dit gebeuren, dat eertijds in de geschiedenis van het joodse volk en
daarna in de geschiedenis van Christus en van zijn Kerk voor hen die
geloven zichtbare gestalte krijgt, is een nog altijd voortgaande werkelijkheidsopenbaring van wat met woorden in de woordopenbaring door
God is meegedeeld. En in dit gebeuren is de persoon van de gelovende
mens opgenomen. Hij behoort er toe als het voorwerp van Gods bezige
en reddende liefde. Dat maakt voor ieder het geloven tot een daad vol
van persoonlijke geïnteresseerdheid, waarvan het eigen leven, het eigen
eeuwig leven de inzet is. Daarom staat geloven in het teken ener persoonlijke ontmoeting met God, aan Wie de gelovige zich in telkens te
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herhalen levensbeslissing als aan zijn Redder wil toevertrouwen. Het
gaat niet op in een theoretisch weten, in de accurate kennis van een
aantal cerebraal van buiten geleerde dogmata, waaraan de ernst der
subjectieve overgave desnoods ontbreken kan. Het leeft geheel van deze
ernst, zodat de subjectiviteit, het persoonlijke belang de toets van zijn
echtheid is, de toets ook van de waarheid van zijn inhoud, die tot deze
persoonlijke inzet oproept. Pure belangenloze objectiviteit is ten opzichte van deze persoonlijke Godsontmoeting onwaarachtig.
Zo groeit er aandacht voor de persoon van de gelovige, die in het
leven der genade niet met dingen, doch met de roepende en reddende
persoon van God wordt geconfronteerd en daarin zelf handelend staat
tegenover zijn Heer, die hem als vrije mens behandelt. En hiermede
hangt samen die overal speurbare belangstelling voor de theologische
antropologie, waarin gezocht wordt naar een meer personalistische tekening der genade, opdat de christenmens in de grootheid zijner verkiezing niet tot ding verlaagd zal schijnen.
De telkens te hernieuwen geloofsbeslissing moet door de mens genomen worden in de volle concreetheid, waarin hij bestaat, in de concreetheid van de steeds wisselende situatie, waarin hij te verkeren komt, in
de concreetheid van het eigen geweten. God roept met zijn heilsboodschap, met het Evangelie, dat tevens Wet is, ieder op zijn eigen wijze:
Hij gaat met ieder een eigen weg leidend naar een voor ieder eigen
bestemming. En ieder gelovige gaat daarom zijn eigen weg met God.
Dit brengt de complicatie mee van geweten en wet, de complicatie ook
van de concrete situatie, waarin het gewetensoordeel vallen moet. En
van hier uit wordt heel het zoeken der zgn. Situationsethik begrijpelijk.
Het is in alle geval een zoeken, dat met de waarde van de vrije menselijke persoonlijkheid zoveel mogelijk rekening zoekt te houden.
Hetzelfde geldt van de nadruk, die gelegd wordt op de noodzaak der
verinnerlijking. Deze staat tegenover een leven in de uiterlijkheid van
slaafse volgzaamheid aan een vreemde wet, tegenover een onbezield
formalisme en sleurleven. Ook hier gaat het om de vrijheid van de mens,
die als christen niet tot een leven van louter wettelijkheid veroordeeld
is doch geroepen tot de vreugde van de vrijheid der kinderen Gods.
Daarom wordt de wet doorlicht als weergave van de innerlijke waardigheid, waartoe de mens in Christus is geroepen en verheven en waartoe
de Geest van Christus in hem wordt uitgestort, opdat hij in innerlijke
affiniteit met de Wet, die de levende Persoon van Christus zelf voor
ons is, van binnen uit tot wetsvervulling neigt, daarin vrijwillig de
plichten op zich nemend die aan de adeldom van het kindschap Gods
verbonden zijn.
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In eenzelfde klimaat van menselijke vrijheidswaardering ligt ook de
nadruk op de subjectieve gesteldheid bij de ontvangst der sacramenten,
waarvan zo lang eenzijdig het „ex opere operato" beklemtoond is. In de
leer over de „Mysteriengegenwart" zoekt men het persoonlijk karakter
van de sacramentele ontmoeting van Christus en de gelovige in duidelijke belichting te stellen, zodat er ruimte komt voor de persoonlijke
geloof s- en liefdedaad van de ontvanger als noodzakelijke voorwaarde
voor een echte ontmoeting, die vruchtbaar voor het leven is.
Dat bij deze aandacht voor de menselijke subjectiviteit de persoonlijke
verantwoordelijkheid en daarom ook de mondigheid van de gelovige tot
groter bewustzijn komen, ligt voor de hand. En van hieruit lopen er dan
ook lijnen naar het verdiept apostolaatsbesef der laatste tijden. Maar
dit apostolaatsbesef kan toch pas werkelijk vruchtbaar rijpen, wanneer
het wortelt in een bodem van sociaal denken. Ook dit sociaal denken
echter is een duidelijke karaktertrek der hedendaagse theologie, die
waarlijk de volle concrete werkelijkheid van de menselijke persoon zoekt
te respecteren en daarom ook oog heeft voor het onuitroeibaar sociaal
karakter van de mens, die in heden en toekomst in liefdevolle gemeenschap met vele broeders leeft en daarvoor medeverantwoordelijkheid
draagt. Hierin proeft men een duidelijk protest tegen het al te individualistische denken van voorheen, dat slechts op persoonlijk heil bedacht scheen en vanuit deze enge ruimte dan ook maar weinig gevoel
kon opbrengen voor een in de ruimte ener wijde gemeenschap gevierde
liturgie.
Bovendien wordt de concreetheid van de menselijke persoon ook
hierin ernstig genomen, dat niet alleen de onsterfelijke ziel doch ook het
lichaam volle aandacht krijgt in het weer sterker accentueren van de
verrijzenis uit de doden tegenover de vroegere nadruk op de onsterfelijkheid van de ziel: en daarbij treden dan ook naar voren al die aardse
werkelijkheden, waarin de mens zo diep verwikkeld is en waarin hij een
opgave te vervullen heeft, werkelijkheden als cultuur, techniek, politiek
enz. Er is een hele theologie aan het groeien omtrent die aardse werkelijkheden, waarvan de eigen sfeer dient te worden bepaald en de mogelijkheid der kerstening dient te worden besproken.
Een vierde aspect van het zich vernieuwend theologisch denken achten wij de historiciteit.
Wij verstaan daaronder het sterk in de bijbel geworteld besef van het
historisch karakter der geopenbaarde heilswerkelijkheid, nauw aansluitend bij het christelijk geloof in de menswording van Gods Zoon, die
zelf geschiedenis werd. Dit besef komt markant naar voren in de waar
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dering van de openbaring als werkelijkheidsopenbaring. Daarin immers
spreekt zich de overtuiging uit, dat openbaring uit de eenzijdige belichting van het spreken Gods dient gehaald te worden, dat zij ook een
goddelijk handelen met de mensheid is in de gestalte ener door God in
het leven geroepen en gevormde verbondsgeschiedenis, dat zij daarom
nog altijd in dit opzicht voortduurt, alle tijden zingevend vullende.
Daardoor krijgt de openbaring historisch perspectief, vertoont zij zich
in de opeenvolging der verschillende heilstijden van Oud en Nieuw
Verbond, van begin- en eindtijd van het Messiaanse Rijk, openbaart zij
zich zelf in een duidelijk waarneembare progressie, die naar de glorie
van het Hemels Jeruzalem en van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
heenstreeft.
Behalve voor het ontmoetingskarakter van het geloven is dit besef
van het historisch karakter der openbaringswerkelijkheid ook van belang voor de visie op de Kerk. Deze blijkt niet zonder meer vereenzelvigd te kunnen worden met het Rijk Gods, dat behalve de tijd tussen
Hemelvaart en Wederkomst van Christus ook heel de eindtijd van het
hemels jeruzalem omvat. Dit onderscheid tussen Kerk en Rijk Gods
onderschrijft op indringende wijze het nog slechts op weg en in de strijd
betrokken zijn van de Kerk op aarde, die nog immers niet de volle vrede
tussen wereld en Rijk Gods beleeft en daarom in een merkwaardige
tweespalt met de wereld verkeert. Dit onderscheid weet ook een noodzakelijke onrust te wekken in een dodelijk dreigende rust van gearriveerdheidsbesef, dat zo gemakkelijk binnen de veilige ruimte der Kerk
groeien kan. Het jaagt de mensheid op weg naar een vaderland, dat er
nog niet is: het geeft een visie mee, die boven de wisselvalligheid, onveiligheid en onstandvastigheid van het huidige leven uitgaat: het ontsteekt de hoop temidden van de zo benauwend om ons heengrijpende
wanhoop.
In het licht van dit onderscheid wordt verstaanbaar het eschatologisch accent, dat in het huidige theologische denken allerwege zo sterk
doorklinkt. Dit is dus iets meer dan alleen maar het

wijden

van een

extra-tractaatje aan de uitersten van de mens. Het is een zien van heel
de aardse werkelijkheid der strijdende Kerk in eschatologische belichting, een ontdekken van haar verwijzen naar een schonere toekomst.
Heel de liturgie, de sacramenten, het ambt, het geloven leven van deze
eschatologische oriëntatie en spanning. En daarbij wordt de mens niet
losgemaakt van de kosmos, waarmede hij door zijn lichamelijkheid zo
nauw verbonden is. Mens en wereld worden in nauwe lotsverbondenheid samengezien, zodat de komende aeon ook kosmische perspectieven
krijgt.

926 NIEUWE TENDENZEN IN DE HEDENDAAGSE THEOLOGIE

Als laatste karaktertrek van het nieuwe theologisch denken zouden
wij willen noemen zijn bescheidenheid of deemoed en zijn oecumenische
openheid.
Er is deemoed in het besef, dat de volle inbezitname in denken en in
leven van de geopenbaarde heilswerkelijkheid hier op aarde niet bereikt
zal worden. Altijd zal er mogelijkheid open blijven voor verdere verdieping of verovering. Juist omdat wij nog in de strijd betrokken zijn betekent iedere gave, ons geschonken, tevens een opgave. Nog leven wij
niet in de periode van de volmaakte verinnerlijking. Nog zal de wet in
een zekere uitwendigheid tegenover ons staan, omdat zij nog niet geheel
en al in het hart geschreven is. Nog is de volbloei van de vergeestelijking der mensheid niet gekomen.
Daarom blijkt ook het theologisch denken zich bewust, niet tot een
afgesloten systeem hier op aarde te kunnen komen, doch altijd voortgedreven te worden in een steeds verder gaande dogmatische ontwikke
ling. Ook is het zich bewust, dat daarom de zondige gebrekkigheid altijd
nog in het leven zal staan van hen, die tot de Kerk behoren, zodat met
zeker recht van een Kerk van zondaren gesproken kan worden. Zo leeft
het geheel en al van het Paulinisch besef van het najagen van wat nog
niet bereikt is.
Deze deemoedige bescheidenheid doet dit denken ook oecumenisch
zijn. Want juist door het bewustzijn de volle rijkdom der openbaringswerkelijkheid nog niet te hebben uitgeput is het zoekend naar vervollediging, naar integratie. Daarom wil het altijd open staan voor elders
gelegde accenten, die het bij zich zelf te veel verwaarloosd ziet, staat
het daarom ten opzichte van de afgescheiden medechristenen niet primair polemisch antithetisch, doch luisterend en positief waarderend. En
het heeft daarbij het besef in de waardering van het goede bij de anderen uiteindelijk eigen rijkdom te prijzen, daar het heel de geopenbaarde
rijkdom weet toevertrouwd aan de Kerk, waarbinnen het geschiedt. Bij
dit streven naar vervollediging of integratie, waarbij de vroegere eenzijdigheid zoveel mogelijk wordt vermeden, hoewel het besef daarbij
aanwezig is zelf ook weer bijna onvermijdelijk in eenzijdigheden te vallen, komen dan vanzelf zulke thema's aan de orde, die voorheen uitsluitend aandacht schenen te krijgen bij afgescheiden christenen, thema's
als het algemeen priesterschap der gelovigen, samenhangend met de
mondigheid van de leek: de zondigheid van hen, die tot de Kerk behoren, de waarde van het alleen door genade, alleen door geloof enz. En
hierdoor is dit denken in staat een bijdrage te zijn tot de hereniging van
alle christenen onder de ene Opperherder, daar het in rijker volheid de
katholieke waarheid bewust doet worden.

Kloosterlingen in de wereld?
door PROF. DR. L. MONDEN S.J.

OG steeds kijkt de leek wat onwennig en bevreemd op, als hij over
„seculiere instituten" hoort praten. Wel heeft hij een vaag vermoeden van het bestaan van gemeenschappen, die hij meestal als een
soort „kloosterlingen in de wereld" beschouwt, en waarvan de werking
met een waas van geheimzinnigheid omgeven blijft. Veel verder reikt
zijn wetenschap niet. Zelfs het verschijnen, op 2 februari 1947, van de
Apostolische Constitutie „Provida Mater", waarbij de lekeninstituten
officieel als een nieuwe „staat van volmaaktheid" in de Kerk erkend
worden, vond in lekenkringen niet de weerklank die men van een dergelijk document had mogen verwachten. Wellicht was dit hoofdzakelijk
te wijten aan het feit, dat de meeste commentaren beperkt bleven tot
vaktijdschriften en de nieuwe Instituten van hun kant uiteraard niet
belust zijn op spectaculaire propaganda. Voor anderhalf jaar echter
verscheen bijna gelijktijdig in Franse en Nederlandse uitgave, een
eerste standaardwerk: De seculiere Instituten. Het is van de hand van
Prof. J. Beyer, en bevat in zijn vierhonderd bladzijden een kleine summa
van alle problemen die zich in en rond deze Instituten stellen. Dit boek
lokte in de meeste religieuze en culturele tijdschriften uitvoerige commentaren en discussies uit en is aldus bezig de lekeninstituten geleidelijk in het brandpunt van de belangstelling te brengen 1 ) .
De aldaar in aanhangsel gegeven indrukwekkende lijst van bijna
honderd Instituten, waarvan het grootste niet minder dan 15.000 leden
telt, laat het belang van deze nieuwe levensvorm duidelijk uitkomen.
Zijn actualiteit wordt sprekend gedemonstreerd door het feit dat Documentation catholique van 21 augustus 1955 een aanvullende lijst van 43
nieuwe titels en adressen kon voorleggen, dat tussen 1949 en 1954 niet
minder dan 160 aanvragen tot oprichting van nieuwe Instituten te Rome
werden ingediend, en dat, in de enkele weken tussenruimte tussen de
Franse en Nederlandse uitgave van het boek van Beyer, de lijst der
bestaande Instituten met zes nummers moest uitgebreid worden. Als we
daarbij voegen, dat twaalf van deze Instituten in Nederland gesticht
werden, en vier in België, dan blijkt dat de problemen rond deze nieuwe
1 ) J. Beyer, De seculiere Instituten, Desclée, Brugge, 1954 (Oorspronkelijke Franse
uitgave: Les Instituts séculiers, Desclée, Parijs, 1954). Van de rond dit boek verschenen artikels signaleren we: R. Carpentier (Nouvelle Revue théologique); A.
Vandenbunder (Collationes Brugenses) ; J. Goeyvaerts (Collectanea Mechliniensia) ;
H. Schillebeeckx (Tijdschrift voor geestelijk leven); Van Overbeke (Kultuurleven);
H. Seiler 6 H. Urs von Balthasar (Civitas); A. Hayen (Evangéliser). Zie ook de
polemiek tussen Ons Geestelijk Leven (A. Munsters) en Actio Catholica (Divendal,
Hensen, Barendse). Een goed overzicht over de lekeninstituten vindt men bovendien
in Katholiek Archief, 1954, c. 169-224 en 1956, c. 137-152 (P. Optatus) . Van belang
is ook het artikel van K. Rahner over de leek in de Kerk, opgenomen in zijn Schriften
zur Theologie, en dat in Franse vertaling verscheen in Nouvelle Revue théologique.
jan. 1956.
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religieuze levensvorm ook onze onmiddellijke geestelijke belangstelling
opeisen.
* * *

Het eerste wat dan van deze Seculiere Instituten moet gezegd worden
is, dat hun leden zich helemaal niet als „kloosterlingen" in de wereld
voelen. De profane werkelijkheid treden zij niet van uit een gewijde
eenzaamheid als een vreemde, tegengestelde realiteit tegemoet. Zij is
integendeel hun natuurlijk element, het levenskader buiten hetwelk hun
roeping geen zin heeft, de noodzakelijke vorm, waarbinnen en waardoor
zij hun godgewijdheid beleven. Zij dragen dan ook geen kloosterlijk of
zelfs geen uniformkleed: de chirurg in zijn witte kiel, de jongeman in
keurig colbertpak of het meisje in discrete, maar modieuze jurk, die ti
dagelijks op straat of in de tram ontmoet, zij kunnen leden zijn van een
lekeninstituut. Zij wonen ook niet in een religieus huis. Het Instituut
bezit wellicht huizen voor zijn administratie, voor het opnemen van
zieken en bejaarden, en de leden brengen daar ook een deel van hun
vormingstijd of soms enkele geestelijke rustdagen door. Maar zij zijn
niet gehouden aan het verblijf onder één dak. Naargelang de omstandigheden en de eisen van hun apostolaat wonen zij bij een familielid in,
verblijven in een pension of op kamers, of wonen in een primitieve keet,
een luxueuse kliniek of een daklozentehuis. Zij leiden een sober en
eenvoudig, maar overigens volkomen normaal lekenleven. Zij delen in
de ontspanning en het gezelschapsleven van hun milieu. En niet zelden
zal een knap, ongehuwd meisje herhaalde huwelijksaanzoeken moeten
afwijzen, omdat niemand in haar milieu vermoedt, dat zij in een lekeninstituut haar maagdelijkheid aan God gewijd heeft.
En toch zijn deze mensen geen leken als de anderen: zij wijden hun
leven uitsluitend aan het apostolaat, behoren tot een Instituut waaraan
zij zich blijvend verbonden hebben, en beoefenen de evangelische raden
in een door de Kerk erkende staat van volmaaktheid. „Seculiere Instituten, aldus „Provida Mater", zijn verenigingen van clerici of leken,
waarvan de leden in de wereld de evangelische raden beoefenen, teneinde de christelijke volmaaktheid te bereiken en zich geheel te wijden
aan apostolaat".
Willen wij dan het ware wezen van deze groeperingen benaderen,
dan moeten we vooreerst aantonen, hoe zij aan het eindpunt staan van
twee tegengestelde ontwikkelingslijnen in het religieus beleven van de
hedendaagse Kerk: zij zijn tegelijk de laatste schakel in de ontwikkeling
van het kloosterideaal en de resultante van een tot haar laatste consequenties doorgedachte Katholieke Actie. Hebben we dit eenmaal ingezien, dan kunnen we het wezen van deze nieuwe levensvorm nog duidelijker aflijnen, door hem in zijn uitzonderlijke en paradoxale tussenpositie, op de grens van leken- en kloosterleven te situeren op het
dubbele punt van het volgen der evangelische raden en van het uitoefenen van het christelijk apostolaat.
Kruispunt van kloosterideaal en K.A.
Zolang het beginnende christendom zich in een vijandelijke wereld
moest handhaven ,en onder de bestendige bedreiging van de vervolging
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gen leefde, stelde de beoefening van de evangelische volmaaktheid geen
problemen. Christen werd men slechts van uit de diepste bereidheid, om
met al zijn hebben en zijn getuigenis af te leggen voor Christus. Men
koos partij voor Hem, en ieder wist welk risico dit meebracht. Toen
echter de Kerk door de vrede van Constantijn een gevestigde macht
werd en de christenen voortaan van een veilig aards bestaan konden
genieten, dreigde al gauw de lauwheid zozeer het geestelijk leven te
overwoekeren, dat bij de besten als vanzelf de drang ontstond, om het
volkomen bloedgetuigenis van het „martyrium'' op een of andere wijze
te blijven realiseren, en daardoor de christelijke gemeenschap aan de
dubbelzinnigheid van een compromis tussen christelijke en wereldse
geest te ontrukken. Geleidelijk zou deze nieuwe vorm van partij kiezen
voor Christus gestalte krijgen rond de drie kernpunten waarin de geest
der wereld zich tegenover die van Christus stelt: geld, genot en zelf
heerlijke machtswellust. Tegenover de dreiging van deze „driedubbele
begeerlijkheid'', zoals reeds St. jan haar noemde, zullen de volmaaktheid-bestrevenden partij kiezen voor Christus, door in zijn maagdelijke
overgave aan Gods liefde te delen, door met Hem arm te zijn en gehoorzaam tot de dood. En aan deze overgave zullen zij reeds in dit leven het
kenmerk van een definitieve overgave, van een totaal getuigenis, een
„martyrium'', trachten te geven door het afleggen van „geloften''. De
aan elk christelijk leven door het Doopsel gestelde eis, met Christus te
sterven aan de zonde en te leven voor God — een taak die slechts in
het eigen zalig sterven zich voltooien en tot eeuwigheid groeien kan —
pogen zij door de toewijding van hun geloften reeds in dit leven tot
eeuwigheid te bestendigen, voor zover de tijdgebondenheid en de wisselvalligheden van een steeds tot nieuwe inzet en nieuwe keuze genoopt
bestaan dit mogelijk maken.
Het was bijna vanzelfsprekend, dat dit zich distanciëren van en sterven aan het wereldse aanvankelijk sterk de behoefte zou voelen om zich
in een feitelijke afscheiding uit de verwereldlijkte christenheid gestalte
te geven, zozeer zelfs dat de volstrekte eenzaamheid van het kluizenaarsleven een tijdlang als de enige en onontwijkbare vorm voorkwam
van een volkomen overgave aan Christus. Geleidelijk echter zou voor
het christelijk bewustzijn het onderscheid duidelijker worden tussen het
geestelijk afstandnemen van het wereldse en de toevallige zichtbare
gestalte die dit afstand-doen aanvankelijk had aangenomen. Even geleidelijk zien wij in de Kerk zich een terugkeer aftekenen, van de monnik
eerst, later van de kloosterling en de religieus, naar een aanwezigheid
van verlossing en getuigenis in het profaan leven van de christelijke
gemeenschap.
Het openkomen van eindeloze missiegebieden, de verscheurdheid van
de christenheid door de godsdiensttwisten, de geleidelijke overwoekering
van Europa door een nieuw heidendom, hebben deze ontwikkeling zeker
in de hand gewerkt. In wezen echter ging het hier om een rijping van
het christelijk bewustzijn, dat de scheiding van het religieuze en het
profane steeds minder als een ruimtelijke of zakelijke afbakening ging
zien, en steeds meer als de onzichtbare kloof van een existentiële keuze.
De frontlijn tussen de Christus en de Satan loopt dwars door elke men-

930

KLOOSTERLINGEN IN DE WERELD?

senziel, elke mensengemeenschap en elke menselijke situatie. Ook in een
kluizenaarscel is de wereld niet buitengesloten, en de eenzaamheid van
Christus kan evengoed en wellicht dieper geproefd worden in de promiscuiteit van een fabriek of een concentratiekamp als achter de veilige
beslotenheid van kloostermuren.
Zeker, die eenzaamheid zal zwaarder en bevangender zijn, zij zal
meer bedreigd zijn, en dus een sterker inspanning van alle krachten,
een restlozer deemoed van overgave eisen, wanneer zij aldus beleefd
wordt in de benauwdheid van een wereld die met al haar hartstochten
aan Christus' boodschap een verwilderd neen toeroept. Maar juist
daarom zal dit getuigenis des te dwingender zijn: voor een wereld die
niet meer naar de berg opkijkt waar eenzame bidders haar naar de
hemel heffen, is er geen ander redmiddel meer, dan dat de bidders zelf
zouden afdalen in de vlakte, te midden van de brooddronken menigte
die zich rond het gouden kalf verdringt, zoals eenmaal de Zoon zelf zijn
woontent in ons midden opsloeg en verlossend in de verwording van
onze mensengeschiedenis intrad.
Deze terugkeer van het christelijk bewustzijn naar de volle evangelische kracht van het „in de wereld, niet van de wereld--zijn hebben de
Seculiere Instituten tot zijn laatste consequenties doorgedacht. Zij vonden meteen, in het huidige wereldklimaat van geestelijke verdwazing en
vervolging, dat zulk een opvallende gelijkenis vertoont met de eerste
tijden van het christendom, de oorspronkelijke vorm weer van het allesgevend, tot alles bereide getuigenis te midden van een vijandige wereld:
het onbloedig en vaak ook het bloedig — „martyrium" van de eerste
geloofsgetuigen.
Evenzeer echter als aan een rijpingsproces van het kloosterlijk volmaaktheidsideaal, danken de Seculiere Instituten hun uitzonderlijke
aantrekkingskracht aan een heel anders gerichte, bijna tegengestelde
stroming, die ook eeuwenoude waarden tot gelding brengt, maar in
haar huidige gestalte een der meest markante trekken uitmaakt van de
geestelijke fysionomie der twintigste eeuw: de Katholieke Actie.
Het op de voorgrond treden van het lekenapostolaat in het begin van
deze eeuw wordt gedeeltelijk door dezelfde cultuurhistorische context
verklaard die, zoals we zeiden, ook het kloosterlijk volmaaktheidsideaal
zo sterk beïnvloed heeft. Ook hier echter heeft het geloofsinzicht van de
Kerk, langs de providentiële oproep van Pius XI, de feitelijke doorbraak
bewerkt, en de vage verlangens, de geïsoleerde pogingen van enkelingen, het aanvoelen van noden en de verspreide goede wil in één machtige stuwing opgevangen. In de geweldige geestdrift waarmee in de
eerste jaren aan de pauselijke oproep gehoor werd gegeven, werden
langs alle kanten initiatieven genomen, organisaties opgebouwd, experimenten gewaagd, grootscheepse acties allerwegen op touw gezet. Dit
alles met veel schone edelmoedigheid, met een onvermoeide, totale overgave aan het werk, maar ook met een vaak naïeve voortvarendheid, een
bijna blind vertrouwen in de kracht van de „actie" en de macht van
religieuze propaganda, en een al te grote omhaal van goedkope leuzen
en slagwoorden.
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De wereldoorlog heeft in dit alles een diepe kentering gebracht. Zoals
op heel deze generatie heeft hij ook op de katholieke elites zijn stempel
van menselijke twijfel en vermoeidheid gedrukt. De broosheid van elk
menselijk ondernemen, van alle structuren en organisaties, de bedreigdheid en berooidheid van 's mensen innerlijkste existentie, de zwaarte
van het christelijk kruis hebben zich in deze jaren van onzekerheid en
leed onweerstaanbaar opgedrongen. Bovendien staat een hele generatie,
die haar jeugdenthousiasme in de K.A. heeft uitgevierd, thans in volle
levensrijpheid. Zij heeft, naast tastbare maar zeer beperkte resultaten,
ook veel mislukkingen en ontgoochelingen geboekt. Zij is daardoor
scherp en onmeedogend de fouten en tekorten van haar aanvankelijke
werkwijze gaan inzien: zij realiseert zich thans beter, hoeveel menselijke
ijdelheid en naïef zelfvertrouwen er onder veel van haar vurigste apostolaatsverlangens schuil ging; het ineenstorten van nochtans zo machtig
opgebouwde kaders heeft haar geleerd dat het christelijk apostolaat
meer en anders is, dan het sublimeren van profane propagandamiddelen; dat het christendom zuurdesem moet zijn, geen springstof; dat niet
.,ons" rijk, maar dat van Christus komen moet; dat de bekoring van
aards messianisme niet alleen bij de joden leefde en dat het kruis vaak
een ergernis en een dwaasheid blijft, ook voor degenen die het prediken.
Dit alles heeft bij de besten onder de leken een drang naar verinnerlijking gebracht, het zoeken naar een onwankelbaar religieus steunpunt,
van waaruit hun apostolaatswerk blijvend gefundeerd en in zijn religieuze echtheid gewaarborgd zou zijn. Opvallend is het, hoe de naoorlogse K.A. naar een theologisch inzicht in de plaats van de leek en
naar een hem eigen spiritualiteit zoekt. Dit verlangen naar een algehele,
blijvende verbondenheid met Christus, bron van elk apostolaat, moest
als vanzelf aansluiting vinden bij de in de Kerk traditionele, oorspronkelijk hoofdzakelijk voor leken bedoelde vorm van volmaakte Christusverbondenheid: het volgen van de evangelische raden. In de seculiere
Instituten werd dit verdiepingsproces van de K.A. consequent doorgedacht en in praktijk gebracht.
In de ontmoeting van de drang van het kloosterleven naar een steeds
effectiever aanwezigheid in het profane met de drang van het lekenapostolaat naar verinnerlijking en bevruchtende godgewijdheid, hebben
de Seculiere Instituten, in het hart van de Kerk en meteen in het eeuwig
verlossende Hart van Christus. hun zin en hun bestemming gevonden.
Paradox van vrijheid en gebondenheid in het beleven
van de evangelische raden
In heel hun structuur en uitbouw nemen de lekeninstituten dan ook
een eigenaardige tussenpositie tussen leek en kloosterling in. Het is niet
mogelijk binnen het bestek van een tijdschriftartikel dit in detail aan te
tonen. Wij beperken er ons dan ook toe, die paradoxale situatie ten
overstaan van twee grondwaarden, het beleven van de evangelische
raden en het beoefenen van het apostolaat, kort te belichten.
Het begrip „evangelische volmaaktheid" is voor een dubbele beteke-
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nis vatbaar. Elk christen is in zekere zin tot evangelische volmaaktheid
geroepen. Er bestaat in het evangelie geen dubbele moraal: die van de
geboden, welke voor allen, en die van de raden, welke slechts voor
enkele uitverkorenen bedoeld zou zijn. De zaligheden zijn een algemeen
christelijk programma, waarvan de geboden slechts het minimumniveau, dat van de strikte verplichting, weergeven. Ieder christen is er
toe geroepen verder te gaan dan deze geboden, en de gelijkvormigheid
met Christus, welke hij door zijn doopsel bezit, in heel zijn menselijk
bestaan zo volkomen mogelijk tot morele uitdrukking te brengen. Ieder
christen moet derhalve zich inspannen, om te leven in een geest van
zelfverloochening en onthechtheid, verlost uit de begeerte naar aards
bezit, uit de donkerte van zinnelijkheid en uit de zelfheerlijke trots, onbeperkt meester te zijn over eigen lot. En het is niet voldoende dat hij
deze gesteltenis affectief in zich zou aankweken; zij moet zich effectief
laten gelden in de beslissingen van elk ogenblik, die het concrete, veelvuldig verloop van zijn bestaan bepalen.
Als wij echter over „evangelische raden" spreken, geven wij aan dit
woord meestal een veel scherper omschreven betekenis: die namelijk
van een zeer bepaalde wijze waarop de algemene evangelische roeping
tot volmaaktheid door een aantal mensen in praktijk wordt gebracht.
Kenmerkend voor deze speciale vorm van volmaaktheidsbestreving is
wel op de eerste plaats, dat de inspanning tot morele Christus-gelijkvormigheid niet verkaveld blijft over het detail van de concrete levensbeslissingen, maar dat met één enkele daad een heel leven, of tenminste
een hele levensperiode, in het teken van de Christus-gelijkvormigheid
gesteld wordt. De gelofte of belofte •--- als levenstoewijding is, in de
beleving van de evangelische raden in de meer stricte zin van het woord.
het meest essentiële bestanddeel. Aan de definitieve greep van Christus
op ons in het Doopsel, aan het „onuitwisbaar merkteken" waarmee Hij
ons objectief tot zijn ledematen heiligt, wil de mens ook subjectief met
een definitieve, onuitwisbare toewijding van zijn hele bestaan beantwoorden.
Dit brengt vanzelfsprekend mee, dat de evangelische geest der zaligsprekingen zich in concrete, welomschreven verplichtingen vaste gestalte zou geven, zodat de toewijding geen onbepaald, platonisch verlangen blijft, maar een bewuste, weloverwogen gave. Van deze verplichtingen heeft van oudsher de door Christus zelf aangeprezen maagdelijkheid de kern uitgemaakt. Kan er een sprekender symbool bestaan
van de totale overgave aan Zijn verlossende liefde, dan dit verzaken,
niet alleen aan het sterkste, voor velen het moeilijkste tot christelijk
evenwicht te brengen, menselijk instinct, maar tegelijk aan elke louter
menselijke innigheid, warmte en geborgenheid? Ook de onthechting aan
aards bezit, als benaderende realisering van het „alles verkopen om
Christus te volgen", zal van deze verplichtingen deel uitmaken. En het
verzaken aan de zelfheerlijke wil, om geheel aan Christus te behoren,
zal de vorm aannemen van een gehoorzaam luisteren naar een in zijn
naam sprekend mens, in wiens stem de uitnodigende, vermanende en
bevelende roep van Christus zelf wordt opgevangen.
De authenticiteit echter van het aanspreken Christi, waarop de god-
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gewijde dit gehoorzaam, onthecht en maagdelijk antwoord geeft, kan
uiteindelijk slechts gegarandeerd worden langs de Kerk, waaraan Christus de volheid van zijn spreken en gezag heeft toevertrouwd. Daarom
bereikt de beleving der evangelische raden slechts haar volgroeide
gestalte als door de Kerk erkende en gesanctionneerde „levensstaat". In
de hier geschetste zin verstaan immers, richten de evangelische raden
zich niet meer tot elkeen, maar slechts tot degenen „die het vatten
kunnen". Ieder christen is tot volmaaktheid geroepen, maar niet ieder is
geroepen om haar langs die weg en in die mate te bereiken. Als eigen
„levensstaat" zijn de evangelische raden derhalve niet slechts een uitnemend middel tot persoonlijke heiliging. Zij hebben bovendien een
bepaalde functie in het geheel van de Kerk. In Christus' Mystiek
Lichaam hebben zij de eigen taak: door hun speciale, zeer volkomen, en
als levensstaat zichtbare volmaaktheidsbeleving getuigenis te zijn, teken
en wekroep tot volkomenheid voor alle ledematen. Niet ieder christen
is tot de evangelische raden geroepen; maar de beoefening ervan door
enkelen is voor allen een steeds uitnodigende wegwijzer om op hun
wijze de volheid van de mannenmaat Christi te bereiken.
Tegenover deze dubbele vorm van evangelische volmaaktheidsbestreving nu bevinden de Seculiere Instituten zich in een paradoxale tussenpositie. Enerzijds staan hun leden in een kerkelijk erkende staat van
volmaaktheid door beoefening der evangelische raden. Anderzijds echter staan zij midden in de wereld, in levensomstandigheden en verantwoordelijke posities, die van hun werk en van hun gedragingen een
soepelheid en aanpassingsvermogen eisen, welke met de nauwkeurig
omschreven verplichtingen van een geloftenleven bijna onverenigbaar
schijnen. De kloosterling die zijn geloften aflegt, weet waaraan hij zich
te houden heeft. Zijn armoede b.v. bestaat in het effectief prijsgeven
van elk bezit: hij heeft niet langer een eigen vermogen te beheren; hij is
voor zijn levensonderhoud op zijn orde of congregatie aangewezen en
kan over geld dat langs zijn handen gaat slechts met toestemming van
zijn oversten beschikken. Leden van een lekeninstituut daarentegen
zullen meestal niet anders kunnen dan goederen bewaren, waarover zij
binnen zekere beperkingen zelfstandig beschikken; zij staan voor eigen
bestaan in, leven volgens hun positie en stand en schikken, naar zeer
algemene richtlijnen, hun eigen uitgaven. De kloosterling echter, juist
omdat zijn armoede-verplichtingen zo nauwkeurig omschreven zijn, kan
zich binnen deze perken allicht zonder wroeging in de veilige onbezorgdheid van een gemakkelijk en relatief comfortabel leventje installeren. De leden van een lekeninstituut echter, juist omdat de verplichtingen van hun geloften slechts zeer algemene richtlijnen zijn, zullen de werkelijke armoede van leven, het delen in de bestaansonzeker
heid van hun medemensen, niet te goeder trouw' kunnen prijsgeven.
Geven zij de geest van hun gelofte prijs, dan wordt de overwoekering
door het wereldse al gauw zo totaal, dat zij zich niet meer met een
beperkt volmaaktheidsbewustzijn kunnen paaien. En laten ze zich door
de geest van hun gelofte inspireren, dan zal de hen omringende nood
hen tot een radikale beoefening van de armoede dwingen.
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Als wij b.v. lezen hoe in bepaalde lekeninstituten geen huizen voor
bejaarden voorzien zijn, maar de aansluiting bij een organisme van
sociale zekerheid hun voor hun oude dag een specifiek arme levenszekerheid voorspiegelt, dan zien we onmiddellijk het verschil tussen de
kloosterlijke en de „leken"-armoede. En wie zich wil realiseren tot
welke heldhaftigheid deze vorm van armoede leiden kan, leze de bladzijden, waarin Cath. de Hueck voor „uitgedienden" van de K.A. een
aanwezigheidsapostolaat in de achterbuurten aanprijst: „Zij zullen een
laatste vaarwel toeroepen aan alle banden die hen ooit bonden en alleen
verder gaan om de armoede, de arbeid, de eenzaamheid, de grauwheid,
het vuil en de wanhoop te delen met de meest vergeten en eenzame
mensen ter wereld, de mensen die wonen in donkere sloppen en kromme
steegjes en die leven van bedelen, prostitutie of obscure handeltjes. Hun
verblijf is een klein kamertje in een smerig straatje, zo mogelijk in hetzelfde huis met mensen die zij helpen. Worden zij te oud om te werken,
dan kunnen zij bedelaars worden, of gaan venten met veiligheidsspelden
of veters. — En hun dood? Die is het „consummatum est" van hun
leven. Hun dood is temidden van andere eenzame mannen en vrouwen"2).
Gelijksoortige beschouwingen zou men ook over de gehoorzaamheid
naar voren kunnen brengen. En zelfs de maagdelijkheid, al wordt zij
door kloosterlingen en leden van lekeninstituten gelijkelijk tot zichtbaarheid gebracht in het celibaat, brengt beiden toch in een heel verschillende positie. Voor de kloosterling staat zijn ordeskleed, de regel
van het slot, heel de ordening van zijn leven en zijn apostolaat tegenover de opdringerige zinnelijkheid van de hem omringende wereld als
een openlijke proclamatie en dus tegelijk als een bescherming van zijn
maagdelijkheid. De lekeninstituten moeten dit alles missen: zonder de
afgrendeling van uiterlijke kentekenen, zonder beschermend communiteitsleven, zonder enig wapen tegenover de verleiding van buiten en de
eigen zwakheid en eenzaamheid dan de actueel brandende beleving van
hun godgewijdheid, moeten zij de eenmaal gedane keuze van hun
gelofte verdedigen en handhaven in een nieuwe keuze van elk ogenblik.
Men ziet onmiddellijk, hoezeer iemand bedrogen zou uitkomen, als
hij aan een lekeninstituut de voorkeur gaf boven een kloosterroeping,
met de geheime bedoeling zich geheel aan Christus te geven, zonder de
dingen dezer aarde geheel te moeten prijsgeven. Evenzeer als de kloosterling zal de godgewijde in de Seculiere Instituten zich geheel en
blijvend voor Christus inzetten; maar hij zal het doen in het bewustzijn
dat hij, veel meer dan de kloosterling en haast evenzeer als de gewone
leek, de evangelische geest die hem tot zijn godgewijde leven noopte, in
het concrete detail van zijn leven door een telkens nieuwe inzet steeds
weer zal moeten bevestigen en vernieuwen. Aan God gebonden als een
kloosterling, en toch ongebonden aan eigen stellingname overgeleverd
als een leek, dat is de paradox die de volmaaktheidsbestreving van de
lekeninstituten tot een genadevolle en heldhaftige harmonie moet verzoenen.
2)

C. de Hueck, Post voor de zusters, Rotterdam, 1954, blz. 87-94.
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Ambtelijk lekenapostolaat
Dezelfde paradoxale situatie vinden wij terug als wij het apostolaat
van de lekeninstituten beschouwen. Ook het woord apostolaat immers
is voor een dubbele betekenis vatbaar. Het kan zeer algemeen de noodzakelijk aanwezige sociale dimensie van ons christelijk bestaan aanduiden, of de uitdrukking daarvan in een gespecialiseerde activiteit.
Enerzijds is de groei van de genade in een mens nooit een louter
individuele aangelegenheid. Wij zijn ledematen van Christus' mystiek
Lichaam. Al wat wij zijn en worden in genade heeft zijn onvermijdelijke
terugslag op alle andere ledematen van dat Lichaam; zeer speciaal worden onze sociale betrekkingen, onze omgang met de anderen in huwelijk, vriendschap, beroep en maatschappelijk leven, door ons christenzijn tot een genade-dialoog en tot een voortdurend bovennatuurlijk
uitwisselingsproces verheven. Aan heel dit sociaal aspect van onze
genadegroei kunnen wij de naam apostolaat geven.
Apostolaat is echter ook het ten uitvoer brengen, door de zichtbare
Kerk, van de haar door Christus gegeven opdracht: gaat en onderwijst.
Heel de systematische, georganiseerde inspanning van de Kerk, om
zich, langs de essentiële vormen van toediening der sacramenten, prediking, zielzorg en missionering, en langs de meer subsidiaire vormen
van opvoeding en caritatief werk, als zichtbare gemeenschap uit te
breiden en te bestendigen, ook dat kan alleen met de naam apostolaat
uitgedrukt worden.
Dit laatste soort apostolaat nu, dat wij het ambtelijke apostolaat
zouden kunnen noemen, is speciaal aan de kerkelijke hiërarchie, aan
bisschoppen, priesters e n kloosterlingen toevertrouwd. Het eigen apostolaat van de leek daarentegen is het apostolaat in de eerste zin, het
niet-ambtelijke apostolaat van het simpele, maar integrale christen-zijn.
De eigen roeping van de leek is immers juist: zijn christelijke bestemming in het profane leven gestalte te geven. Zijn huwelijk is hem niet
een middel om aan zielzorg te gaan doen tegenover vrouw en kinderen;
maar heel zijn sacramenteel geadeld huwelijks- en gezinsleven wordt
door de christelijk beleefde volheid ervan als vanzelf apostolisch werkzaam. Niet door een ongelovige vriend te bepreken of hem min of meer
onder dwang naar katholieke spreekbeurten mee te tronen, zal hij op de
eerste plaats zijn vriendschap tot een apostolaat maken, maar door de
vriendschap zelf van uit de volheid van zijn christen-zijn te beleven.
Nu kunnen er echter omstandigheden komen waarin het ambtelijk
apostolaat zich niet meer ongestoord kan uitoefenen. Het moet, omwille
van vervolgingen b.v., grotendeels schuilgaan onder de niet-ambtelijke
gestalte van het onopvallende lekenapostolaat. Of het staat tegenover
een zozeer ontkerstende, afvallige massa, dat het voor zijn uitdrukkelijke prediking geen gehoor en voor zijn priesters geen toegang meer
vindt. Tegenover zulk een noodtoestand wordt het begrijpelijk, dat de
priester naar de spontane vorm van het lekenapostolaat gaat teruggrijpen, en dat anderzijds de Kerk haar leken oproept, om aan het
hiërarchisch apostolaat deel te nemen in die situaties en die vormen,
welke voor het werken van de priester of kloosterling minder toeganke-
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lijk zijn, in die vormen m.a.w. welke de onmiddellijkheid en onopvallendheid van het spontane lekenapostolaat benaderen. En als dergelijke
noodtoestanden algemeen worden en zich bestendigen, zoals in onze
tijd maar al te duidelijk het geval is, dan wordt het wenselijk, dat de
Kerk niet enkel de leken tot K.A. oproept, als tot een occasionele taak,
die zij naast en buiten hun eigen beroeps- en gezinsapostolaat zullen
vervullen, maar dat zij aan de besten onder hen zal vragen, van dit
aanvullend apostolaat hun levensdoel en hun uitsluitelijke levensinhoud
te maken.
Dat is de paradoxale situatie waarin de lekeninstituten zich bevinden.
De taak waaraan zij hun leven wijden, is de ambtelijke apostolaatstaak
van de Kerk. Maar zij werken er uitsluitend en blijvend aan mede op
het terrein van het niet-ambtelijke, het lekenterrein. In het oog van hun
medemensen zullen zij leken zijn als alle anderen, mensen wier levenstaak in het profane ligt, en die zich met hart en ziel aan die taak wijden.
Maar voor zichzelf, en voor de Kerk die hun verbintenis aanvaardt, is
het medewerken aan het ambtelijk apostolaat van de Kerk hun enige
levensinhoud, en de profane levenstaak slechts de vorm, waarin dit
apostolaat zich moet uitdrukken, wil het zijn doel van aanvulling en
herkerstening ten volle vervullen 3 ) .
Zonder enige overdrijving mogen we dus zeggen dat het apostolaat
van de lekeninstituten essentieel een apostolaat der verborgenheid is.
Niet in de zin, alsof zij geheime genootschappen zouden zijn, een soort
kerkelijke vrijmetselarij, die door celwerking de strategisch belangrijke
posten zou trachten te bezetten: zulk een opvatting zou juist de karikatuur zijn van wat de Seculiere Instituten beogen en zou hen in de
zwaarste aanvangsfouten van de K.A. laten terugvallen. Maar in déze
zin: dat hun getuigenis voor Christus zich niet in een rechtstreekse
poging tot religieuze beïnvloeding, zelfs niet in de uitdrukkelijkheid van
een openbare levensbelijdenis zal openbaren, maar uitsluitend in het
spontane, discrete doorstralen, doorheen de alledaagsheid van een profane levenstaak, van de in hen aanwezige genadevolheid en meer-danmenselijke liefde. Hun apostolisch ambt zal er in bestaan, aan alle
ambtelijke beïnvloeding te verzaken, en eenvoudig als integraal christen
mens tussen ontkerstende mensen te staan. Niet de breedvertakte boom
willen zij zijn, van verre zichtbaar, en waarin de vogels des hemels hun
nest kunnen bouwen, maar het onzichtbare zout der aarde, dat in volledig oplossen en prijsgeven van zichzelf, aan een door bederf aangetaste
wereld haar oorspronkelijke frisheid en haar goddelijke smaak terug wil
schenken.

* * *

3 ) De situatie van de priester, die deel uitmaakt van een lekeninstituut is, in dit
perspectief gezien, nog paradoxaler. Zozeer zelfs dat wij, met A. Hayen (art. cit.),
ons kunnen afvragen of mettertijd de beleving van de priesterlijke volmaaktheid, al
zal zij noodzakelijk rond de evangelische raden geconcentreerd moeten blijven, niet
tot een heel nieuwe „staat van volmaaktheid" zal uitgroeien. Is trouwens de volmaaktheidsbeleving van de priester niet van meet af aan verschillend van die van de
leek, omdat de sacramentele godgegrepenheid waarop zij antwoord geeft, hem langs
zijn priesterlijk merkteken op een ontologisch verschillend niveau van Christusverbondenhrid situeert?
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De Seculiere Instituten staan nog aan het begin van hun geschiedenis.
Mettertijd zal duidelijker blijken, welke onvermoede perspectieven voor
volmaaktheid en apostolaat zij openen, en welke zware problemen de
vorming van hun leden, de opbouw van hun spiritualiteit en het stabiliseren van hun werking zullen stellen.
Zoals ze nu zijn, in de geestdrift van hun eerste opbloei, zijn zij
vooral een onmiskenbaar getuigenis voor de vitaliteit, het bovennatuurlijk aanpassingsvermogen en de heilige ernst van de hedendaagse Kerk.
En voor al het reeds bestaande, zeer speciaal voor de kloosterlingen en
voor de katholieke actie, kunnen zij wellicht aanleiding zijn, niet om
zich in menselijke kleinzieligheid bedreigd of verdrongen te voelen,
maar om zich over eigen wezen en oorsprong te bezinnen, alle verstarring, verburgerlijking en conventie af te schudden, en zich te herbronnen van uit de eeuwige jeugd van Gods Geest.
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De katholieke roman in Frankrijk
door FR. SERVAAS WIJSEN O.F.M.

ffi OEN eeuwen geleden een vrome monnik er toe overging heel zijn
lange ervaring als man Gods op schrift te stellen, meende hij zijn
wijze lessen niet beter te kunnen beginnen dan met het ernstig vermaan
dat alwie Christus na wil volgen — en onder die titel schreef hij zijn
memoires — eerst de moed moet hebben zich af te wenden van de boze
wereld. En van meet af aan geeft hij dan een opsomming van al de
ijdelheden van die wereld, waarin hij o.a. zegt: „Maak u los van een
al te groot verlangen naar wetenschap en kennis, want daarin schuilt
verstrooiing en bedrog, distractio et deceptio .... Het is zeker dat u op
de laatste dag des oordeels niet gevraagd zal worden wat gij gelezen
hebt, maar wel wat gij gedaan hebt".
Maar hoe men de zaak nu ook bekijkt, zelfs de vrome Thomas van
Kempen zal toch wel gelezen hebben, en de ironie wordt volkomen
wanneer wij zien dat hij ons zelf een boekje ter lezing aanbiedt. Want
al heeft dan het doen het primaat, het valt niet te ontkennen dat er een
zinvol verband bestaat tussen lezen en doen, tussen lezen en leven. En
dat verband is wel zo sterk, dat er geen lezen bestaat dat niet zijn
weerslag heeft op het leven. De lezer van nu is immers de „doener"
van straks. Zelfs het lezen dat aan de rand van het leven plaats heeft,
„in margine vitae", als een loutere ontspanning — distractio --- is nog
bedoeld als een ontrspanning en moet in staat stellen om straks de spanning van het dagelijkse doen beter aan te kunnen. Daarom heeft het wel
degelijk zin ons bezig te houden met dat verschijnsel dat ieder kent uit
eigen ervaring, het lezen.
Wat gebeurt er eigenlijk wanneer we lezen?
Laten we proberen ons de situatie zo duidelijk mogelijk voor ogen te
stellen. Ik kom thuis na een dag werken. ik ben moe. Buiten is het koud,
donker, het regent misschien. Binnen is het gezellig, licht en warm. Ik
zit in mijn eigen kamer waar alle dingen mij vertrouwd zijn. Ik weet
waar alles precies ligt, sigaretten, een krant of boek. Ik zit in mijn
gemakkelijke stoel en weet niet precies wat ik zal gaan doen. Even kijk
ik de krant door, en neem dan een boek. Laten we nog aannemen dat
het een goed boek is, en daarmee bedoel ik niet een boek dat moreel
goed is — al sluit ik dat niet uit — maar een boek dat als boek goed is,
d.w.z. dat die eigenaardige macht heeft mijn aandacht volkomen te
boeien. Ik begin te lezen, vier, vijf, tien bladzijden. Dan kan het gebeuren dat ik er opeens helemaal „in" ben. Ik hoor of zie niets en niemand
meer. Mijn thee wordt koud, mijn sigaar of pijp kan zelfs uitgaan.
Wat is er gebeurd?
Ik zit nog steeds in dezelfde kamer, in dezelfde fauteuil. Maar toch
ben ik daar ook niet meer. Ik vaar mee op het fregatschip Johanna
Maria, of loop met Don Camillo door een klein Italiaans dorpje. Ik vaar
met Odysseus over de zee, of heet Sherlock Holmes, en los een moeilijk
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geval op, of ik rijd op de vrachtwagen voor het loon van de angst. Ik
ben voor een paar uur een ander, en leef in een andere wereld, met
andere mensen, in andere tijden. Het ideaal van Rimbaud is op een
bepaalde manier werkelijk geworden: „Je est un autre". De bepaaldheid
waardoor ik „ik" ben en niet een ander, is op een bepaalde manier
weggevallen, en ik ben wel een ander. De grenzen van tijd en ruimte
verliezen hun claim op mij, en ik leef elders, in vreemde landen en in
vroegere of latere tijden. Het is met het boek als met het sprookje, waar
ook een andere wereld levend wordt, een wereld met ongekende moeilijkheden, waar dieren spreken, waar tapijten door de lucht zweven en
tafels zich van zelf dekken, voor wie hun geheim kent. Het boek is het
„wonderland" van Alice, en de omslag is de geheimzinnige poort die
opengaat voor de magische formule: Sesam, Sesam, open u. De gewone
wereld wijkt, en we treden binnen in een andere wereld, de wereld van
de literaire werkelijkheid, die zeker wel verband houdt met de eerste
wereld, maar er even zeker niet altijd een getrouw spiegelbeeld van is.
Een stuk van dit wondere universum is het gebied van de roman, en
als we ons nu proberen rekenschap te geven van wat een roman eigenlijk is, stoten wij al direct op grote moeilijkheden. En die moeilijkheden
worden nog groter, wanneer wij de grenzen nog vernauwen en beperken tot de hedendaagse, katholieke, Franse roman. Want is een roman
hedendaags wanneer hij in onze dagen geschreven is? of ligt het criterium in het gelezen worden, zoals het geval Kafka schijnt te suggereren,
die pas in onze tijd volop gelezen wordt? De toevoeging „Frans" schijnt
niet zoveel moeilijkheden te geven, al zou de schijn hier ook wel eens
kunnen bedriegen. Maar we komen weer volop in vragen terecht, wanneer wij gaan spreken over katholieke romankunst. Met de combinatie
katholieke roman bedoelen wij in ieder geval die roman, waarvan de
heel eigen kijk die daarin tot uiting komt op de menselijke vragen van
liefde en arbeid, eenzaamheid en lijden een katholieke kijk is. Datgene
wat Merleau Ponty bedoelt wanneer hij spreekt over de latente metafysica van de roman en wat wij in het Nederlands taalgebied vaak zien
aangeduid met het woord „levensboodschap". Omdat deze visie niet
noodzakelijk hoeft samen te vallen met de levensbeschouwing van de
schrijver, is het duidelijk dat niet iedere roman, geschreven door een
katholiek, een katholieke roman is, terwijl het omgekeerd kan voorko
men dat een niet-katholieke auteur een katholieke roman schrijft. Als
voorbeeld moge ik verwijzen naar Moira van de katholieke Julien Green,
dat zeker geen katholiek boek is, iets wat de schrijver blijkens enkele
passages in zijn dagboek ook zelf beseft. Omgekeerd lijkt het mij mogelijk La Symphonie Pastorale van de allerminst katholieke Gide te verdedigen als een katholieke roman.
Ondanks deze moeilijkheden zullen wij doen alsof we nu weten waar
wij het over willen hebben, wanneer wij nu gaan spreken over de hedendaagse katholieke Franse roman.
Een eerste kenmerk van de hedendaagse roman in het algemeen,
waarvan we de sporen terugvinden bij de katholieke roman in Frankrijk, is een diepgaand pessimisme.
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Laten wij r--- om dit beter te beseffen ,--r eens twee toneelschrijvers
met elkaar vergelijken: Marivaux en Anouilh.
Bij Marivaux tendeert het hele spel naar het happy end. Door allerlei
verwikkelingen en verwisselingen heen zijn de twee gelieven op weg
naar elkaar, en met de eerste kus die zij elkaar geven, is het spel uit. Bij
Anouilh is niet de ontmoeting van de twee gelieven het einde van het
spel, maar de definitieve scheiding door de dood. De eerste kus is „la
morsure de la mort". Echte zuivere, eerlijke liefde is een illusie, die
onmogelijk te verwerkelijken is in deze wereld, waar alle idealen verworden, want leven is eeuwig en altijd het sluiten van een compromis.
Nu weet ik wel dat heel het materiaal van Denis de Rougemont in
L'amour et l'occident er is, om te bewijzen dat deze opvatting niet
typisch is voor onze tijd, en al zijn oorsprong vindt in Plato's opvattingen, maar toch geloof ik dat deze sombere opvatting over de liefde
nooit zo openlijk beleden is en zo mode geworden is als in onze tijd.
( Hier blijkt tevens dat we hedendaags niet alleen mogen verstaan als
een zuivere chronologische aanduiding) . Is het niet typerend dat juist
in onze dagen het epos van Tristan en Isolde een eigentijdse filmgestalte kreeg in L'éternel retour van Cocteau?
En heel duidelijk tekent dit zich af in heel de filmindustrie, waar de
happy-end-film door de meesten van ons nog maar matig gewaardeerd
wordt. Onmiskenbaar gaat onze voorkeur uit naar de sombere, tragische
film, waar het leven tenminste in getekend wordt „zoals het is'', zonder
goedkope kunstkleurtjes. De cultuur van het happy-end heeft afgedaan
met de opwindende liefdesavonturen van de stuiverroman, die hoogstens wat ontspanning geeft, maar het leven vertekent en verkleurt.
Pessimisme dus. Maar om de eigen aard van het moderne pessimisme
nog beter te begrijpen, moeten wij nog eens twee schrijvers naast elkaar
stellen: Emile Zola en Albert Camus. Schrijvend in een Frankrijk dat
zojuist de nederlaag geleden heeft tegen zijn aartsvijand Duitsland, in
een Frankrijk dat innerlijk verscheurd wordt door allerlei schandalen,
waarvan de affaire Dreyfus wel het meest bekende maar heus niet het
enige is, stelt Zola zich ten doel de verwording te tekenen die er heerst
onder een groot gedeelte van het volk. Zijn levenswerk, Les RougonMacquart, wil de beschrijving zijn van een familie die vervalt en ontaardt. „Le procès-verbal d'une decomposition", zegt Thibaudet. Hij
schildert ons de wereld van de hongerige paupers, van de uitgebuite
mijnwerkers, van de verwaarloosde kinderen, van de vrouwen die zich
verkopen; heel de rampzalige ellende van een klasse die verworden is
door alcoholisme en ellende. In één woord „la debacle". De mens die
Zola ons schildert, is een gewonde mens, aangetast in geest en lichaam,
levend in een maatschappij, die ook gewond is. En heel zijn kunst wil
niet anders zijn dan een protest en een aanklacht tegen het liberalisme
van bezitters en Kerk. Terwijl Mallarmé nog zoekt naar het volmaakte
woord, en kunst bedrijft om de kunst, „en marge de la vie", is Zola de
geweldenaar die de gewetens wakker schudt en aanklaagt. Hij doet dit
door een schildering van de sociale ellende. Maar bij deze sombere kijk
op mens en maatschappij bewaart Zola een groot stuk optimisme. Zola
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gelooft nog in een kracht die alles herstellen kan. Hij gelooft in de
scheppende kracht van de arbeid, zoals hij die tekent in Le Docteur
Pascal. De arbeid wordt zijn godsdienst. Mens en maatschappij zijn
ziek, maar die ziekte is niet ten dode. De arbeid zal herstel brengen.
Vergelijken we hiermee de opvattingen van Camus, neergelegd in
La Peste, dan blijkt duidelijk het grote verschil. Ook hier worstelt een
dokter, dokter Rieux, met een ziekte, maar Rieux weet --- in tegenstelling tot zijn collega Pascal — dat er eigenlijk geen herstel mogelijk is.
Rieux geeft de strijd niet op, maar Rieux weet ook dat zijn strijd een
hopeloze strijd zal blijken, want de ziekte zal blijven. Zij is volkomen
„gratuite" en daarmee „absurde". Geen wonder dat zij een treffend
symbool is voor de absurditeit van heel het menselijk doen en laten.
Wij moeten trachten het kwaad zo weinig mogelijk om ons heen te verspreiden, dat is de hoogste wijsheid waar Rieux toe komen kan. Het
menselijk bestaan is wezenlijk een menselijk tekort. Tegenover het
sociale pessimisme van Zola dat samenging met een geloof in herstel.
stelt onze tijd een metafysiek pessimisme. Want niet alleen Camus geeft
ons deze visie op de mens en het menselijk bestaan; dezelfde opvattingen vinden wij terug bij Malraux, Sartre en zoveel anderen. Ik mag
hier nog wijzen op Le salaire de la peur van Arnaud, waar weer onder
een ander beeld dit failliet van het menselijk bestaan beschreven wordt.
Hier is het Gérard die schijnbaar er in slaagt zijn lading springstof
veilig door de woestijn te rijden, terwijl zijn vriend onderweg omkomt.
Maar wanneer hij dan terugkeert met het salaris voor de angst, blijkt
die prestatie zinloos want vlak bij huis verongelukt ook hij.
Fundamenteel pessimisme dus, totale verlorenheid van een zinloos en
absurd bestaan. Dat is het klimaat van het hedendaagse Frankrijk. Wat
is nu de boodschap van de katholieke roman in dit land dat wij met de
profetische titel van Bazin mogen noemen: La terre qui meurt?
In deze wereld van verlatenheid en absurditeit zal de katholieke
roman als een echo van de blijde boodschap doorklinken, en het katholieke antwoord geven op deze vragen naar zin en betekenis van het
menselijk leven. Niet als in een handboek van theologie of moraal,
theoretisch, algemeen en daarom abstract, maar concreet en exemplarisch, in de concrete levenskeuze van de romanfiguur. Deze zal in zijn
concrete verwikkeling met het levensmysterie door een keuze dit proberen op te lossen, niet als een probleem maar als een „mystère" ( G.
Marcel) en deze concrete keuze zal gelden als een voorbeeld, waarin
het algemene beginsel concreet geworden is, en er tevens in doorlicht.
Nu kunnen we grosso modo de katholieke roman indelen in twee groepen. Vooreerst ontmoeten we de groep van de sociale roman.
Bekend is hoe in het midden van de vorige eeuw een totale breuk
ontstaan is tussen de arbeidersklasse en de Kerk. Tegenover de uitbuiting van de arbeider door het kapitaal, had de Kerk geen ander geluid
laten horen dan een belofte van toekomstig geluk. De Kerk had haar
zending te spreken over Gods Belofte in die zin verstaan dat zij voor
deze wereld slechts lijdzaamheid en geduld preekte. Verzet tegen het
liberalisme ging dan ook hand in hand met verzet tegen die Kerk die
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het liberalisme — misschien ongewild , -- steunde. En pas toen de vervreemding een feit geworden was, brak het theologisch inzicht door dat
het Rijk Gods niet alleen gerealiseerd wordt in de Zegevierende Kerk
van de Hemel, maar evenzeer reeds in de strijdende Kerk hier op aarde.
Dit nieuwe inzicht dat het Rijk Gods hier al gestalte moet krijgen in
rechtvaardigheid en liefde, bracht het besef mee dat de Kerk in haar
Zending gefaald had, dat zij dus iets goed te maken had. Vandaar al
die activiteiten van de Kerk in Frankrijk om weer tegenwoordig te
komen in de wereld van de arbeider. Het gaat hier niet om een loutere
missieactiviteit, maar dit gebeurt tevens uit een wil om zondige nala-.
tenheid te herstellen. De Kerk is in haar taak God tegenwoordig te
stellen in deze wereld tekort geschoten, door een hele klasse bijna een
eeuw lang te verwaarlozen. De sociale onrechtvaardigheid is naast een
verwijt aan het geweten van de Christen, een teken van de zondigheid
in de Kerk.
Zoals te verwachten was heeft dit hernieuwd sociaal bewustzijn ook
zijn weerslag gevonden in de literatuur. Zonder te beweren dat het hier
gaat om werken van hoog artistiek gehalte, mogen ze toch in een overzicht van de huidige katholieke roman niet ontbreken. Ook in Nederland algemeen bekend zijn de werken van Cesbron over de arbeiderspriesters, Heiligen gaan naar de hel, en van Pezeril, Rue Notre Dame.
Bekend is ook het min of meer journalistieke verslag over het werk van
Abbé Pierre, De voddenrapers van Emmaus. Zij allen zijn een typische
getuigenis van deze sociale zorg van de huidige Franse katholiek, die
vaak zo ver gaat dat zij op ons de indruk wekt een coquetteren te zijn
met allerlei linkse ideeën; maar men zou de Franse toestanden moeten
kennen om te weten hoe nodig een dergelijk réveil was in de Kerk, die
nog altijd aanspraak maakt op de eretitel oudste dochter te zijn van de
Kerk.
Maar ernstiger dan de vraag naar de sociale nood is de vraag naar
de laatste zin van het menselijk bestaan. Zijn wij reddeloos verloren in
de eenzaamheid en absurditeit? Is ons leven inderdaad een eenzaam
avontuur? of zijn wij ondanks alles toch op weg naar een doel, als de
homo viator, de mens op weg? Omdat het hier altijd gaat over de zin
van mijn leven of van uw leven, gaat het hier altijd om een „mystère"
en nooit om een probleem. Daarom zal deze stof zich wezenlijk goed
lenen voor een dramatische uitbeelding in een roman. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat steeds meer beschouwingen over zin en doel van
het leven gegeven worden in de vorm van romans. Ook de katholieke
visie zal hier niet ontbreken. Ons aanpassend aan de terminologie van
Merleau Ponty, kunnen we hier spreken van de metafysieke roman.
We zullen trachten enkele constant terugkerende themata hier te
analyseren.
Wanneer we ook hier de methode van de vergelijking toepassen, zou
ik naast elkaar willen stellen Le génie du Christianisme van ChateauBriand, en Léon Morin, prêtre van Béatrice Beck.
Wanneer we nog eens het boek van Chateaubriand herlezen, hebben
we toch moeite om een glimlach te onderdrukken. Zonder de waarde er
van voor zijn eigen tijd te willen ontkennen, doet het ons toch denken
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aan het beruchte wit-zwart schema. Zonder God is alles even moeilijk,
zwaar en zwart. Met God is alles even licht, gemakkelijk en wit. Het is
de roman of het boek van de roomse blijdschap! Maar voor de moderne
katholiek is het geloof niet meer het pasklaar middeltje tegen alle moei
lijkheden, geen magisch toverwoord dat de mens uittilt boven alle
moeilijkheden en twijfels. Voor de ik-figuur uit het boek van Beatrice
Beck is het geloof geen gemakkelijke verworvenheid, die zij vanaf de
dag van haar doopsel kant en klaar bezit, maar een moeizaam worstelen
en strijden om trouw te zijn en te blijven aan de belofte van Gods Verbond. Als we er een symbool voor zoeken, zou het de strijd moeten zijn
van Jacob met de Engel, waar Jean Cabries in zijn roman Saint Jacob
over schrijft. Hier moet zeker ook gewezen worden op de romans van
Jean Cayrol, o.a. zijn prachtige roman die in Nederland bijna onopgemerkt bleef Le vent de la mémoire.
In beide romans komen we terloops al in aanraking met een tweede
motief van de katholieke roman, het thema van de zonde. Voor Albert
Camus is het bestaan van het lijden juist de reden waarom hij niet kan
geloven in het bestaan van een God. In zijn wijsgerig essay L'homme
révolté laat hij zich diepgaand in met het probleem van het lijden, en
dan zegt hij: als er een God bestaat die de wereld zo gemaakt heeft als
zij is, met zoveel ellende en lijden, moet dat wel een erg wrede God zijn.
Het enige excuus voor God is dan ook dat Hij niet bestaat. In de
katholieke roman zal het vraagstuk van het lijden niet ontweken worden, maar het verband tussen lijden en zonde en schuld zal er belicht
worden, en dan niet algemeen en abstract, maar concreet en persoonlijk
zoals ook de zonde en de schuld niet voorgesteld worden als zonde en
schuld van het collectieve mensdom, maar als persoonlijk tekort en
persoonlijke schuld. Het thema van Sartre dat wij allen met vuile handen leven, wordt hier geïnterpreteerd in een wezenlijke religieuze belichting. De mens die naar de zin vraagt van zijn lijden en angst, moet
die gebrokenheid van zijn eigen leven leren verstaan als gevolg van zijn
tekort. En nu niet meer als een zuiver menselijk tekort, zoals bij Malraux, maar als een tekort t.o.v. God zoals bij Mauriac.
Het is van belang de ontwikkeling van de waardering van het lijden
hier juist te volgen. Van een oorspronkelijk zuivere materiële beschouwing van het kwaad als ziekte, pijn, armoede en dood, werd een eerste
stap gezet toen onze tijd dit kwaad interpreteerde als een menselijk
tekort. De tweede stap die de katholieke roman zet, is de beschouwing
van het kwaad als zonde: de belichting van het kwaad in een derde
dimensie, de goddelijke.
Hier hangt dan ook rechtstreeks mee samen de enorme plaats die in
de katholieke roman wordt ingenomen door de duivel. Alleen al de titels
van meerdere romans zijn hier revelant. Bernanos schreef al jaren geleden Sous le soleil de satan, Mauriac Les anges noirs, Luc Estang Cherchant qui devorer, om met enkele van de bekendste te volstaan. Nu is
het thema van de duivel ook in de romantiek zeer in zwang. We hoeven
slechts te denken aan de Faust-figuur, of aan de litanieën uit Les fleurs
du mal van Beaudelaire, waarvan de titel in dit opicht al merkwaardig
is. Maar ook hier is er een wezenlijk verschil in belichting. Vooreerst is
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de duivel in de romantiek vaak niet meer dan een symbool, terwijl Mauriac in zijn leven van de H. Margaretha van Cortona deze merkwaardige regels schrijft: „Wij behoren tot die mensen, die geloven dat het
kwaad iemand is". Verder is het van belang op te merken dat de duivel
in de romantiek een dienende duivel is. Het is de duivel die bekoort:
„Dit alles zal ik U geven als gij neervalt en mij aanbidt". Waar de
romantische dichter niet groot kan zijn in het goede, probeert hij groot
te zijn in het kwaad. Met die merkwaardige omkeer van alle waarden,
wil hij de bloemen van het kwaad plukken. In de moderne katholieke
roman is de duivel echter voor alles een bedreiging. Mouchette en Abbé
Donisson zijn martelaars van de duivel, en op het slot van L'Agneau
suggereert Mauriac op zijn minst dat de hoofdpersoon — l'agneau —
door de duivel onder de auto van Jean de Mirbel gestoten wordt. Zou
het wel toevallig zijn dat juist dit thema van de duivel zo sterk naar
voren komt in de literatuur van het land waar die Heilige geleefd heeft
die meer dan wie ook geleden heeft onder de macht van die duivel, het
land van de Pastoor van Ars?
In deze lijdende wereld, gebroken door de zonde, zal tenslotte ook de
priester niet meer de erfgenaam zijn van de prelaat Bossuet, de geslaagde redenaar van een triomferende Gallische Kerk, maar de confrère van
die Heilige Pastoor van Ars, wiens leven zonder enige uiterlijke glans
gebleven is. De dorpspastoor, die moeizaam probeert de onwillige parochianen terug te winnen voor God, en iedere avond zijn vele mislukkingen en zijn schaarse successen noteert in zijn dagboek, deelt in de
gebrokenheid van de Kerk, ondergaat geestelijk en lichamelijk de gevolgen van de zonde. Hij is niet meer de kleine Paus die onfeilbaar decreteert en orakelt vanaf zijn preekstoel, maar zelf tast hij ook moeizaam
rond in het donker en zoekt tastend en aarzelend de weg van God. De
priesters uit de romans van Bernanos, Mauriac, Luc Estang, Roger
Bésus of Béatrice Beck zijn in een wereld zonder God getuigen van
Gods tegenwoordigheid ondanks alles. En juist in hun zwakke, falende
getuigenis breekt het goddelijk geheim overtuigender door dan in de
zelfverzekerde taal van de Adelaar van Meaux.
Samenvattend lijkt ons dit de positieve winst van de moderne katholieke roman: het kwaad is onderkend als schuld: de duivel gaat rond
zoekend wie hij zal verslinden, wij leven onder de zon van Satan,
zwarte engelen omgeven ons. Maar ook God is ons nabij in de simpele
woorden en gebaren van die linkse en onhandige boerenjongen, die juist
door zijn menselijk tekort geen aandacht vraagt voor zichzelf, maar een
zuivere verwijzing is naar Gods werkelijkheid.
Tenslotte is er een derde motief dat we geregeld zien terugkeren in
de katholieke roman en waar we nog enkele notities over willen maken,
ni. het thema van de verwachting.
Voor Camus is alle hoop en verwachting een illusie, bedrog, Desnoods een vroom bedrog, maar het maskeert de mens de ernst en de
hachelijkheid van zijn menselijke situatie, en vervreemdt hem uiteindelijk van zijn menselijke waardigheid. Want de mens is juist mens, wanneer hij de strijd aandurft tegen de zinloosheid en absurditeit van zijn
bestaan, zonder geloof in de mythe van een uiteindelijk succes. De twee
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grote mythen zijn hier Christendom en Communisme, die beiden een
nieuwe wereld voorspiegelen — Hemel of Heilstaat zonder lijden en
zonder tekort. Gevolg is dat de mens alleen maar de strijd tegen het
kwaad durft te aanvaarden om een uiteindelijke beloning, en dat is een
aanslag op de eerlijke beleving van de menselijke solidariteit. Wij moeten goed zijn zonder beloning, en heilig zonder God. Het is duidelijk
dat de katholieke roman hier een ander geluid laat horen, maar ook hier
gebeurt dat weer niet door plompverloren de bevestiging te stellen
tegenover de ontkenning. De katholieke roman laat zien dat de christelijke verwachting geen magische formule is die de mens beveiligt tegen
de angst en het lijden, maar dat verwachting en vreugde verworvenheden zijn, die de christen zich moet eigen maken in een moeizame
strijd tegen eigen trots en zelfgenoegzaamheid.
En als er dan een naam genoemd moet worden, dan kan dat toch
wel geen andere zijn dan de man die ook al wist dat de zondaar in het
hart van de christenheid leeft, Charles Péguy. In een tijd dat Frankrijk
aarzelt en twijfelt aan de mogelijkheid van een herstel, in een tijd dat
hij zelf zwaar beproefd wordt in zijn gezin, vindt hij dat sublieme gebaar
van zijn bedetocht naar Chartres, van het gebed. Door zich klein te
maken ontdekt Péguy de Hoop. En de zanger van Jeanne d'Arc wordt
dan tevens de zanger van de verwachting. Het geloof is groot, en de
liefde is groot, maar de hoop is klein. Zij is het kleine kind, dat niets
van zich zelf verwacht, dat geen eisen stelt maar waarvan de kinderhand gauw gevuld is. Waar Péguy dit thema eindeloos herhaalt in zijn
litanie op de hoop, geeft Bernanos dit gestalte in de figuren van zijn
romans. Tegenover het trotse en veeleisende „Je veux tout ou rien'' van
Anouilh stelt Bernanos het „Tout est grace", d.w.z. alles is een geschenk, dat wij kunnen aanvaarden zonder er enig recht op te hebben.
Tegenover de trotse Antigone die geen half geluk wil en hoge eisen
stelt, staat de eenvoudige Chantal uit La joie, of die kleine Blanche uit
Dialogues des Carmélites, die in haar angst de vreugde vindt als Blanche de l'Agonie du Christ. Hetzelfde ontdekt Thérèse Desqueyroux op
het einde van de nacht, en al haar broers en zusters in de verdichte
werkelijkheid van Mauriac.
Hierdoor krijgt vanzelf ook de vraag naar de menselijke solidariteit
een nieuw antwoord, want Xavier — de hoofdfiguur uit l'Agneau —
bewerkt door zijn offer een nieuwe verbondenheid tussen jean de Mirbel en zijn vrouw Michèle. Het leven is niet noodzakelijk een eenzaam
avontuur, of een leven in de hel van de anderen. Vanuit deze nederigheid is een nieuwe verbondenheid te ontdekken zoals Thérèse Desqueyroux deze mogelijk maakt voor haar dochter Marie.
De literatuur is naast de werkelijkheid slechts de Dichtung naast de
Wahrheit. Maar de ernst en de diepte van deze Dichtung mogen wij
toch wel zien als een teken van de ernst en de diepte van het réveil in
de werkelijkheid van Gods Kerk in Frankrijk.

INTERNATIONALE KRONIEK

Israël en de Volksdemocratieën
door JEAN LAMY

EDEREEN weet dat in de na-oorlogse periode de Joden van Midden- en OostEuropa voor het merendeel links georiënteerd waren en dat zij in de radicale
burgerlijke partijen, vooral bij de marxisten van alle slag, een leidende rol speelden. Niemand zal het evenmin betwijfelen dat zij zo wat overal in de „AvantGarde" stonden voor wetenschap, literatuur en kunst. In feite ging het hier om
een „offensieve verdediging" . Het openlijk of verholen antisemitisme had zijn
aanhangers in de conservatieve kringen of in de uitgesproken nationalistische en
fascistische groepen, die uiteindelijk bij deze conservatieven aanleunden. Daarom
zochten de bedreigde Joden steun bij „progressieve", gematigd nationale, partijen die zwoeren bij de slagwoorden van de Aufklärung. Nog liever gingen zij
hulp zoeken bij de cosmopolitische socialisten en communisten. De aanhangers
van Lenin en Stalin immers hadden hun vaderlandse gevoelens en hun piëteit
voor de „grands ancêtres" nog niet ontdekt.
In een orde die hun geen mogelijkheid bood om macht en belangrijke posities
te veroveren, keerden de beweeglijke joodse intellectuelen zich gemakkelijk tot
partijen die „omwenteling" of zelfs „revolutie" in hun programma hadden
geschreven. Zij hoopten na een dergelijke revolutie, een beslissend woord te
kunnen meespreken. Ondanks de diepe afkeer die de plattelandsbevolking en
een gedeelte van de stadsmensen tegenover de gehate Joden koesterden, toonden
deze joodse intellectuelen een soort „romantisch-schwarmerische" liefde voor le
volkeren waar zij te gast waren en die zij wilden bevrijden van het juk der
feodale heren.
Een dergelijke toestand heerste in het Hongarije van Horthy en in het Polen
van Pilsudski, in het Roemenië van Karel II en in het Joegoslavië van Karadjordjevic. In Bulgarije waar de Semieten minder talrijk waren, en in Tsjechoslowakije, dat als enige staat van het gebied tussen Donau en Weichsel een echt
voorbeeld bleef van een westerse, burgerlijke parlementsdemocratie, lagen de
verhoudingen anders. De regering van Masaryk en Benes toonde zich overeenkomstig het verleden der beide presidenten afkerig van iedere vorm van antisemitisme. Joden konden opklimmen tot hoge ambten, zonder hun linkse gezindheid te verloochenen. En de voornaamste vijanden der Tsjechoslowaakse
republiek — Duitse en Hongaarse Irredentisten, Slowaakse autonomisten, Tsjechische fascisten — waren tevens de aartsvijanden van Israël.
Geheel anders was het gesteld in Hongarije, Polen, Roemenië en Kroatië.
Enkele Joden uit de hogere stand streefden daar tot in de dertiger jaren naar
rang en invloed. Doch de nationalistische partij in Boedapest, het „Partijloze
Blok" en de ,,OZON" in Polen, de Roemeense regeringsmeerderheid tot aan het
regime van Ghoga en de Kroatische, antiservische partijen spraken zich uit voor
een scherp antisemitisme, hetzij door hun programma, hetzij door hun daden.
Dit versterkte opnieuw de werkzaamheden der joodse intellectuelen en half-
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intellectuelen in de rijen der marxisten, wat, op zijn beurt, aanleiding werd tot
de gruwzame uitroeiing van bijna heel de joodse bevolking tijdens de tweede
wereldoorlog. Aan dit lot ontsnapten slechts zij die naar het Westen konden
overkomen ofwel hun toevlucht vonden in de Sovjet-unie.
Niemand zal er over verwonderd zijn, dat de Joden in 1945 de Sovjetlegers
overal als hun bevrijders toejuichten, dat zij tegenover het volksdemocratische
regime in de actuele satellietenstaten der U.S.S.R. gunstig stonden en dat zij zich
inspanden hier op alle trappen van het bestuursapparaat mee te werken. Het feit
dat vele rasgenoten leidende sleutelposities in de communistische partij bezetten,
droeg het zijne er toe bij om de kinderen van Israël tedere gevoelens voor Rusland in te geven. Rákosi, Gero, Révai in Hongarije, Minc, Berman, Zambrowski,
Borejsza in Polen, Anna Pauker, Chisinevschi in Roemenië, Slansky, Geminder,
Kopriva, Frejka, Sling in Tsjechoslowakije schenen de leiding in handen te
hebben, waarnaast de „honkvaste heren" in Boedapest en Boekarest niets, Bierut
en Gomulka weinig, en Gottwald zeker geen doorslaggevend gezag bezaten.
Zonen uit de rijke Joodse bourgeoisie waren dictators der socialistische economie
en leiders der culturele omwenteling. Dit kwam overeen met de populaire voorstellingen over Oost-Europa. Doch het overwoekeren der Semitische elementen
in de diplomatie was een verrassend feit, niet zozeer voor de massa's der inlandse
bevolking, die er zich weinig om bekommerden, als wel voor het buitenland en
de Poolse intelligenza. Spotters uit Warschau, die over het algemeen niet tot de
onverzoenlijke tegenstrevers van het regime behoorden, brachten toen de ironische vraag in omloop: „Wat is het verschil tussen de MSZ (ministerie van
buitenlandse zaken) en Palestina ?" — „Dat er in Palestina ook Arabieren zijn".
Het bedenkelijkste echter was dat Joden, weliswaar vooral uit de volksklasse,
zich bij de politieke politie-organisatie aansloten.
De gevreesde leiders van het vervolgingsapparaat keerden zich zonder onderscheid tegen afvallige communisten, scheurmakers in de partij, rechtse socialisten, linkse radicalen, echte reactionairen, vroegere samenwerkers met de Duitse
bezettingsoverheid, evenals tegen priesters en mensen besmet door hun voorname geboorte. Veruit de meest verwoede politie-leider was de Hongaar Scapa
Péter die, evenals zijn Poolse en Roemeense collega's, een nationaal klinkende
pseudoniem had gekozen.
De drijverijen van deze beulen en in het bijzonder hun buitensporigheden
tegenover de godsdienst, gaven meer dan genoeg stof aan de ondergrondse
propaganda tegen het regime om antisemitische gevoelens te doen oplaaien. In
het openbaar konden de woordvoerders van de „nationale" kringen niet optreden, maar in de onwettelijkheid voerden zij een doelmatige actie die steeds de
aandacht bleef vestigen op het groot aantal Joden dat zich in de politie-organisaties had genesteld, op de talrijke niet-Arische diplomaten, op de cultureel
invloedrijke posten door Israëlieten bezet. Tevens minimiseerde men de prestaties van deze nieuwe leiders, die hun schitterende talenten in een andere politieke constellatie nooit hadden kunnen ontplooien, zoals een Minc in Polen en
een Gers in Hongarije.
Anderzijds kon iedereen vaststellen dat de joodse bourgeois evengoed onteigend en lastig gevallen werden als de andere „kapitalisten". Maar de „nationale" kringen wilden dit niet erkennen. Evenmin wilden zij bekennen dat, met
uitzondering van enkele fanatici en een wat al te groot getal baantj esj agers, de
meerderheid van de Joden die aan de ramp ontkomen waren, niets anders ver-
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langden dan in stilte te genieten van een bescheiden bestaan of naar de nieuwe
staat Israël uit te wijken. Zij wilden ook niet inzien dat in ieder geval de Europese Joden voor het merendeel niet bij de woelwaters behoorden en dat zij de
koude oorlog enkel met tegenzin meemaakten.
Juist dat bracht voor hen echter een spoedige en grondige verandering in de
toestand. Terwijl de anticommunistische propaganda de vijanden van het volksdemocratische regime vooral tegen de Joden als de voornaamste inspiratoren van
het communisme ophitste, ontketenden de meest strijdvaardige extremisten van
het regime de nooit ingesluimerde antisemitische instincten: zij streden tegen d e.
„Zionisten", die nooit oprechte Marxisten waren geweest noch zijn konden, en
die permanent verraad pleegden aan het land waar zij te gast waren, want zij
heulden mee met Wallstreet en het Westen, dat door Joodse, kapitalistische
monopolies werd bestuurd. Deze beweging ontstond, nauwelijks merkbaar, rond
1950 en werd in het laatste jaar van Stalin, 1952-1953, scherp zichtbaar. De
hoogtepunten der periode, die met de dood van Stalin eindigde, kunnen we als
volgt samenvatten: het proces tegen de „moordenaars in witte dokterskiel", de
tragi-komische veroordeling van de „Slánsky-bende" in Tsjechoslowakije, en
reeds vroeger: de uitspraak over de medeplichtigen van de Hongaarse en Titogezinde Ariër Rajk, de breuk der diplomatieke betrekkingen van de Sovjetunie
en de satellieten met de staat Israël. Weldra volgde, ook in de verhouding tegenover de Joden, een ontspanning en kort daarop een duidelijke verloochening der
antisemitische maatregelen, die men eufemistisch „antizionistisch" heeft genoemd.
Men kon de terechtgestelden het leven wel niet terugschenker; doch vele
gevangenen verkregen, sit venia verbo, de vrijheid terug. Enkelen zelfs, zoals de
dokters van Moskou, werden formeel gerehabiliteerd. De diplomatieke betrek
kingen met Israël werden weer aangeknoopt. En in het langdurige conflict tussen Israël en de Arabische Staten kozen de volksdemocratieën, nadat zij reeds
duidelijk hadden laten blijken het voor de Muzelmannen op te nemen, opnieuw
een voorzichtige terughoudendheid. Van de joodse communistische leiders, die
uit hun machtsposities werden ontzet, zijn er weliswaar slechts weinigen op hun
vroegere plaats teruggekeerd: Anna Pauker, Révai bleven op de achtergrond, en
de Poolse en Tsjechoslowaakse diplomatie is niet meer het bevoorrechte domein
van eerzuchtige Semieten. In ieder geval staan nu zowel in Warschau als in
Praag Joden uitdrukkelijk aan het hoofd der ministeries van buitenlandse zaken
(Skrzeszewski, David). Om te tonen, dat men in de volksdemocratieën geen
antisemitische vooroordelen kent, werden bij de aanvang der mildere tijden zelfs
Joden opnieuw op gewichtige posten benoemd: in Tsjechoslowakije Bruno KMhler als partijsecretaris en als naaste medewerker van het geweldige partijhoofd
Novotny, in Bulgarije Ruben Levi als minister van openbaar onderwijs. Farkas,
die een tijd lang van het toneel verdween, keerde in het Hongaarse politiebureau
terug. En in Polen trad Berman in het helste daglicht. Hij was sinds lang onder
de onopvallende titel van staatssecretaris de grijze eminentie der regering in
Warschau. Zijn broer was een Zionisten-leider in Palestina. Hij werd plaatsvervangende ministerpresident. Hierdoor bekleedde hij de uiterlijke rang, die
met zijn invloed overeen kwam.
In de eerste jaarhelft van 1955 kon men de algemene toestand der Joden in
de satellietenstaten van Sovjet-Rusland ongeveer als volgt omschrijven: zij waren
nog steeds, of opnieuw, in de politiebureau's van Polen en Hongarije met een
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derde of een vierde der leden vertegenwoordigd (die politie-bureau's hebben de
eigenlijke macht in handen) . In Hongarije is het zoals vroeger Mát$s Rákosi,
die als eerste secretaris der communistische partij het hoogste gezag uitoefent; in
Warschau overtreffen Bièrut en Rokossowski wel alle andere partijgenoten, doch
Minc, Berman en Zambrowski komen onmiddellijk na hen. In Roemenië is, na
de boerenzoon Gheorghiu-Dej, de Joodse intellectueel en partijsecretaris Josif
Chisinevschi communist nummer twee. In de administratie zijn de hogere posten
ook overal met Joden bezet. Hun percentage in de staatspolitiek is nogal sterk
ingekort. In het leger is het getal gering. Aan de universiteiten is het al naar
gelang de plaatselijke omstandigheden aanzienlijk (Polen) of nietszeggend
(Bulgarije). De rol der Joden in de literatuur en in de pers is vooral belangrijk
in Polen: de partij-theoretici Feidler, Kasman, Schaff, Roman Werfel; de voornaamste schrijvers Jastrum, Newerly en Slonimski. De vervolging der (echte)
Zionisten heeft opgehouden; uitwijking naar Israël wordt in beperkte mate toegelaten. De joodse nationale cultuur wordt ondersteund als zij het politieke
regime dient of zich op de ene of andere manier als wapen tegen West-Duitsland laat gebruiken.
Toch mogen wij ons door dit alles niet laten misleiden. In de loop van het
laatste jaar heeft de spanning tussen de volksdemocratieën en Israël zich opnieuw sterk toegespitst. Zoals in 1952 ging het initiatief van Moskou uit. Daar
vond men het goed het Westen in het Nabije Oosten en in Noord-Afrika in
verlegenheid te brengen. Dit geschiedde het best door het ophitsen der Arabische nationale gevoelens en het aanwakkeren van de haat tegen de ZionistenStaat in Palestina. De U.S.S.R. verzekerde aan de Muzelmanse landen haar
diplomatieke steun, voornamelijk op het gebied van de UNO. Rusland leverde
daarop wapens aan Egypte en later aan alle andere Arabische staten, die het
verlangden. Deze konden in feite enkel tegen Israël worden gebruikt. Dat deze
import, eerste uit Tsjechoslowakije, bij de Joden een reactie uitlokte, is niet te
verwonderen. Sinds de reis van Tito naar Egypte heeft Joegoslavië zich ook bij
de gemeenschappelijke communistische strijd tegen Israël aangesloten. Het bezorgt Tsjechoslowaakse, vermoedelijk ook Russische en Poolse wapens over
Rjeka-Fiume aan het land der Farao's en verder aan Saoudi-Arabië, Syrië, en
eventueel aan Jordanië en Libanon. Met die harde feiten voor ogen zou het zeer
te verwonderen zijn, als de aanvallen op de „Zionisten" in de volksdemocratieën
niet opnieuw begonnen. De trouwe, joodse, communistische medewerkers in de
satellietstaten zullen uit vrees voor hun leven en dat van hun rasgenoten niet tot
openlijk verzet overgaan. Doch het regime mag het voor raadzaam aanzien, deze
trouw niet al te zeer op de proef te stellen. De Joden, die de opmars van het
Rode Leger en de inrichting der volksdemocratieën als een bevrijding hadden
gevierd, staan een tweede maal voor een bittere ontgoocheling.

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK

De nieuwe catacombe op de
Via Latina
door C. TESTORE S.J.
E ontdekking van deze nieuwe catacombe, op het einde van 1955, is een
ware verrassing geweest. De bekendmaking ervan, in april 1956, door een
communicatie van P. Antonio Ferrua S.J., secretaris van de Pauselijke Commissie
voor christelijke archeologie, aan de Pauselijke Romeinse Akamedie voor oudheidkunde, heeft in de hele wereld een zeer diepe indruk gemaakt, en tevens het
verlangen opgewekt om er de bijzonderheden en de waarde van te kennen.
Inderdaad, dat men langs de Via Latina in de eerste eeuwen christelijke catacomben had gegraven, was reeds bekend. Enerzijds was er sprake van in de oude
liturgische en topografische documenten; en anderzijds heeft men er in de loop
van de twintig laatste jaren enkele teruggevonden. Deze laatste werden ontdekt
en met veel zorg beschreven door Prof. Enrico Josi 1) nl. de catacomben van
Gordianus en Epimachus, die van Apronianus, naast de basiliek toegewijd aan
de eerste martelaar St.-Stefanus en het hypogeum van Trebius Justus, die men
vroeger reeds ontdekt had.
De catacombe echter, die we hier in het kort willen voorstellen, werd nergens
vermeld in de oude documenten en was volkomen onbekend gebleven. De aanleiding tot de ontdekking was de bouw van een huis langs de moderne Via Dino
Compagni, die een eindje de oude Via Latina volgt. P. Ferrua werd dadelijk
gewaarschuwd, en kon, na de vaststellingen ter plaatse, het plan opmaken van
de belangrijke ontdekkingen. Bovenop de oude ingang van de catacombe had
men vroeger een ander huis gebouwd; en daarom moest men op het niveau van
de straat een put slaan, waardoor men, op 16 m onder de begane grond, de
centrale sector van de catacombe bereikte.
Toen men de aarde verwijderd had, kwam men tot de bevinding dat de
omvang niet zeer groot is: de grootste diagonaal van NW naar ZO bedraagt
maar 50 m, en de dwarsdiagonaal meet maar 27 m. Men kan drie goed onderscheiden sectoren afzonderen: de eerste en oudste is die van de ingang, de
tweede die van het centrum, en de derde en meest recente die van het uiterste
NW. We kunnen deze drie sectoren even doorlopen, het grondplan volgend,
om ons er een algemene gedachte van te vormen.
Van de ingang, die nog niet volledig werd uitgegraven (8-6), daalt men af
naar een eerste verdieping (5) : hier bevinden zich op het einde van een lange
gang, twee tegenover elkaar geplaatste kamers F 1, nog begraven onder een
grondinstorting, en F, erg geschonden, wat de wandschildering betreft, door he
optrekken van het gebouw dat erboven ligt. Als men verder de gang volgt, daalt
men af naar een lager gelegen niveau: daar vond men twee grote kamers (D)

D

1)

Cfr. Rivista di Archeologia Cristiana, XVIr(1939) p. 21 vv.
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met twee dubbele arcosolia op de zijkanten en (E) met een enkel arcosolium op
de achterwand. Wanneer men nu overgaat naar het centraal gedeelte langs de
gang (4), stoot men op een vierkante kamer (A), zonder graven, met aan de
zijden twee crypten, C, nog gedeeltelijk bedolven onder een grondinstorting, en
een andere (B) die op de achterwand een arcosolium bevat. Men komt uit op
een vierkante open plaats (L), die aan één kant (3) een trap bevat, die afdaalt
in een put, en aan de andere zijde uitkomt op een 16 m lange tunnel met loculi.
De crypto-portiek (2), waar zich geen graven bevinden, voert naar de zeshoekige zaal 0, ook zonder graven, waarvan het plafond ondersteund wordt door
zes op de hoeken geplaatste kolommen. De kamers Oa en Ob werden nooit
gebruikt, terwijl de twee diepe arcosolia (d) en (h), die op dezelfde zaal uitkomen, heel wat graven bevatten. Wanneer men de zeshoekige zaal verlaat,
komt men voor een vierkant kamertje te staan (m), en van daar dringt men
binnen in een grotere kamer (p), waarvan het plafond op vier zuilen rust, en
dat twee diepe en brede arcosolia bevat op de zijmuren. Ten slotte belandt men
in de kamer (q), met een diep arcosolium op het einde.

2

De uitzonderlijke waarde van deze archeologische vondst is gelegen in de
volledige onbekendheid, van de nieuwe catacombe en in de rijkdom van de
picturale versiering. Over de voortreffelijkheid ervan schrijft P. Ferrua als volgt:
„Ik vrees niet te overdrijven, wanneer ik beweer dat men nooit iets dergelijks
gevonden heeft in een oud-christelijke begraafplaats, noch wat de hoeveelheid
noch wat de kwaliteit betreft. We hadden af en toe de indruk toegang te hebben
verkregen tot een of andere grote pinacotheek uit de IVde eeuw. Al deze wandschilderingen bevinden zich in kamers of nissen; de onderwerpen zijn meestal
tonelen uit het Oude Testament, weinig uit het Nieuwe Testament. Een aantal
onderwerpen is duidelijk heidens; elders vindt men toneeltjes uit het burgerlijk
leven. In al deze schilderingen wordt de bewondering vooral gewekt zowel door
de nieuwheid der thema's als door de originaliteit in de behandeling van reeds
bekende thema's, en door de sierlijkheid van de compositie. Steeds echter blijft
deze schilderkunst binnen de grenzen van de oud-christelijke genres" 2 ) .
2 ) A. Ferrua, Una nuova catacomba cristiana sulla Via Latina, in La Civ. catt.,
1956, II, pp. 118-31. Deze bijdrage diende als gids bij het opstellen van dit artikel.
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Als men zich rekenschap wil geven van de rijkdom der muurschilderingen in
de nieuwe catacombe, kunnen we ze even op de bekende classificatie der oudchristelijke schilderkunst onderzoeken. In de nieuwe catacombe bevindt zich, wat
het Oude Testament betreft, naast enkele reeds uit de catacomben-schilderkunst
bekende thema's, zoals: Adam en Eva, Daniël in de leeuwenkuil, de cyclus van
Jonas, een schone reeks die men tot hiertoe in de reeds bekende begraafplaatsen
nog niet gevonden had: de uitdrijving van Adam en Eva uit het aards paradijs;
dezelfde figuren, terneergeslagen om hun droevig lot; Kaïn en Abel die elkaar
de rug toekeren; de algemene zondvloed (God stort van uit een venster water
over de aarde uit) ; de dronken Noë (hij ligt op zijn linkerzijde, met de elleboog op een ton, en in de hand houdt hij een kruikje) ; de verschijning van de
drie engelen aan Abraham onder de eik van Mambre; Lot, die uit het brandende
Sodoma vlucht met zijn dochters, terwijl zijn nieuwsgierige vrouw veranderd
wordt in een zoutzuil; tweemaal de scène waar Jacob de zegen van Esau ontfutselt (Isaak ligt ziek te bed, Esau gaat op jacht, en Jacob houdt de door Rebekka
klaargemaakte schotel in de handen) ; twee dromen van Jozef (de schoven, en
zon en maan die hem vereren) ; de droom van Jacob (de hemelladder) ; de zegen
van Jacob, die zijn armen kruisgewijze over de hoofden van Ephraïm en Manasse legt; de redding van Mozes uit de Nijl; tweemaal de doortocht door de
Rode Zee, met een geweldige massa Egyptenaren en Hebreeën; tweemaal Balaam
op zijn ezel, tegengehouden door de engel; een andermaal Balaam, die naar de
Messiasster wijst; Samson die de leeuwen verscheurt, en de gedode leeuw, in
wiens schedel de bijen honig gaan puren; Samson die zijn brandstichtende
vossen in de oogst der Philistijnen jaagt; een krijgshaftige Absalon die met zijn
weelderige haardos aan een boom blijft hangen.
Wat het Nieuwe Testament betreft, zijn de scènes minder talrijk, maar van
een buitengewone schoonheid: Jezus tussen de Twaalf, allen gezeten op katheders; Jezus tussen Petrus en Paulus; Jezus sprekend met de Samaritaanse; de
Boodschap aan Maria; de bergrede met de zaligsprekingen; soldaten die voor
het graf de klederen van de Heiland versjacheren; de opstanding van Lazarus,
eens in gezelschap van 11 Joden, en een andere maal in gezelschap van 83 (terwijl bovenaan Moses afgebeeld staat die de stenen tafels der Wet ontvangt, met
de rookzuil, die de weg door de woestijn wijst).
De heidense scènes stellen Kleopatra voor, door een adder gestoken te midden van een tuin in bloei; Demeter, symbool van de Overvloed; de mythe van
Alkestis, en de Werken van Herakles. Alkestis daalt vrijwillig naar de Onderwereld af om de plaats in te nemen van haar echtgenoot Admetos; maar ze
wordt bevrijd door Herakles, die eerst Kerberos moet binden, de vreselijke
bewaker van de Onderwereld. Men ziet hier o.m. afgebeeld de dood van Admetos, Herakles met Alkestis en de geboeide hellehond; terzijde opnieuw Admetos,
in zittende houding. Van de andere Werken van Herakles bezitten we de doorboring van de waterslang, de dood van de kentaur Nessos, het gesprek van
Herakles met Pallas, en de verovering van de appels der Hesperiden.
De aanwezigheid van deze heidense voorstellingen in een christelijke begraafplaats doet ongetwijfeld vreemd aan. We weten wel dat zelfs de heidenen aan
de heldendaden van Herakles een zedelijke betekenis gehecht hadden; in ons
geval kunnen de scènes rond Alkestis wellicht verklaard worden door de bedoeling om de trouwe liefde te eren van een aldaar begraven voorbeeldige huisvrouw. In het geval van Kleopatra is de morele uitleg wel wat lastiger; misschien
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heeft men het ongelukkige einde willen verzinnebeelden waarin de uitgelaten
zucht naar aardse genoegens moet uitmonden ?
Het burgerlijk leven wordt in deze catacombe verzinnebeeld door allerlei
borstbeelden van overledenen, maar vooral door een van de schoonste en meest
grandioze schildercomposities die men hier gevonden heeft. Het toneel stelt in
het midden een oude man voor, gekleed met een pallium naar de wijze der
cynische wijsgeren, omringd door een aantal leerlingen. Aan de voet van deze
groep ligt een menselijke figuur, naakt, met een grote inkerving in de buik. Eén
der personages wijst met een stok naar de vreselijke wonde. De compositie stelt
een soort anatomie-les voor of, indien de gewonde die op de grond ligt nog
leeft en de ogen geopend houdt, een lastige heelkundige bewerking. Waarschijnlijk heeft deze schildering gediend om het graf aan te duiden van een heelmeester, die zich in zijn leven aan de chirurgie gewijd had; wellicht stellen de
vijf borstbeel den van het plafond enkele grote meesters voor, beoefenaars van
dezelfde kunst.
Dit zijn, in grote lijnen, de nieuwigheden die men ontdekt heeft. Enkele
ervan geven aanleiding tot belangrijke problemen, die nog verdere studie vragen. Ondertussen kunnen we ons de vraag stellen: uit welk tijdperk dateert deze
catacombe, die, alles bij elkaar genomen, niet schijnt toebehoord te hebben aan
de christelijke gemeenschap, maar een private begraafplaats was van een of
andere familie, of van een groep van families ? De grandiose architectonische
vormen, de talrijke zeshoekige kamers, de verwantschap met iconografische
thema's die eigen zijn aan de kunst der sarcofagen, bewijzen dat ze niet ouder
kan zijn dan de IVde eeuw. Anderzijds schijnen de bewaarde inscripties (het
monogram van Constantinus, drie edele namen, meer dan eens het D.M.), typische formules van het einde van de IIIde eeuw en van de eerste helft der IVde
eeuw, er op te wijzen dat het begraven in de catacombe opgehouden had vóór
het einde van de IVde eeuw. Dit wordt nog bevestigd door de vergelijking met
de aanleg der Comodilla-begraafplaats, die ongeschonden bewaard bleef, en die
zeker uit de tweede helft der IVde eeuw stamt.
Boven hebben we er op gewezen dat de catacombe totaal onbekend was, en
dat men er geen vermelding van vindt in de documenten. Hoe is dat mogelijk?
De reden is dat de Ouden, wanneer ze de begraafplaatsen vermeldden of bezochten, geen aandacht schonken aan de artistieke waarde der monumenten,
maar alleen aan hun religieuze betekenis. Ze werden niet gedreven door louter
toeristische motieven, maar veeleer door gevoelens van verering tegenover de
geloofsgetuigen. Aangezien deze catacombe geen overblijfselen van martelaren
bevatte, ten minste van geen enkele officieel vereerde martelaar, bestond er geen
aanleiding dat de pelgrims van de VIde en volgende eeuwen er hun aandacht
aan schonken en ze kwamen bezoeken.
Dit alles neemt niet weg dat deze nieuwe ontdekking rijke schatten toegevoegd heeft aan het buitengewoon patrimonium van het onderaardse Rome en
ons nieuwe aspecten ontvouwt en steeds schonere getuigenissen over het geloof
en over de kunst der Kerk in de eerste eeuwen van haar bestaan.
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De Oostenrijkse
nationale verkiezingen
door PROP. DR. OTTO FORST DE BATTAGLIA

EDERT 1945 wordt Oostenrijk bestuurd door een coalitie-regering waarin
aanvankelijk ook de communisten zetelden. Vanaf november 1947 bleven
slechts de burgerlijke „Oesterreichische Volkspartei" en de „Socialistische Parten
Oesterreichs" aan het bewind. De communistische partij samen met het in 1949
opgerichte „Verband der Unabhángigen" vormden de oppositie. Deze laatsten
beschikten resp. over 5 en 16 mandaten, die bij de verkiezingen van 1953 slonken tot 4 en 14. Nu is de Nationalrat het enige politieke lichaam dat ware macht
heeft: de Bundesrat, samengesteld uit afgevaardigden van de Bundeslánder, is
veeleer een decoratief element in het openbare leven. Het is dan ook begrijpelijk
dat de oppositie, zelfs indien de rechtse onafhankelijken met de communisten
hadden samengespannen, geen enkele invloed kon hebben. De Volkspartij (77
en later 74 zetels) en de Socialisten (67 en later 73 zetels) telden samen 144,
en later 147, afgevaardigden 1).
Het coalitie-kabinet onder leiding van Figl en van Raab (sedert 1953), bestond uit 6 ministers van de Volkspartij en 5 van de Socialistische Partij. Zolang
geen innerlijke twisten ontstonden was zijn rustig voortbestaan verzekerd. Dergelijke onenigheden nu kwamen op in 1955 en 1956 omdat de Socialisten, overtuigd dat ze in het land steeds meer aanhang vonden, grotere eisen gingen stellen. De Volkspartij was niet geheel zeker van haar zaak, ten onrechte, zo bewezen de laatste verkiezingen. Daar ze de coalitie niet ongedaan wilde maken, gaf
ze herhaaldelijk toe, met het gevolg dat de Socialisten hoe langer hoe driester
werden. Dit is ook één der redenen geweest waarom de Volkspartij slechts
schoorvoetend inging tegen het offensief dat het had gemunt op het concordaat.
Ook een andere factor speelde hierbij mee: de Volkspartij wilde er zich niet aan
blootstellen als clericaal te worden gebrandmerkt. Ze wenste immers de liberale
milieus van de onafhankelijken, die niet erg kerkelijk gezind zijn, aan te trekken. Op het einde van de winter was de toestand in de coalitieregering onhoudbaar geworden. De socialisten stuurden aan op nieuwe verkiezingen, in de stellige overtuiging dat ze hun aantal zetels tenminste zo konden opvoeren dat zij
de sterkste partner in de coalitieregering zouden worden. Aldus zouden zij niet
alleen de bondskanselarij maar ook de meerderheid in de ministerraad veroveren.
Want het was overduidelijk dat ook zij niet aan de coalitie met de Volkspartij
wilden tornen.
Afgezien van deze algemene overwegingen stonden vooral de volgende concrete punten op de agenda van de verkiezingscampagne. Vooreerst wilden de
1 ) Cfr. ons artikel in Streven, febr. 1955, blz. 396 vlg., vooral blz. 409-410.
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socialisten, onder de impuls van de Minister voor verkeerswezen en nationale
bedrijven, Waldbrunner, de nationalisering van de grote bedrijven en de geleide
economie radicaal doorvoeren. De Volkspartij daarentegen wilde de opvattingen
van de vrije economie doorzetten, onder leiding van de minister van Financiën,
Kamitz, die het „economische wonder" had tot stand gebracht. Verder ging het
om de exploitatie der petroleum-rijkdommen en der luchtvaartlijnen. De luchtvaart was een ware twistappel geworden tussen twee belangengroepen: de eerste
bestond uit de Volkspartij, het privé-kapitaal en een Nederlands consortium, de
tweede uit de Socia li stische Partij, het ministerie Waldbrunner en een Scandinavische luchtvaartmaatschappij. Tenslotte was er nog de kwestie van de melkprij zen.
Al deze vragen werden in de pers zeer druk gecommentarieerd. De eerste
twee en de laatste waren van algemeen belang. Toch oogstte de verkiezingscampagne zeer weinig bijval. De vergaderingen trokken geen publiek. De meestal
zeer primitieve propaganda-brochures vonden geen lezers en de demagogische
argumenten, vooral door de communisten gelanceerd, hadden geen vat op de
schijnbare onverschilligheid der kiezers. Men was dan ook zeer verrast dat een
zeer hoog percentage der bevolking ter stembus kwam: 96% der kiesgerechtigden brachten hun stem uit. Nog meer verraste het resultaat van de stemming
zelf, op 13 mei. De socialistische partij kwam bedrogen uit. Weliswaar is haar
stemmenaantal groter geworden: 1.873.300 tegen 1.818.500, en heeft ze één
zetel bijgewonnen: 74 tegen 73. Maar de Volkspartij heeft een veel grotere
voorsprong gekregen: 2.000.000 stemmen tegen 1.781.000 en 82 zetels tegen
74. Ze heeft slechts één zetel te kort om de absolute meerderheid te hebben in
de Nationale vergadering.
Dit succes heeft de Volkspartij ontegenzeggelijk in grote mate te danken aan
Kamitz. Door zijn toedoen bleef de economie, als ook de prijzen, zeer stabiel in
Oostenrijk. Dank zij hem is ook de conjunctuur buitengewoon gunstig, wat
ieder Oostenrijker als een persoonlijke weldaad ervaart. Daarbij komt nog de
buitenlandse politiek van Raab, die het staatsverdrag tot stand heeft gebracht
dat de bevrijding van Oostenrijk tot een werkelijkheid maakte. De Volkspartij
heeft ook voordeel getrokken uit de fouten van haar tegenstander. De nationaliseringen van Waldbrunner hebben in vele milieus heftig verzet uitgelokt. De
verhoging van de tramtarieven in Wenen door het socialistische bestuur heeft
eveneens grote ontevredenheid gewekt. Tenslotte heeft Kamitz met zijn project
voor „Volksactie" het enige grote argument van de socialisten tegen de Volkspartij ontzenuwd: daardoor toonde hij aan dat de petroleum-rijkdommen niet
aan vreemde of inlandse kapitalisten zouden worden uitgeleverd.
Beslissend echter was het feit dat ongeveer de helft van de vroegere „onafhankelijke" kiezers naar de Volkspartij overliepen. Oorspronkelijk wilde de
Onafhankelijke Partij als „derde macht" allen groeperen die de Volkspartij te
clericaal en te weinig nationaal vonden en toch het marxisme van de socialisten
verwierpen. Zo omvatte zij vroegere liberalen en groot-Duitsers, monarchisten,
ontevredenen zonder bepaald programma, tegenstanders van de „Proporze" (die
de staatsposten en de gemeentebedieningen, ja zelfs de benoemingen aan de
onderwijsinrichtingen voorbehoudt aan de leden der twee regeringspartijen) en
tenslotte zij die trouw bleven aan de nationaal-socialistische ideeën. Kraus en
Reimann, de oprichters van het „Verband der Unabhangigen" werden uit hun
eigen partij gestoten. De gematigden, hoofdzakelijk liberalen, wendden zich af
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van de nieuwe „Freiheitliche Partei Oesterreichs", die de VdU verving. Enkelen
gingen over naar de socialisten, de meesten echter sloten zich aan bij de Volkspartij, waarvan de algemene secretaris en leider der verkiezingscampagne, Maleta, op het passende ogenblik een gouden brug sloeg naar de liberalen toe. De
Vrijheidspartij erfde slechts 283.000 stemmen van de 472.900 der Onafhankelijke Partij en 6 van haar 14 zetels. Ze heeft alleen de niet talrijke voorstanders
van een Anschluss en de groot-Duitsers aan zich kunnen binden.
De communisten hebben evenzeer een nederlaag geleden, al is die niet groter
dan men had verwacht. Beroofd van iedere Russische steun en nog niet hersteld
van de „destalinisatie" hebben ze 192.400 kiezers op 228.200 behouden en 3
van hun 4 zetels. Toch kunnen zij geen enkele rol spelen in het Oostenrijkse
politieke leven. De Vrijheidspartij, daarentegen, hoe zwak en onbelangrijk ook
in zichzelf, kan als „derde macht" in de onenigheden en twisten van de regeringspartij en een gevaarlijke factor worden, vooral omdat de verkiezingsresultaten de rechtervleugel van de Volkspartij hebben versterkt. Raab wenst ongetwijfeld het voortbestaan van de huidige tweepartijenregering, omdat hij in geen
geval de socialisten in een scherpe klassenstrijd wil jagen. Daarom zal hij er
alles op zetten om de extreme tendenzen in zijn eigen kamp tegen te gaan. Toch
staat hij erop, evenals zijn hele fractie, dat van iedere tegenkanting tegen de
vrije economie wordt afgezien, dat van het „koninkrijk Waldbrunner", het
ministerie van verkeerswezen en van de genationaliseerde industrieën, vooral de
petroleum-exploitatie wordt losgemaakt, en dat de Socialistische Partij niet
meer haar stempel zal drukken op een nieuwe coalitieregering, die met haar
toedoen tot stand moet komen.
Of Raab daarin zal slagen hangt hoofdzakelijk af van de interne evolutie der
Socialistische Partij. Indien in haar schoot de radicale richting het wint, die nu
de eisen van de Volkspartij beslist wil afwijzen en dank zij een systematische
oppositie-politiek een nieuwe vooruitgang hoopt te boeken, dan is de tijd der
tweepartijenregering voorbij. Dan ook zou Oostenrijk een periode van zware
sociale crisissen tegemoet gaan. Indien echter de rede het wint in het socialistische kamp — en vele aanduidingen wijzen in die richting —, dan zou de coalitie
nog vele jaren kunnen voortduren.
De verkiezingen van 13 mei hadden ook een zeker belang voor de wereldpolitiek. De drie hoofdrichtingen van de Oostenrijkse diplomatie werden door
het kiezerskorps goedgekeurd: de militaire neutraliteit, het toetreden tot het
Westerse blok en de politieke correctheid bij versterkte economische contacten
met het Oosten. De Volkspartij en de Socialisten zijn het eens over deze drie
punten, al gaan zij niet akkoord over de te volgen taktiek en over de omvang
van dergelijke contacten met de U.S.S.R. en de volksdemocratieën. Raab echter,
die met een buitengewone vaardigheid zijn militair onbelangrijk land een goede
plaats heeft geschonken in de internationale onderhandelingen en het tot een
trefpunt heeft gemaakt tussen Oost en West, zal het wel klaar spelen om goede
betrekkingen te onderhouden zowel met de Angelsaksische landen als met de
U.S.S.R. De inschakeling in het Westerse blok mag nog wel verder worden
doorgevoerd. De plaats van Figl moet bezet worden door een man die in Washington en in Londen zeer goed staat aangeschreven: de secretaris-generaal van
de Volkspartij : Maleta. Blijkbaar is hij voor deze post meer aangewezen dan
Prof. Gschnitzer. Deze uitstekende redenaar en cultureel hoogstaande Europeeëc
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heeft een zeer strakke positie ingenomen in de kwestie van de Alto Adige. Zijn
naam alleen reeds werkt op de Italianen als een rood — of bruin ? — doek.
De uitslag van de verkiezingen heeft in de officiële kringen van de Verenigde
Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk grote tevredenheid gewekt: zowel de verliezen van de communisten en de onafhankelijken als de vooruitgang van de
Volkspartij en de socialisten. In Duitsland hoopt men dat de overwinning van
de Volkspartij een snelle en goede oplossing zal brengen van de kwestie der
Duitse eigendommen in Oostenrijk, waarvoor het staatsverdrag van 15 mei 1955
slechts onduidelijke schikkingen had getroffen. De officiële instanties te Bonn
zijn verheugd over de nederlaag van de Oostenrijkse Neo-Nazi's en de triomf
van de Volkspartij . Zelfs de West-Duitse socialisten bekommeren zich niet erg
veel om de ontgoocheling van Oostenrijkse kameraden, die hen niet erg sympathiek zijn. In de satellietstaten is de niet-officiële anti-communistische meerderheid erg in zijn schik met de afstraffing der onafhankelijken. De communistische regeringsmilieus uit dezelfde landen spreken natuurlijk dezelfde taal als
Moskou, dat de Volkspartij als een minder kwaad uitspeelt tegen de socialistische „verraders van de arbeiderswereld" en de nederlaag van de communistische
partij wegredeneert. Men is er blij om dat de machten die de Oostenrijkse neutraliteit steunen zo glansrijk uit de strijd zijn gekomen. Over het algemeen is
dan ook de internationale pers erg opgetogen. Openlijke ontevredenheid wordt
alleen uitgesproken door de Duitse nazi-milieus. In kleine kring echter zijn de
communisten uit Moskou en de volksrepublikeinen erover ontstemd dat de
Oostenrijkse communistische partij zo onmachtig blijft en de voorstanders der
tweede internationale verwijten hun partijvrienden van de Donau dat ze zoveel
dwaasheden, als b.v. de verhoging van de tramtarieven, juist voor de verkiezingen hebben begaan.
Tot slot mag men zeggen dat de uitslag van de nationale verkiezingen over
heel de lijn voldoening heeft geschonken en dat hij zowel het land als de christelijke West-Europese volkerengemeenschap ten goede zal komen.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL
A een tiendaags verblijf in Engeland zijn einde mei de twee Sovjet-kameraden
B. en K. naar hun heilsstaaf teruggekeerd. Eden zal een zucht van verlichting
geslaakt hebben, dat alles nog zo betrekkelijk goed afgelopen was. Het Londense
publiek had zich correct koel gehouden, de manifestatie der 20.000 vluchtelingen en
ballingen was waardig verlopen, de koningin had de twee „moordenaars" op de thee
ontvangen. De enige rustverstoorder was de emotionele Kroestsjef geweest. Te Birmingham had de vreemde gast, bij wijze van intimidatie, zijn Brits gehoor voorgehouden, dat de Sovjet-H-bom met Russische raketten hun land op alle punten kon verwoesten. Bij een diner, dat de Labour-party de tweeling had aangeboden, verstoutten
zich de leider Gaitskell en Anaurin Bevan de invrijheidsstelling van 200 in de gevangenis zittende socialistische leiders te verzoeken. Toen vertoonde de goedlachse
Kroestsjef zich in zijn ware gedaante: „Wij zijn communisten, vraag ons niet onze
beginselen op te geven. De vijanden van het volk zullen gestraft worden". De man
ging zo heftig te keer, dat de feeststemming bedorven was. B. en K. waren de zee
overgestoken om zaken te doen, met name om strategische goederen ingevoerd te
krijgen. Hierin was Eden, gebonden door de overeenkomst met de V. Staten, niet vrij.
De Sovjet-Unie had aangeboden in de komende vijf jaar Britse goederen tot een
waarde van een miljard pond sterling te kopen, zonder beperkende bepalingen, doch
zij kwam niet verder dan tot de overeenkomst, dat deskundigen het vraagstuk der
wederzijdse handelsbetrekkingen zouden bestuderen. In bijna alle andere kwesties
oneens, verklaarden beide partijen, dat „een van de belangrijkste factoren in het
versterken van het internationaal vertrouwen is het persoonlijk contact tussen de
leidende staatslieden van beide landen".
In een „Rapport aan de natie" via de radio zei de Britse premier: „De besprekingen
zouden het begin van een begin kunnen zijn". Eisenhower verklaarde geen behoefte
te hebben aan een bezoek van deze topleiders en Adenauer sprak over „het mislukken
van de besprekingen te Londen" en zeide niet te geloven in de oprechtheid der
Sovjet-leiders. Het bezoek van B. en K. had nog een geheimzinnig naspel. Op wiens
bevel de kikvorsman Crabb handelde is in de schaduw gebleven, maar door Russisch
marine-personeel is hij betrapt op „schaamteloze onderwater-spionnage" in de nabijheid van de kruiser „Ordjonikidze". Crabb is spoorloos verdwenen. Premier Eden
bleef pertinent weigeren over deze zaak inlichtingen te geven, omdat „niet alleen het
landsbelang, doch evenzeer gewichtige internationale belangen eisen, dat er geen
verdere uitleg over deze zaak gegeven wordt. Ten koste van alles wil ik het nieuwe
begin van onze verstandhouding met de Sovjet-Unie koesteren en beschermen". In
gelijke geest sprak Churchill te Aken, waar hij de „Karlspreis 1954" in ontvangst
nam. Hoewel hij de Nato geenszins wilde laten verslappen, zag hij niet in waarom het
nieuwe Rusland zich niet zou verenigen met de geest van het Nato-pact. „Door de
recente verguizing van Stalin hebben we te maken met een nieuw Rusland, dat zijn
koers in Polen veranderd heeft, mogelijk aan Tsjecho-Slowakije zijn vrijheid zou hergeven en bovenal: Duitsland zal herenigd worden". Niet zo optimistisch liet zich
Dulles uit. Bij de verdediging van het program voor hulp aan het buitenland, dat met
een bedrag van bijna 5 miljard aanvaard werd. zeide hij, dat de recente wijzigingen
misschien kunnen leiden tot een regering, die zich gedraagt op een wijze, die aan-
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vaardbaar is voor andere beschaafde landen. „Wij moeten er echter op voorbereid
zijn, dat de veranderingen in de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie alleen maar
wijzigingen zijn van tactiek en die pareren". Na het echec van de Londense ontwapeningsconferentie heeft Moskou als voorbeeld voor het westen beloofd van zijn bijna
5 miljoen gewapende mannen er ruim een miljoen te demobiliseren. Men schrijft deze
vermindering toe aan de economische omstandigheden, die meer mankracht vergen en
wijst er op, dat ook na deze demobilisatie het Russische leger buiten alle proporties
het grootste blijft. Het Kremlin had beter gedaan, indien het meer bereidheid had
getoond, in te gaan op de ontwapeningsvoorstellen te Londen te berde gebracht.
Te Parijs vergaderden de ministers der bij de Nato aangesloten landen over de
uitbreiding der werkzaamheden dezer organisatie over andere terreinen dan zuiver het
militaire. De Franse minister van buitenlandse zaken Pineau kwam met een ingewikkeld voorstel ter tafel tot oprichting van een nieuwe organisatie in de V.N. tot hulpverlening aan achtergebleven landen. Dulles echter liet blijken, dat hij de bestaande
organisatie voldoende achtte om hulp te distribueren. Minister Beijen was het met hem
eens en wilde de niet-militaire werkzaamheden van de Nato beperkt zien tot onderling
overleg inzake de politieke aspecten van de economische toestand. Deze gedachte
werd overgenomen in het voorstel van de V. Staten om „drie wijzen" te benoemen:
Lester Pearson van Canada, Martino van Italië en Hal yard Lange van Noorwegen
om door bezoeken aan de hoofdsteden van de verdragslanden met de regeringen te
bespreken op welke wijze de politieke en politiek-economische samenwerking hechter
kan worden gemaakt. Tegen het einde van het jaar zal dan de Noord-Atlantische
Raad overleggen, hoe de opgedane ideeën kunnen worden verwezenlijkt.
Daarna hebben de „Grote Drie" apart beraadslaagd over de situatie in het MiddenOosten. Zij besloten hun systeem van rantsoenering van wapenleveranties, zoals dat
in 1950 vastgelegd was, voort te zetten. Van harte is dit besluit niet genomen. Want
Pineau was van mening, dat het vraagstuk van het Midden-Oosten binnen het kader
van de V.N. met name van de V.R. dient te worden opgelost. Dit besluit was in zijn
ogen hoogstens „beter dan niets". De speurtocht van Hammerskjoeld naar vredesmogelijkheden in het Midden-Oosten heeft weinig resultaat opgeleverd. Hij is van
mening, dat sinds zijn bezoek „de deur kan geopend worden voor verdere vruchtbare
ontwikkelingen". Maar de definitieve oplossing is waarschijnlijk nog ver af. Egypte
wordt nog steeds door Tsjecho-Slowakije van wapens voorzien, Syrië stelt de onmogelijke eis, dat Israël van de irrigatiewerken aan de Jordaan zal afzien en het staken
van het vuren is afhankelijk van agressies, waarvan de partijen niet ophouden elkaar
te beschuldigen.
Voor de Franse regering-Mollet blijft Algerije het smartekind. Tegen de ongrijpbare
guerilla-strijders heeft de socialistische minister Lacoste maar één middel: de opvoering
der militaire macht in Algerije tot meer dan 300.000 man, een maatregel, die in Frankrijk zelf tegenstand begon te vinden. Niet het minst van de communisten en var.
Mendès-France. Teleurgesteld in hun hoop op een „Volksfront" hebben de communisten hun aanvankelijke steun aan de regering weer ingetrokken. Toen Tito in Parijs
vertoefde, waar hij met grote zorg werd bewaakt tegen aanslagen van gevluchte
landgenoten, kwam hij met de Franse regering tot een akkoord van de gebruikelijke
algemeenheden over het streven naar vrede en samenwerking. Omtrent Noord-Afrika
gaf hij de verzekering, dat zijn regering alle Franse pogingen om te komen tot een
„soepele" oplossing van het Algerijnse vraagstuk steunt. Tevens ontving hij er een
open brief van de M.R.P., waarin de partij uitleg gaf van haar antipathie tegen dit
bezoek: „toego-Slavië is een der landen, waar geloofsvervolging het scherpst is en de
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heilige mensenrechten het minst geëerbiedigd worden". Na Tito's vertrek begaven
zich Mollet en Pineau naar Moskou, waar eveneens Algerije werd besproken. Volgens
de Franse tekst van het communiqué zouden de Sovjet-leiders de hoop hebben uitgesproken, dat de Franse regering een passende oplossing zou vinden in de „ruimhartige geest", waardoor zij zich laat leiden. De Russische tekst sprak echter de hoop uit,
dat Frankrijk in de toekomst die ruimhartige geest zou toepassen. En de heildronk,
die Kroestsjef vlak er na uitbracht „op de Arabieren en alle volken, die strijden voor
hun nationale onafhankelijkheid" wees niet op sympathie voor het Franse streven.
Toch keerde Mollet niet ontevreden terug, zoals hij zei. Afgezien van de gebruikelijke
voorstellen van uitwisseling op economisch en cultureel gebied, was, volgens Mollet,
het grote resultaat van zijn besprekingen, dat de Sovjet-leiders begrepen hebben, dat
er geen sprake van was, dat Frankrijk uit de Nato zou treden. „Het gordijn, dat ons
gescheiden hield, zal niet opnieuw worden neergelaten".
Op het voor Groot-Brittannië onmisbare Cyprus is sinds de executie van twee
jeugdige Cyprioten, die zich schuldig gemaakt hadden aan moord op twee Britten, de
verbittering ten top gestegen. Uit weerwraak doodde de ondergrondse Eoka, op bevel
van haar leider, die zich Digenis noemt, en op wiens hoofd de „Gauleiter" Harding
ruim honderdduizend gulden heeft gezet, twee gevangen Britse soldaten door ophanging. In Griekenland ontstonden onlusten, de regering diende bij de Raad van
Europa een klacht in over de schending van de rechten van de mens en de Britse
Labourpartij protesteerde tegen de uitvoering van het vonnis. In zijn ballingschap is
bisschop Macarios met een hongerstaking begonnen als protest tegen de zware bewaking, waaraan hij onderworpen is.
De uitslag der verkiezingen in Oostenrijk werd een overwinning voor de „Oostenrijkse Volkspartij". Het ging tegen de socialisten om belastingverlaging en denationalisatie. Terwijl de S.P.O., door steun van het sinds het vertrek der Russen ingezakte
communisme haar zetels met één vermeerderde (van 72 op 73), sprong de Volkspartij
van 72 op 82. Beide partijen zullen toch hun samenwerking moeten voortzetten, maar
met dien verstande, dat de katholieke kanselier Raab meer armslag heeft verkregen
om het katholieke program door te zetten.
NEDERLAND
Bij het bezoek van Soekarno aan de V. Staten kwam duidelijk tot uiting, dat Washington er meer aan gelegen is de gunst der Aziaten te verkrijgen dan die van de
kleine bondgenoot Nederland te behouden. Voor de president van Indonesië werd een
„zeldzaam zachte loper uitgespreid". Met groot enthousiasme werd hij op zijn tocht
van het vliegveld naar het Witte Huis begroet. De vice-president Nixon verwelkomde
hem met de woorden: „Net als onze George Washington hebt u uw volk van kolenisme naar onafhankelijkheid geleid en u gaat het thans voor op de weg naar de
vrede". Voor het Congres, te zijner ere bijeengekomen, beschuldigde S. de Nederlandse regering van oneerlijkheid door West-Nieuw-Guinea „een deel van ons land,
een deel van onze broeders", bezet te houden, „een koloniale kanker in het lichaam
van ons moederland". Om duidelijk te maken, dat hij twee ijzers in het vuur had,
vroeg hij wel om samenwerking met de V. S., maar voegde er --- zijn verdere reis
naar Moskou indachtig r aan toe: „Wij zullen elke steun van welke kant deze ook
moge komen, met grote waardering aanvaarden". Door de pers ondervraagd over het
proces-Jungschláger verklaarde hij catagorisch, dat Jungschlager schuldig was en
„volgens de wet" was behandeld. Overigens „zal ik, Soekarno, de eerste zijn om de
Nederlanders de hand toe te steken".
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De grote Amerikaanse pers riep in haar commentaar het Congres tot bezinning
terug. Met zijn uitnodiging aan de V. S. om „de harten van de Aziatische volken te
winnen" en zijn bondgenoten in de steek te laten, was Soekarno te ver gegaan.
Soekarno te vergelijken met Jefferson, Washington en Lincoln, die, volgens Soekarno,
zijn leermeesters waren geweest, was een zeer misleidend symbool. De Australische
pers vond wat Soekarno over Nieuw-Guinea gezegd heeft een wanklank en was van
mening, dat een Indonesisch bestuur voor de Papoua's even uitheems was als het
Nederlandse.
Dat de jonge autonome Antillaanse regering op het punt van zelfstandigheid zeer
gevoelig is valt te begrijpen. Van Nederland wordt grote voorzichtigheid geëist om to
voorkomen, dat de V.N., onder voorwendsel van Nederlandse onoprechtheid, zich
wederom met dit landsdeel gaan bemoeien, door, zoals eertijds, een jaarlijks rapport
over de bestaande verhoudingen te eisen. Nu had de gouverneur der Antillen, Mr.
Struyken, de ondertekening van de benoeming van Mr. van der Meer tot minister van
justitie „in beraad gehouden'', omdat de betrokkene zijn advocatenpraktijk niet wenste
op te geven. Ongeduldig geworden vloog de minister-president van de Nederlandse
Antillen, Jonckheer, naar den Haag om te vernemen hoever de bevoegdheid van de
gouverneur reikt in een geschil met de ministers. De waarnemende minister van
Overzeese Zaken, minister Beel, ontbood de gouverneur. De gehouden besprekingen
leidden tot het resultaat, dat „door het treffen van voorzieningen van tijdelijke aard de heer van der Meer als minister van justitie werd erkend en bevestigd. Over de
grenzen van de bevoegdheid van de gouverneur werd men het „in grote lijnen" eens.
Derhalve een compromis. Volgens Jonckheer, die „bijzonder tevreden" was, ontbrak
aan het Statuut niets, maar het ging over de interpretatie der bevoegdheden. De
gouverneur was van mening, dat men bij een conflict niet onmiddellijk moet doen
alsof de wereld vergaat. Waarna beiden, maar niet gelijktijdig, de terugreis aanvaardden.
De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp-van Oven, waarbij de gehuwde vrouw
handelingsbekwaamheid verkrijgt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Dit betekent
o.a., dat zij, ook als zij in gemeenschap van goederen gehuwd is, plichten en verantwoordelijkheden voor het gemeenschappelijk vermogen deelt met haar man. De rechtse
partijen wisten een amendement te handhaven tegen de minister en de linkse vleugel
in, dat, volgens christelijk standpunt, de man het hoofd van de echtvereniging blijft.
Wat de duur en de samenstelling der Staten-Generaal betreft, werd in eerste lezing
de Grondwet zodanig gewijzigd, dat het aantal leden der Tweede Kamer op 150 en
dat der Eerste Kamer op 75 is gebracht.
Een voorstel van de Tweede Kamer-afgevaardigde Oud om de zittende StatenGeneraal niet te ontbinden dan nadat de nieuwe vertegenwoordiging gekozen is, met
het oog op de mogelijkheid, dat, zoals tijdens de tweede wereldoorlog, een vacuum
zou ontstaan, werd, na gecorrigeerd te zijn, eveneens aanvaard.
Voor een komisch incident zorgde de Rotterdamse rechter mr. A. Dirkzwager, die,
onder het motief, dat mgr. Jansen zonder verlof in vreemde staatsdienst was getreden,
aan B. en W. van Rotterdam verzocht hem zijn stemrecht te ontnemen. Het incident
had echter geen verdere gevolgen.
Op 87-jarige leeftijd overleed mr. H. Marchant, die om zijn overgang tot de Katholieke Kerk in 1935 als vrijzinnig-democratisch minister moest aftreden. In zijn boek:
„Hoe ik er toe kwam?" heeft hij met de hem eigen eerlijkheid zijn bekeringsgeschiedenis uiteengezet met een overtuiging, waaraan hij tot de dood toe trouw is gebleven.
K. J. D.
1-6-'56
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BELGIË
Op 7 mei legde de regering een uitgebreide verklaring af over haar economische,
meer bepaald haar prijzenpolitiek. Opvallend was, dat zulks langs de radio rechtstreeks tot de bevolking gebeurde, en niet vóór het parlement, zoals het normaal zou
zijn geweest. In die verklaring bekende de regering, dat de tot nog toe gevoerde
politiek inzake bestrijding van de hausse-beweging onvoldoende geweest was, en
kondigde ze een reeks nieuwe maatregelen aan: beperking van de kredietverlening
door de staat, beperking van de woningbouw, besnoeiing van het plan der openbare
werken, afschaffing van bepaalde invoerrestricties. Ze verklaarde niet te zullen aarzelen, desnoods nog meer ingrijpende maatregelen te treffen, om België's bedreigde
concurrentiepositie op de internationale markt te vrijwaren. Deze verklaring betekende
op meer dan één punt een veroordeling der tot nog toe gevoerde politiek. Zo bleek
zeer duidelijk, dat de wet tot fiscale ontlasting voor investeringen in de zin van de
hausse had gewerkt door kredieten te laten toevloeien naar sectoren die over voldoende middelen beschikten. Zo stond tussen de regels te lezen, dat een regionale
structuurpolitiek (tot hiertoe afgewezen) noodzakelijk was. Zo bleek de politiek tot
verhoging van de indirecte belastingen beter vervangen te zijn door een verhoging
van zekere directe belastingen. Zo bleek ook, dat de prijsstijging, op de voet gevolgd
door een stijging van de lonen, afmetingen had aangenomen die een gevaar begonnen
te betekenen.
De weerslag van dit alles in het parlement kwam, ondanks het aandringen van de
rechtse pers, betrekkelijk laat. Daarenboven was de interpellatie van dhr. Eyskens,
die de maatregelen van de regering kritiseerde en daarvan gebruik maakte om haar
fouten op sociaal en economisch en ook op begrotingsgebied te onderstrepen, zeer
degelijk maar weinig spectaculair. De heren Rey en Van Acker namen het in hun
antwoord dan ook betrekkelijk licht op, en de Eerste-minister liet zelfs de kans niet
voorbijgaan om zeer optimistisch „aan te tonen" dat alles opperbest ging, zoals hij
het ook, daags voor de verklaring, op het congres van het A.B.V.V. gedaan had.
Desondanks had dat congres aangedrongen op bestrijding van de levensduurte, en
deze eis zou gewettigd blijken; het indexcijfer voor mei bereikt een nooit gezien peil:
103,3 punten komen inderdaad overeen met 432,6 volgens de vroegere schaal.
Op dit ogenblik zijn bij het parlement verschillende ontwerpen aanhangig, waarover
de regeringspartijen het maar op één punt eens zijn: dat erover moet gestemd worden.
Voor het overige is er, inzake de alcoholwet, het zelfstandigenpensioen en het bedien
tienpensioen, weinig eensgezindheid te bespeuren. Het alcoholontwerp, dat de exploiteurs van drankslijterijen toestaat, een onbeperkte hoeveelheid sterke drank in huis te
hebben, en dat de sancties dusdanig verzacht, dat het in feite een belangrijke afwijking van de wet Vandervelde betekent, werd door de partijraad van de B.S.P., zij
het in dubbelzinnige bewoordingen, afgewezen. Maar voorzitter Buset wil volstrekt
niet, dat de vriendschap met de liberalen op dit stuk zou lijden, en schijnt vastbesloten, de socialistische toestemming voor een verbeterde uitgave van het ontwerp Lilar
te verkrijgen. De wet op het zelfstandigenpensioen zou de regering graag voor het
reces goedgekeurd zien. Maar de opvattingen in de drie partijen lopen dusdanig door
elkaar, en het hele probleem is zo verward, dat, indien de regering aan haar meerderheid de wet moest opdringen, wel aan zeer gebrekkige wetgeving zou gedaan worden.
In werkelijkheid is het vraagstuk niet rijp, al was het maar omdat de middenstand het
er zelf allesbehalve over eens is. Tussen haakjes, de regering, inzonderheid minister
Troclet, heeft andermaal bewezen welke geringe achting ze koestert voor juridische
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vormen, ja gerechtelijke instellingen: zo trachtte ze een wet te doen stemmen die
rechtstreeks tegen beslissingen van het hof van cassatie was gericht; zo bevat het
wetsontwerp op het sluikwerk onaanvaardbare procédé's t.o.v. de Raad van State.
Het ontwerp voor het bediendenpensioen tenslotte behelst tal van gevaren. Nof afgezien van het feit dat het het persoonlijk recht van de bedienden afbreekt, de toestand
der huidige gepensioneerden onveranderd laat en werkgevers en bedienden zwaardere
lasten oplegt, zou het uitlopen op de vorming van een reservefonds, in collectieve
kapitalisering, dat op zijn hoogtepunt 80 miljard frank zou bedragen. Als men hierbij
de reserve van het stelsel voor de arbeiders en die van het stelsel voor bedienden
voegt, komt men tot de fabelachtige som van 170 miljard fr. (de helft van het huidige
nationaal inkomen) die praktisch ongecontroleerd ter beschikking van de regering zou
staan. Klaarblijkelijk bereiden de socialisten hier een fonds voor, dat hen alle dirigistische maneuvers zal moeten toestaan. Om die reden ook kan het niet zeer warm
onthaald worden bij de liberalen.
De B.S.P. evolueert inderdaad in haar strekking meer en meer naar de absolute
hegemonie. Dhr. Buset heeft onverbloemd zijn ambitie uitgesproken dat zijn partij,
wanneer ze eenmaal de volstrekte meerderheid zal behaald hebben, zich nooit meer
van het bewind zal laten verdrijven. Dergelijke taal wekt argwaan, wanneer men
denkt aan andere partijen die, op democratische wijze aan de macht gekomen, hun
macht hebben gebruikt om hun regime als alleenzaligmakend te vestigen. Te meer
daar Buset gezegd heeft, dat hij Titist zou zijn indien hij in Joegoslavië moest leven,
en dat Tito socialist zou zijn indien hij in België was. Maar Tito, hoewel anti-stalinist,
en zeer nationaal georiënteerd, is en blijft toch altijd een communist. De uitspraak van
de socialistische partijvoorzitter geeft dan ook te denken! Zeker is, dat de B.S.P. een
stoute worp naar de meerderheid zal doen en daartoe, tijdens de komende verkiezingscampagne, voor geen inspanning zal terugdeinzen. Men mag inzonderheid een sterke
actie in Vlaanderen verwachten: de Huysmans-hulde in Hasselt heeft de weg gewezen. Het socialisme dat in 1955 het initiatief geheel aan de christelijke gemeenschap
had moeten overlaten, geeft op dit openblik althans blijk van een herwonnen dynamiek, waar de christenen weinig tegenover te stellen hebben. Voorzeker getuigen de
eerste cijfers van School en Gezin van een succes. Maar de eenheid van actie is met
de eenheid van structuur onder christenen zwaar aangetast. Men kan zich afvragen of
een misplaatste schuwheid tegenover de politiek de algemene stelling van de christelijke gemeenschap niet verzwakt heeft, in een strijd die zich als beslissend aanmeldt.
Op Europees gebied zet dhr. Spaak zijn „relance" krachtdadig verder door. Hoewel het in deze aangelegenheden delicaat is, van succes of mislukking te gewagen
vooraleer de laatste loodjes gelegd zijn, heeft de conferentie van Venetië de Gemeenschap toch een stap verder gebracht. Er zal een ontwerp-verdrag voor de Gemeenschappelijke Markt en Euratom opgemaakt worden, en dat is al heel wat.
L. Deraedz

Forum
Is de Vlaamse schilderschool te Luik ontstaan?
Geruime tijd reeds wachtte men in de
vakwereld op de publicaties van een Luiks
geleerde die na zovele anderen een nieuwe interpretatie voorstelde voor de „Madonna met Kanselier Rolin" van Jan Van
Eyck. Haast vanzelfsprekend zou bewezen worden dat de imaginaire stad, die op
dit schilderij wordt voorgesteld, niet Brugge, Maastricht, Lyon, Londen of Brussel
was, maar Luik. Na de vele oppervlakkige en chauvinistische oplossingen van
dit probleem was dit nieuws niet van aard
om onmiddellijk gunstig te worden onthaald. Nu prof. J. Lejeune, van de universiteit van Luik, zijn bevindingen heeft
bekend gemaakt, menen wij ons voor zijn
thesis te moeten gewonnen geven, ook al
is het niet zonder voorbehoud 1 ) .
Prof. Lejeune was niet de eerste om
aan Luik te denken als mogelijk model
voor het Rolinlandschap. Het is immers
waarschijnlijk dat de gebroeders Van
Eyck afkomstig zijn uit het prinsbisdom
en de prinsbisschoppelijke stad had rond
de eeuwwende van 1500 niet alle glans
verloren. Wij weten trouwens dat Jan
Van Eyck in 1422 in dienst was van Jan
van Beieren, de vroegere heer van Luik.
Verscheidene kenners hadden reeds details
geïdentificeerd en zelfs gesproken van „le
séjour probable des van Eyck a Liège".
Maar tenslotte hield men het, gezien de
vele onverklaarbare details, bij de opvatting van een fantasiestad, gebouwd met
elementen van diverse gebouwen die Van
Eyck had gekend. Het realistische aspect
echter van deze stad was niemand ontgaan. Hierop baseerde zich Prof. J. Lejeune om de Luikse theorie weer op te
nemen en haar met een bewonderenswaardige methode een stevige en wellicht onweerlegbare basis te verlenen. Prof Lejeune laat het echter niet bij de „Madonna
met kanselier Rolin" en de er mede samenhangende „Rothschild-Madonna", maar
breidt zijn studie uit tot de „Madonna in
een kerk" uit het museum te Berlijn.

De „Madonna in een kerk' 'is een klein
paneel. In een van licht tintelende Gothische kerk staat, onnatuurlijk groot, een
gekroonde madonna. Wij kijken van uit
de beuk op dwarsschip en koor, dat met
een Gothisch koordoksaal is afgesloten.
Boven het doksaal is een triomfgroep aangebracht. De beschrijving van de verdwenen 0. L. Vrouw- en Lambertus-kathedraal, samen met de bewaarde tekeningen
en zelfs de bekende devotiegebruiken komen tot in detail overeen met het door
Van Eyck geschilderde intérieur. Dit is
des te meer opvallend daar de Luikse kathedraal op verschillende punten afwijkingen vertoonde van de gewone Maaslandse stijl. De plattegrond; de uitzonderlijke
vorm van de pijlers, gebundeld rond een
vierkante ke rn ; de drieledige raamverdeling overspannen door een rondboog; de
gewelfverdeling; het triforium met het
preciese aantal zuiltjes; de loopgang voor
de vensters; de dubbele luchtbogen, die
volgens prof. R. Lemaire „helemaal schildersfantasie" waren; het stijlverschil tus
sen koor en schip; het Gothische koordoksaal met de trappen, het altaar van
0. L. Vrouw en het eeuwige licht; het
Lambertusschrijn op het hoogaltaar met
het mirakel van de twee engelen, de
triomfgroep boven het doksaal, dit alles
kan prof. Lejeune verklaren in het kader
van de Luikse kathedraal, daarbij behendig gebruik makend van een paar oude
copieën. De gelijkenis is niet op alle punten zo groot als prof. Lejeune wil suggereren, maar toch overtuigend. De thesis
wordt alleen verzwakt door het feit dat
enkele typische architecturale details ook
voorkomen in panelen van andere Vlaamse Primitieven.
Is de studie van de „Madonna in een
kerk", nu het materiaal voor ons geordend en geïnterpreteerd werd, vrij eenvoudig, de ontleding van het landschap
met kanselier Rolin wordt ingewikkelder
en blijkbaar zwaarder aan gevolgen. Men

1) Jean Lejeune, Les Van Eyck. Peintres de Liège et de sa cathédrale. — G. Thone, Luik,
1956, 213 pp., 113 ill.
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kent de „Madonna" van Autun, nu in het
Louvre-museum. In een binnenruimte,
langs drie zijden door arcaden begrensd
zit de madonna met het kind op de schoot.
Voor haar knielt, achter een bidbank, een
mannenfiguur in Bourgondische klederdracht, die men beschouwt als kanselier
Rolin. Een zijde van de binnenkamer is
open op een kleine tuin, afgesloten met
een borstwering. Daar over heen kijken
wij neer op een weids stroomlandschap.
Dit landschap is door drie zuilen in duidelijk onderscheiden delen geleed. Links
op het voorplan een dorp, hoger op beboste heuvels. In het middenvak de brede
stroom, die in de bergen verloren loopt.
Vooraan een indrukwekkende brug, die
het linkse dorp verbindt met de stad op de
rechteroever. Deze stad is afgebeeld in
het derde vak. De analyse van prof. Lejeune is schitterend en naar alle waarschijnlijkheid wel definitief. Te veel geger
vens convergeren hier, hoewel natuurlijk
geen enkel daarvan een absoluut bewijs
kan genoemd worden. De Luikse interpretatie geeft een verklaring voor de versterkte brug met haar zeven bogen, haar
versterkte toren met ophaalbrug, haar
kruis; voor het droomeiland midden in de
stroom; voor de wisselvalligheden van de
oever; voor de overzetboot; voor de wallen en de kaaien; voor de molenschuiten;
voor het linkervak met de voorstad OutreMeuse, het kerkcomplex, de huizen, de
straten. Onder de rechter boog heeft Van
Eyck de binnenstad samengedrongen,
waarvan Prof. Lejeune genoeg details
heeft weten aan te halen om het als het
oude Luik te kunnen identificeren. Indrukwekkend, hoewel niet tot in alle details te
volgen, is de analyse van de kathedraal
met haar onmiddellijke omgeving: de typische trappen, de straten, het kerkje van
St.-Michel-in-foro. Minder overtuigend is
de verklaring van de „Utrechtse" toren in
het midden van de stad Luik, hoewel de
auteur hier ook uitstekende argumenten
bezit om aan te tonen waarom het precies
om de toren van Utrecht gaat. Tenslotte
is de auteur erin geslaagd het perspectief
van het Eyckiaans landschap te projecteren op een oud stadsplan. Ook de ligging
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van straten en gebouwen komt betrekkelijk goed overeen.
Nauw verwant met de „Madonna van
kanselier Rolin" is de „Madonna met kartuizer" uit de collectie Rothschild. Onloochenbaar zijn zij in hetzelfde landschap
gesitueerd. In een open gaanderij, dat een
kloosterpand kan zijn, wordt een kartuizermonnik door de H. Barbara aan de H.
Maagd voorgesteld. Naast de H. Maagd
bevindt zich de H. Elisabeth met de drievoudige kroon. Het betoog aangaande dit
paneel lijkt ons zwakker te zijn. De ontleding van het landschap is wel overtuigend, hoewel wij hier reeds voor grotere,
onopgeklaarde problemen staan. Niet
slechts een toren, maar een hele Gothische
kerk 2 ), rijst hier onverwacht op in de
plaats van de kleine St.-Georges uit het
stadsplan. Heeft de auteur de figuren in
het Rolinlandschap voorlopig verwaarloosd, hier tracht hij een verklaring te
geven voor de aanwezigheid van de H.
Barbara en de H. Elisabeth. Deze verklaring blijft echter een hypothese naast andere evenwaardige hypothesen. Volgens
prof. Lejeune gaat het hier om de voorstelling van abt Bernard van het Luikse
kartuizerklooster. Het paneel zou bestemd
geweest zijn voor een kapel aangebracht
in het pand van dit klooster, toegewijd
aan 0. L. Vrouw en aan de H. Elisabeth.
De overige patroonheiligen laat de auteur
buiten beschouwing. De H. Barbara figureert er als patrones van de goede dood.
Toen het schilderij werd gemaakt, was
abt Bernard immers overleden. Wat teyens een verklaring biedt voor de weinig
persoonlijke trekken van de stichter. De
wijdingsdag van de bijzondere kapel is
bekend: „Anno Domini millesimo CCCC
mo XVII° ipso die Annunciationis". Deze datum leest prof. Lejeune ook in het
schilderij. Inderdaad. In de toren van Ste
Barbara prijkt een beeldje van Mars, uitdrukkelijk door de schilder als zodanig
aangeduid, en op het baldakijn van de
madonna lezen we herhaaldelijk „ave gratia plena". Dus, besluit de auteur, gaat
het hier om de maand maart en wel de
dag van de boodschap. De interpretatie is
uiterst spitsvondig.

2) Deze kerk, die tevens voorkomt op een frontispice van een handschrift van de Doornikse
bisschop Chevrot, werd wel eens geïdentificeerd met de oude St.-Paulskerk van Londen.
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Wat kan ons besluit uit deze gegevens
zijn? Voorlopig alleen dit. Zo goed als
zeker heeft Van Eyck in de „Madonna in
een kerk" de Luikse 0. L. Vrouwkather
draal uitgebeeld. In de „Madonna met
kanselier Rolin" en in de „Madonna met
de kartuizer" heeft de schilder zich laten
leiden voor het stadsbeeld en voor een
groot aantal details door het model van
de stad Luik, zoals deze er uit zag voor
haar verwoesting door Karel de Stoute.
Kan men met prof. Lejeune verder gaan
en er onmiddellijk uit besluiten dat het
Rolinpaneel te Luik moet zijn ontstaan?
Dat het uit is met de mythe van kanselier
Rolin? Dat de Van Eycks hun eerste jaren
te Luik zouden hebben doorgebracht?
Daarvoor lijkt ons het bewijsmateriaal
onvoldoende. Toch kan men zich moeilijk
voorstellen dat Van Eyck een zo getrouw
stadsbeeld van Luik zou hebben geschilderd bij het portret van een Bourgondische kanselier, indien deze niets met Luik
had te maken. De bewering dat het hier
niet om kanselier Rolin gaat lijkt wel gewaagd. De overeenkomst met het portret
van Beaune, dat toch door een inventarisstuk is vastgelegd 3 ) , is te groot om te
worden verwaarloosd. Over dit twistpunt
echter belooft de auteur verdere gegevens.
In de huidige studie gaat hij, buiten de
eigenlijke bewijsvoering om, nog verder
in zijn interpretaties. Hij meent namelijk
in de beide figuurtjes bij de borstwering

van de Rolinwoning de portretten te herkennen van Hubrecht en Jan Van Eyck.
Het argument ligt in de gelijkende physionomie van een der figuurtjes met het
Arnolfiniportret (Mus. Berlijn) dat meteen
een portret moet worden van Jan Van
Eyck. Dus moet ook het huwelijksportret
van de Arnolfini (National Gallery, Londen), zoals vroeger wel eens werd voorgesteld, beschouwd worden als het portret
van Jan Van Eyck met Margareta, wiens
patroonheilige trouwens op de bedsponde
staat afgebeeld. Men ziet hoe alles buitengewoon fijnzinnig in elkaar werd gepast.
Toch dringen zich hierbij verscheidene
problemen op. Hoe hebben de Vlaamse
Primitieven de verschillende motieven uit
het werk van Jan Van Eyck ontleend,
wanneer dit werk naar alle waarschijnlijkheid te Luik werd bewaard? Moet het
eerste centrum van de Vlaamse Primitieven dan naar Luik worden verplaatst? Dit
alles is nog ver van bewezen. Maar ongetwijfeld heeft prof. Lejeune nieuwe gegevens aangebracht, die belangrijk zijn
voor de geschiedenis van het prinsbisdom,
voor de architectuurgeschiedenis van België, voor de ontwikkeling van de Vlaamse
Primitieven. Dat deze nieuwe gegevens
slechts door een verdiepte studie zullen
kunnen geïntegreerd warden zal niemand
verwonderen. Deze studie zal de deugdelijkheid der hypothesen van prof. Lejeune
moeten aantonen.
G. Bekaert S.J.

Tiende Nederlands-Belgisch Historisch Congres
Op 22 en 23 mei 1956 had in de oudste
Noordnederlandse universiteitsstad Leiden
het tiende Belgisch-Nederlands historisch
congres plaats. Een vijftiental Zuidnederlandse en een goede twintig Noordnederlandse geschiedkundigen, die, op een paar
archivarissen en conservatoren na, allen
in het universitaire onderwijs staan, namen aan het congres deel.
Op de vooravond had het Leidse comité
van ontvangst een receptie belegd in het
mooie, statige Stedelijk Museum de Lakenhal. Naast de bekende figuren waren,
zoals gewoonlijk, enkele jongeren opge3)

La Revue des Arts, 1954, nr. 4, p. 195.

komen, rijzende sterren wellicht aan de
historische hemel!
De volgende dag zat Prof. Dr. H. Van
Werveke (Gent) de eerste sessie voor in
de opvallend mooie vergaderzaal van het
Gemeenlandshuis van Rijnland. Dr. J. M.
De Smet (Leuven) gaf een merkwaardige, door degelijkheid en synthese uitblinkende uiteenzetting van de godsvredes
in het graafschap Vlaanderen. Destijds
heeft de grote Pirenne beweerd dat de
godsvredes aan de graven van Vlaanderen een rechtstitel voor hun macht hadden
geschonken en dat in het begin der 12e
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eeuw de grafelijke vrede de godsvrede
had vervangen. De geleerde spreker betoogde, steunend op zijn pas verdedigde
doctorsthesis, dat de godsvrede in de
kerkprovincie Reims, waartoe het graafschap Vlaanderen behoorde, voor het
eerst in 1024 werd afgekondigd, een zuiver kerkelijke instelling was, alleen in
kerkelijke straffen voorzag en ook in de
12e eeuw onafhankelijk van de grafelijke
vrede voort bleef bestaan; en dat anderzijds de graaf zijn gezag reeds vóór de
godsvredes uitoefende en er geen nieuwe
rechtstitel aan ontleende. Natuurlijk was
de graaf onder de leken die een eed op
deze godsvrede aflegden, de voornaamste,
en vond hij in de godsvrede een steun
voor het handhaven van de orde in zijn
graafschap; ook waren in de praktijk het
kerkelijk en het wereldlijk gezag niet zo
gescheiden als nu, maar dit neemt niet
weg, dat men juridisch de twee duidelijk
uit elkaar moet houden. In de interessante
discussie bleek nog eens dat men tot nog
toe de invloed van de leken op de godsvredes, althans in het graafschap Vlaanderen, aanmerkelijk heeft overdreven.

met de steun van de raad van Holland en
Zeeland, hun eigen weg gegaan.
's Namiddags maakten wij onder een
stralende pinksterzon een uniek-mooie
tocht door „Rijnland" en „Lekdijk Benedendams". Mr. Dr. S. J. Fockema Andreae gaf gedurende de hele tocht blijk
van zijn onuitputtelijke kennis van deze
streken. Hij vertelde b.v. hoe de molens
nu nog 40 van de 250 vroegere het
water malen uit deze gronden die 2 a 6
m lager dan de zeespiegel liggen. Steeds
staan Zuid-Nederlanders in bewondering
voor de volledige waterbeheersing: de
ingenieurs regelen tot op een cm na de
waterstand van de Rijn. In Gouda trokken
het 15e-eeuwse stadhuis en de 16e-eeuwse
kerk onze aandacht, terwijl in Oudewater
— de geboorteplaats van de theoloog
Arminius en de wiskundige Snellius r de
heksenwaag het interesse opwekte. Alleen
één bezienswaardigheid was onze alwetende Cicerone ontsnapt: de ooievaar met
zijn jongen op de schouw van het stadhuis! Op het dijkhuis van .,Lekdijk Benedendams" te Jaarsveld bood de dijkgraaf
in hoogsteigen persoon ons de thee aan.

Daarop hield Prof. Dr. T. S. Jansma
(Amsterdam) een voor economisten vooral belangwekkende lezing over de Hollands-Wendische oorlog van 1438-1441.
Voor velen was het iets nieuws te horen
dat reeds in de 14e eeuw Hollandse schen
pen naar de Oostzee voeren. De Wendi
sche steden dit zijn de satellietsteden
van Liibeck — zagen dit met stijgende
naijver aan, des te meer daar de Hollanders door het invoeren van baaizout een
zware concurrentie aan het Luneburgse
zout aandeden. Daarna besprak de Amsterdamse professor twee punten uit deze
oorlog. Als oorzaak van de oorlog komen
vele elementen in aanmerking. Zoveel is
echter zeker dat Amsterdam de andere
Hollandse en Zeelandse steden enigszins
tegen hun zin in de oorlog had meege
sleurd. Verder ging hij de rol na van
Filips de Goede, „de grote hertog van
het Westen", die in 1433 Holland en
Zeeland had ingelijfd. In tegenstelling
met hetgeen Poelman heeft beweerd, is
niet Filips de Goede de geestelijke vader
van de uitgebroken kaperoorlog, maar
zijn de Hollandse en Zeelandse kapers,

De tweede sessie, op 23 mei, werd
voorgezeten door de Leidse Prof. Dr. A.
J. C. Riiter. Een leerling van Geyl, Dr.
J. C. Boogman (Utrecht) schonk ons een
vernieuwend inzicht in de persoonlijkheid
van de Nederlandse koning Willem III
(1849.1890), vader van prinses Wilhelmina. Opvallend is, zegt de spreker, dat
in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Deel X, verscheidene bladzijden
gewijd warden aan de karakterisering en
de invloed van de Belgische koningen
Leopold I (1831-1865) en Leopold II
(1865-1909), terwijl Willem III slechts
occasioneel vermeld wordt. Verscheidene
politici van toen achtten hem ongeschikt:
hij was tactloos, ongenuanceerd in zijn
oordelen over personen en zaken, had
soms geweldige toornuitbarstingen en
stond intellectueel op een laag niveai.
Zijn interesse ging vooral naar militaire
zaken en het boerenbedrijf, en hij wist
zich door zijn volks optreden populair te
maken. Met zijn rol van constitutioneel
vorst kon hij zich niet verzoenen, en hij
droeg de Liberalen en speciaal Thorbecke
steeds een kwaad hart toe, terwijl de twee
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Leopolds als echte constitutionele vorsten
optraden en door zich boven de partijen
te stellen een aanmerkelijke invloed op
de Belgische politiek uitoefenden. In de
diplomatie speelde Willem III geen rol,
terwijl weer een Leopold I de „nestor der
moderne politiek" werd genoemd. Bijgevolg, zo besloot de spreker, zou Willem
III uitvoeriger in de geschiedenisboeken
besproken moeten worden, omdat hij door
zijn dwaas verzet het normale constitutionele spel heeft gehinderd, wat zou uitlopen op een toename van de macht van
regering en parlement.
De laatste spreker was de Antwerpse
stadsarchivaris Dr. Fr. Blockmans. Dank
zij kaarten, tellingen, stadsplannen en zo
meer, zo zei hij, wisten wij tot nog toe
dat er op de plaats van het huidige Antwerpen in de hoge middeleeuwen een
burcht stond, dat vóór 1124 de „ruiedriehoek" de eerste grote verruiming was en
dat de stad in het begin der 14e eeuw
zich geweldig uitbreidde, zodat latere
uitbreidingen slechts aanwassen van minder belang waren. De grote bloei van
Antwerpen in de 16e eeuw heeft territoriaal geen invloed uitgeoefend, al kunnen
wij nu bevestigen dat het door de jezuïet
Scribani opgegeven enorme bevolkingscijfer: 105.000 inwoners, juist was. De
opgravingen die in 1954 zijn begonnen.
naar aanleiding van het aanleggen van
een ondergrondse schuilplaats in het havenkwartier, hebben talrijke belangrijke
nieuwe gegevens verstrekt. Naarmate de
gravers, onder leiding van Dr. Blockmans,
dieper groeven, kwamen zij op oudere
lagen terecht. Nu staat vast dat er reeds
in de 12e en de 1l e eeuw stapelhuizen
waren binnen de burcht. Wij weten dat
in 835 de Noormannen de burcht verwoest hadden; welnu door de opgravingen onder het Steen weten wij dat er
omstreeks 900 reeds een vicus of dorp

was, waarin wij invloeden uit het noorden
en het oosten constateren. De gemeente
Antwerpen is dus niet ontstaan naast de
burcht, maar binnen de burchtmuren zelf.
Onder de laag met veel bandceramiek uit
de 9e-11e eeuw bevond zich een laag met
ruwe potscherven, blijkbaar uit de Frankische tijd. Maar daaronder lagen achtereenvolgens rood potwerk, zwart potwerk
en ten slotte sigillata-ceramiek, die ons
tot de 3e eeuw brengt (tot nog toe wees
de oudste vermelding van Antwerpen
slechts op 640) . Uit dit alles blijkt dat op
dezelfde plaats aan de grote Scheldebocht
sinds de derde eeuw onophoudelijk mensen hebben gewoond. Jammer dat een tekort aan tijd de spreker niet toeliet lichtbeelden te geven.
Bij de sluiting werd even in herinnering
gebracht dat op een samenkomst te Zu
rich in 1938 Prof. Sneller, Prof. Berkelbach van der Sprenkel, Prof. Brandt en
Prof. Van Werveke voor het eerst het
plan voor een dergelijk congres bespraken en dat, na toetreding van Prof. Ganshof en Prof. Verlinden tot het bestuurscomité, in 1939 het eerste NederlandsBelgisch congres te Rotterdam werd gehouden. Na de oorlog werd het gelukkig
initiatief hernomen en kwamen achtereenvolgens Utrecht, Amsterdam, Groningen,
Nijmegen en Leiden aan de beurt, afwisselend met Gent tweemaal en Leuven
tweemaal.
Samen met het tijdschrift de Bijdragen
voor de geschiedenis der Nederlanden en
een gezamenlijk werk de Algemene Geschiedenis der Nederlanden in twaalf delen vervult dit congres zijn belangrijke
functie: de historici van Noord en Zuid
samen te brengen om met vereende krachten het verleden van de Lage Landen in
al zijn aspecten te bestuderen en te doen
herleven.
Prof. Dr. M. Dierickx S.J.

Matteo Ricci
Een der zeer groten uit de geschiedenis
der Katholieke Missionering, een figuur,
die een paar eeuwen lang vergeten of
althans voorbij gezien was, is Matteo
Ricci. Deze Italiaan uit Macerata, een
stadje in de Pauselijke Staten, heeft het
wonder volbracht op het einde der zes-

tiende eeuw ten koste van ongelooflijke
inspanningen, met een onbegrijpelijke toewijding en geduld in Peking door te dringen en zich daar te vestigen, wat vóór
hem nog geen enkel Europeaan gelukt
was.
Hij ging uit van de heden ten dage
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algemeen aanvaarde stelling dat het christendom de bestaande landscultuur te eerbiedigen en louter Christendom te brengen had, d.w.z. dat de missionaris, die
China wilde bekeren, Chinees met de
Chinezen moest worden, zich zo veel mogelijk moest aanpassen en inburgeren om
zo langzamerhand het evangelie ingang
te doen vinden. Na vier jaar voorbereiding in Indië trok hij in 1582 langs rivierwegen China binnen, mocht zich vestigen
te Shiuhing, later te Shiuchow en te
Nanking, tot hij eindelijk contact met het
keizerlijke hof en daarna vaste voet in
de hoofdstad Peking kreeg. Aanvankelijk
had hij zich als bonze gekleed en voorgedaan, in aanleuning aan de Boeddhistische
leraren, doch spoedig zag hij in dat hij zo
niet het respect en het vertrouwen der
leidende kringen zou verwerven. Slechts
als geletterd mandarijn zou hij hierin slagen en zijn leer kunnen doen eerbiedigen.
Hij kleedde zich nu in de kleurige zijden
gewaden der mandarijnen en bestudeerde
de Chinese taal en litteratuur, waarin hij
na enige jaren geschriften kon publiceren
in de vaag moraliserende filosofische
trant der volgelingen van Confucius. Zijn
roem steeg, niet het minst door zijn kennis der mathematische en astronomische
wetenschappen, waarin de Chinezen niet
ver gevorderd waren. Prisma's, klokken
en andere technische producten brachten
de Chinezen, ook de keizer, in verbazing.
Temidden van al die werkzaamheden
leefde hij voortdurend als op een wipplank, voortdurend in gevaar over de
grens gezet te worden. Tegenover de
mandarijnen en geletterden stond de partij
der eunuchen, die het keizer lijk hof beheersen. Een grenzeloze tact en levenswijsheid waren er nodig om het juiste
evenwicht te bewaren en zich in de hoofdstad te handhaven.
Ricci had zich verzoend met het besef
dat hij Europa nooit meer terug zou zien
en in China zijn graf zou vinden. Hij had
China leren lief hebben en zich zijn cultuur eigen gemaakt, in zulk een graad
dat hij nauwelijks nog Italiaans kon
schrijven. Zijn Chinese geschriften werden al spoedig bij de klassieken ingelijfd
en Ricci zelf gold als een der geletterdsten van heel het rijk.
61

969

Geen ogenblik echter had hij het eigenlijke doel, de voorbereiding der vestiging
van het Christendom, uit het oog verloren. Al zijn geschriften dienden dit doel,
al was hij uiterst behoedzaam met het publiceren der volle Christelijke openbaring.
Wat hij waarderen kon in de Chinese
wijsheid, waardeerde hij en bouwde het
in in de Christelijke leer. Gemiddeld
doopte hij een honderdtal bekeerlingen
per jaar, wat bij zulk een voorbereidings
methode niet zo heel weinig is. Daaronder
waren er velen uit de geletterde kringen.
Toen hij een goede kwarteeuw in China
gewerkt had, waren zijn geestes- en
lichaamskrachten verbruikt. Op acht en
vijftigjarige leeftijd waren zijn haren grijs
en stierf hij van uitputting en krachtsver
bruik. Zijn heengaan was een onherstelbaar verlies voor de missie; voorlopig
bleef hij onvervangbaar.
Men staat verbaasd over zulk een gedurfde en geniale onderneming als die
waaraan Ricci zijn leven wijdde, en dit op
het einde der zestiende eeuw, de tocht
naar Peking nl. en het plan om zich op
hoog niveau te „verchinesen". Bij al zijn
strijd en streven werd hij gesteund door
een ander groot en ondernemend man,
Alessandro Valignano, lange jaren visitator en bestuurder der Jezuietenmissies
in het Oosten. Ricci's methode was een
geheel andere dan die van Xaverius en
het gevaar bestaat, heden ten dage vooral, Xaverius minachtend voorbij te gaan
om al zijn bewondering op Ricci te richten. Dit zou echter zeer eenzijdig zijn.
Xaverius had als een meteoor lichtend
langs de kusten van het Oosten te trekken, aankondiger van de opgaande dageraad. Gods Geest werkt waar en zoals
Hij wil en inspireerde Ricci tot een heldhaftig apostolaat van aanpassing, van
studie en behoedzaamheid, temidden van
duizend dreigingen en gevaren.
Er zijn de laatste jaren vele bronnen
omtrent Ricci's leven en werk blootgelegd,
van vele zijden is er nieuwe aandacht op
deze merkwaardige man gevallen. Pater
Pasquale d'Elia S.J. vooral publiceerde
belangrijke bijdragen over de Chinese
Missie. Uit al deze bronnen, waaronder
de brieven en mémoires van Ricci zelf,
alsook de litterae en rapporten van zijn
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mede-missionarissen en opvolgers, de
oorspronkelijkste zijn, stelde de Engelse
auteur Vincent Cronin, zoon van de bekende romanschrijver, een biografie samen
onder de titel „The wise man from the
West". Zonder de allures van een streng
wetenschappelijk werk aan te nemen is
het een betrouwbaar en boeiend verhaal
van de beginnende missionering in China,
een missionering die geheel met de persoon van Ricci samenvalt. De auteur

schrijft geen hagiografie en houdt zich
weinig op met wat men de mystieke zijde
van Ricci's leven zou kunnen noemen.
Des te treffender weet hij de in zich
besloten, etiketten- en letterencultuur van
dit wonderlijke volk voor de lezer te ontsluiten. Van de hand van Dr. W. van
Zoeterwoude verscheen onlangs een goe
de vertaling van het boek (De Fontein,
Utrecht; Sheed and Ward, Antwerpen,
1956, 288 pp., f 8.90) .
J. van Heugten S.j.

Filmkunst en Cineasten
Inleidingen op de filmkunst overstromen de boekenmarkt. Deskundige inleidingen blijven zeldzaam. Toch kunnen
wij drie werken van hoge standing, die
deze laatste tijd verschenen, ten volle
aanbevelen: een Frans, een Belgisch en
een Nederlands. Ieder boek heeft zijn
eigen kwaliteiten, wij zouden zeggen, zijn
eigen charme, maar zij hebben dit gemeen: helderheid van betoog, scherpe
omlijning van de begrippen en evenwicht
in het beoordelen van de authentieke
filmwaarden. Daarbij vullen ze elkaar
wonderwel aan.
Het werk van Dr. Peters en v. Driel 1)
is een soort filmatlas. Aan de hand van
honderden filmogrammen warden de verscheidene noties, genres, esthetische eigenschappen, zeer overzichtelijk behandeld.
Het boek leest zeer prettig en spelenderwijze raakt men met de meest geëigende
begrippen vertrouwd. Het filminzicht
groeit met het doorbladeren van het werk:
goed gekozen beelden uit de beste films
en een Nederlandse terminologie ankeren
zich steeds vaster in het visueel geheugen
van de lezer. Dit prachtig uitgegeven
werk kwam tot stand met de steun van
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en wordt verspreid onder
de auspiciën van het Nederlands Filminstituut. Het werk van Jos Roger 2 ) ligt
in dezelfde lijn, maar is, als het ware, de
nadere uitwerking van één hoofdstuk uit
het voorgaande. Deze studie is inderdaad

de eerste uit 'n reeks, waarvan de schrijver
ons de volgende delen belooft: naissance
dun film, histoire du cinéma, genres de
films, caractéristiques selon les pays producteurs. Bij de concentrische methode
van een filminwijding kan het werk van
Dr. Peters dus best in de eerste cyclus.
en dat van Jos Roger in de twee cyclus
dienst doen. De behandeling is ook hier
zeer sober, doch uit de aard van de opzet
heeft deze studie dit voor op de voorgaande dat zij meer humanistisch is ingesteld en grondiger voorbereidt op de stijlanalyse. Hier wordt de basis gelegd van
een soliede filmcultuur. De fotogrammen
zijn ook groter en steeds goed bij het behandelde onderwerp aangepast. Waar bij
Dr. Peters het beeld steeds op het voorplan stond en de tekst) eigenlijk slechts
de illustratie was van dit beeld, ligt de
verhouding hier juist anders om. Le cinéma van Henri Agel 3 ) is zonder meer een
meesterwerk. Het komt ons voor dat de
Parijse professor en criticus, zoals wij die
uit zijn conferenties en artikelen kenden,
zich in dit essay overtroffen heeft. Het is
een summa en toch geen cataloog. De
driehonderdvijftig bladzijden staan stylistisch op een hoog peil en getuigen technisch van de grootste accuratesse. In
deze nieuwe wereld, die heel wat mondaine aspecten vertoont, is zijn betoog
diep spiritualistisch en uitgesproken katholiek zonder toch ook maar een ogenblik in de engheid van een gettomentali-

1) Dr. J. M. L. Peters en A. A. E. van Driel, De film in beeld. — J. Muusses, Purmerend,
1954, 80 pp.
2) Jos Roger, Grammaire du cinéma. — Editions Universitaires, Bruxelles-Paris, z.j., 158 pp.
3) Henri Agel, Le Cinema. — Casterman, 1954, 352 pp.
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teit te vervallen. Dit boek kreeg dan ook
zeer prijzende besprekingen in de neutrale
en de linkse vakbladen. Agel doorloopt
het hele veld van de zevende kunst, voortdurend zoekend naar het wezenlijke en
zijn menselijke resonnantie. Het dynamische, verrassende, ja de mogelijkheid van
het nog steeds onbekende in dit alles,
ontsnapt hem niet. Hoe „eigen" de film
ook is, hij weet dat deze nieuwe uitdrukking van steeds blijvende waarden in verband staat met andere cultuurvormen en
cultuurwaarden. Deze wisselwerking
brengt hij op menige plaats naar voren.
Anderzijds is dit werk niet louter bezinning. Het wil ook een hulp zijn voor de
praktijk. Tabellen, schema's voor filmforum, aanduidingen voor het leiden van
een filmdebat, lijsten van films die voor
een cineclub geschikt zijn, een uitstekende
bibliografie en andere practica, vindt
men in dit vade mecum, dat wij aan alle
cinefielen ten zeerste aanbevelen.
***

De lezer realiseert zich niet steeds hoe
moeilijk het is voor een filmessayist dP
productie van een cineast esthetisch te
overzien. De schrijver heeft niet altijd,
zoals zijn collega-criticus, de werken van
zijn kunstenaar onder handen. Hem is het
niet gegund een bladzijde rustig over te
lezen, de stemvoering op het papier te
bestuderen, de reproducties van naderbij
te bezien. De filmotheken zijn jammer
genoeg op verre na nog niet voldoende
geëquipeerd om de filmcriticus zijn werk
te laten doen. Hij is aangewezen op het
soms lukrake programma van een filmseminarie, enkele zeldzame retrospectieven en, vóór alles, op een trouw visueel
geheugen. Deze nuchtere bedenkingen
mogen onze voorstelling van de eerste
vier deeltjes uit de reeks Les Classiques
du cinema 4 ) inleiden. De hoge waardering en de onvermijdelijke reserves die
wij hierbij zullen moeten formuleren, liggen er in opgesloten.
Drie grootmeesters: John Ford, Vittoria
de Sica en S. M. Eisenstein, drie uitgesproken types van een evenzeer uitge-
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sproken nationale produktie, worden hier
essayistisch behandeld en op een werkelijk superieure wijze naar hun wezenstrek
ken beschreven. Dit zal echter niemand
verwonderen. De samenstellers van deze
collectie zijn: Henri Agel, André Bazin,
Georges Charensol, Jean Mitry . . . Frankrijks beste filmcritici. Ieder van de deeltjes bevat de foto van del cineast, een
volledige biografie, een doordringende
studie van diens werk, een volledige filmografie en een keus van foto's uit de
bijzonderste films.
Wij zouden onze lezers willen aansporen om met het vierde deeltje te beginnen: S. M. Eisenstein. Deze studie bevat
immers een technische en een esthetische
inleiding van de montage en schetst de
evolutie van het filmmedium vóór de opkomt van de Russische meesters. De Krui
ser Potemkim, hét klassiek werk, en
Alexander Nevsky, op zich zelf reeds een
esthetische studie, worden uitvoerig besproken. Jean Mitry, die deze analyse gaf
en de leider van de serie is, heeft ook
twee deeltjes aan het werk van John Ford
gewijd. Drie films brengt hij speciaal naar
voren: The grapes of wrath, de diepst
menselijke, The long voyage home, naar
de vorm, de schoonste, The stagecoach,
nog steeds zijn volmaaktste creatie. De
jaren 1939-1940 waarin deze drie scheppingen tot stand kwamen, ziet de schrijver als het brandpunt van een stijgende
en een dalende lijn. Henri Agel bespreekt
de produktie van Europa's meest geëerde
cineast, Vittoria de Sica. Wie de Sica
zegt, zegt Sciuscia, Ladri di bicicletti,
Miracolo a Milano. Bij het lezen van de
bladzijden aan die werken besteed zal de
lezer zich ongetwijfeld de mooiste mo
menten van zijn filmbezoek herinneren.
Hij zal vooral, door de herinnering heen,
de diepere wereld van de goede mens, die
de Sica is, ontdekken. Agel onderzoekt
met zorg welke de rol van Zavattini, de
scenarist van de Sica, in diens werk kan
zijn. In een uittreksel uit een artikel over
Zavattini, van de hand van André Bazin,
eveneens in het boekje opgenomen, vin-

4) Classiques du Cinéma: Jean Mitry, John Ford, twee delen 149 en 110 pp.; Henri Agel,
149 pp.; Jean Mitry, S. M. Eisenstein, 155 pp. — Editions Universitaires, Paris

Vittoria de Sica,
Fr. 54 per deel.
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den wij, o.i., het antwoord: „Ik meen,
aldus de scenarist, dat de film vóór alles
een ethiek is. Het is de kunst die mij toelaat de mens beter te leren kennen en
aldus mijn naaste te beminnen". In die
menselijke liefde ligt het gehele geheim
van de Sica's films. Het is wel opvallend
dat Rossellini zich onlangs juist in dezelfde termen over zijn werk heeft uitgesproken. Ook voor hem is de film vóór alles
een ethiek.
Tekorten? Heeft het wel zin over tekorten te spreken? Een recensent kan toevallig een werk gezien hebben dat de essayist
vruchteloos is achternagelopen. Meer dan

een detailverbetering zal hij in dit geval
zelden kunnen aanbrengen. Doch er is
een strengere en tevens een rechtvaardiger en milder recensent: de tijd en de
retrospectieven. Zo komen wij op onze
inleiding terug. De vertoning van Que
viva Mexico, onlangs te Antwerpen voor
een filmclub gehouden, heeft een nieuwe
Einstein doen ontdekken, de visionaire, cie
kosmische, de gepassioneerde, waarvan
Mitry niet spreekt, .... een Einstein trouwens aan wie Stalin het zwijgen in dit
werk had opgelegd ... .
A. L. Vandenbunder

Boekbespreking
GODSDIENST
L. BOUYER, Terugblik op het Protestantisme. Vert. — Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1955, 251 pp.
De bekende Franse theoloog L. Bouyer,
die aanvankelijk dominee was, maar overging tot de katholieke Kerk en priester
werd, schreef een boeiend boek, waarin
hij ons wil duidelijk maken „langs welke
weg de overgang naar de katholieke Kerk
zich heeft opgedrongen aan het geweten
van een protestant" (7) . De grondgedachte van het werk is, dat de „Kerken" van
het protestantisme geconstrueerd zijn op
oppositie tegen de enige Kerk aller tijden,
een oppositie die in de protestantse synthese latent is, maar die voortvloeit uit
het feit dat deze synthese een wezenlijke
ontrouw betekent jegens de grondbeginselen der Reformatie (244). De positieve
grondbeginselen van het protestantisme
(gratuïteit van het heil, souvereiniteit
Gods, soli Deo gloria, rechtvaardiging
door het geloof en souvereine autoriteit
der H. Schrift) zijn nl. in zich goed en
oud katholiek erfgoed. Door Luther en
Calvijn werden deze positieve elementen
echter verbonden met de nominalistische
princiepen van het decadente laat-middeleeuwse denken. Zo ontstond een synthese,
die als zodanig verkeerd was en door de
Kerk wel veroordeeld moest worden. Binnen het protestantisme hebben de positieve elementen echter steeds de ware
vroomheid gevoed, terwijl de negatieve
on-katholieke systematisatie voortdurend
verlammend werkte op het godsdienstig

leven. Bouyer komt zo tot de conclusie,
dat de positieve reformatorische beginselen enkel in de katholieke Kerk tot ontwikkeling kunnen komen.
De lectuur van dit mooie boek kan katholieken de kern van de protestantse
godsdienstigheid beter leren begrijpen,
terwijl protestanten erdoor geholpen kunnen worden tot beter inzicht in wezen en
leer der katholieke Kerk. Twee critische
opmerkingen zouden wij echter willen
maken: 1. de genade wordt telkens gesteld
tegenover de zondige menselijke natuur
als zondig; de genade bevrijdt uit de verlamming door de zonde. Dit is inderdaad
juist. De genade heeft echter ook nog een
ander aspect; zij verheft de natuur niet
slechts wegens de aan de gevallen natuur
inhaerente zondigheid, maar ook omdat
zij een goddelijk leven schenkt, dat alle
eisen van onze natuur als menselijke natuur te boven gaat. Deze waarheid wordt
in het protestantisme gewoonlijk niet gezien; zij hoort echter wel tot de katholieke
leer en wordt ook zeer sterk beaccentueerd in de oosterse orthodoxie. 2. Waar
de schrijver het wezenlijk katholieke der
positieve beginselen van de Reformatie
uitwerken wil, is hij o.i. het minst geslaagd, waar het de souvereiniteit der H.
Schrift betreft. Dit komt wel het sterkste
uit, waar hij de verlichting van het kerkelijk Leergezag door de H. Geest ziet als
een „negatieve bijstand, in die zin dat
daardoor de Kerk behoed wordt officieel
een dwaling te leren, dus de Openbaring
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te verminken" (219) . Dit is wel een niet
geheel juiste voorstelling van zaken. H.
Schrift, traditie en Leergezag zijn alle in
de Kerk; in de Kerk van nu zijn zij alle
op elkaar betrokken. Het kerkelijk Leergezag doet niets anders als krachtens positieve verlichting door de H. Geest de
inhoud van Schrift en traditie voor ons
bewaren en aan ons uitleggen, terwijl op
de gegevens van Schrift en traditie voor
ons slechts het juiste licht valt, als wij
ons bij onze interpretatie ervan laten leiden door het actuele kerkelijke Leergezag.
Wij zouden dan ook niet — zoals P. de
Broglie in een korte aantekening op het
einde van het boek doet de kerkelijke
definities buiten het eigenlijke theologische
argument willen plaatsen, als „bevestigingen", waar de theologie desnoods ook
buiten zou kunnen (249) . Het katholiektheologisch argument steunt o.i. op Schrift
en traditie als ons door de Kerk in haar
Leergezag gegeven; dit Leergezag is dan
te zien zowel als uitgeoefend door de
over de hele wereld verspreide bisschoppen in hun diocesen alsook in zover het
door een paus of een algemeen concilie
plechtige definities uitvaardigt.
Maar op deze enkele reserves na is dit
boek, waar de vertaler zeker geen gemakkelijke taak aan heeft gehad, een aanwinst voor onze Nederlandse theologische
literatuur.
C. Strater
Heinrich SCHLIER, Die Zeit der Kirche.
Exegetische Aufsatze und Vortr'áge.
r Herder-Verlag, Freiburg, 1956,
322 pp., geb. D.M. 22.
Dit werk bevat een verzameling van
21 reeds vroeger verschenen artikels en
voordrachten van de welbekende, eind
1953 tot het katholicisme bekeerde, Lutheraanse exegeet. Het werd helemaal niet
bedoeld als een apologetica van het katholicisme maar in feite is het de beste
apologetica welke Schlier ooit schrijven
kon: het geeft de twintigjarige ontwikkelingsgang weer van een vakkundig evangelisch geschoolde theoloog die, gelovig
Gods Woord beluisterend in de H. Schrift,
etappe na etappe zich voor de ingeziene
waarheid gewonnen geeft. Zoals S. zelf
het in zijn nawoord aangeeft kringen de
behandelde onderwerpen om twee polen:
de wereld en de Kerk. Vanaf 1932 bij het
opkomend getij van het nieuw-heidendom
in Duitsland zocht S. in de Schrift de
eeuwig geldende, en dus ook nu nog
lezenswaardige, oplossing voor de problematiek van die beroerde tijd en hij vond
er de goddelijke zin in van de geschiede-
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nis van het mensdom op weg naar de
verheerlijking bij Christus' Wederkomst.
Meer bepaald aangaande het wezen van
de Kerk vond hij bij Paulus de katholieke
opvatting weer van sacrament, kerkelijk
ambt, traditie en zichtbare éénheid van de
Kerk. In de laatste bijdrage, de énige van
na zijn overgang, kon hij op grond van de
Efeserbrief, die hij ook vroeger reeds dikwijls zo meesterlijk ontleed had, het mysterie van de Kerk dan omschrijven als de
werkelijkheidsopenbaring van Gods eeuwige heilswil vastgelegd in Christus'
lichaam, dat verheerlijkt hangend aan het
kruis alle mensen en geslachten omvat,
verlost en verenigt. Noch devotieliteratuur, noch een technisch wetenschappelijk
werk, zal dit verzamelwerk een bron van
diepe geloofsbezinning zijn voor allen,
priesters en reeds enigszins theologisch
ontwikkelde leken, die het ter hand zullen
J. Van Torre
nemen.
INGRAM and NEWTON, Hymns as
Poetry. An anthology. — Constable,
London, 1956, 316 pp., 25 sh.
Deze verzameling van ongeveer 250
kerkgezangen opent met een lied uit de
zestiende eeuw, en wordt besloten met een
hymne uit het jaar 1912 (met uitzondering van een Leger des Heils lied uit 1953
zijn de laatste veertig jaren dus wel erg
steriel) , en zij zijn genomen uit de liederenschat van welhaast ieder kerkgenootschap in Groot-Brittannië en Amerika.
Indien men weet dat Charles Wesley, de
broer van de grote John Wesley, vader
van het Methodisme, er alleen reeds acht
duizend maakte, en met bijna evenzoveel
gevolgd wordt door Fanny Crosby (een
Amerikaanse revivalist-volgeling van
Moody en Sankey, die spontaan doen
denken aan het werk van Billy Graham
vandaag), is het duidelijk welk een kleine
selectie hier geboden wordt. Het waardevolle van deze bloemlezing ligt niet in de
poëtische waarde van deze hymnen, die
vrij gering is. Belangrijker lijkt ons het
beeld dat zij geven van de groei van het
devotie-leven, dat zich in deze gezangen
afspiegelt. De vrij lange, en zeer overzichtelijke inleiding op deze bundel doet
dit op uitmuntende wijze uitkomen.
W. Peters
Prof. Dr. Alois RIEDMANN, Die Wahrheit ueber die vier letzten Dinge (Die
Wahrheit des Christentums, 4) . —
Herder-Verlag, Freiburg, 1956, XVI342 pp., geb. D.M. 21.80.
Deze studie over de vier uitersten sluit,
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als posthuum werk, de reeks af, waarin
deze kanselredenaar en godsdienstleraar
het materiaal, dat hij voor zijn praxis verzamelde, ter beschikking van zijn collega's
stelt. De opbouw van dit boek is de lezer
uit de vorige afleveringen bekend. De
geloofswaarheden, hoezeer ook het voorwerp van een goddelijke openbaring, zijn
niet helemaal zonder, soms treffende, analogieën in de wereld buiten de ware godsdienst. Dit geldt vooral wanneer het gaat
over dood, oordeel en eeuwige vergelding.
De auteur geeft achtereenvolgens de leer
of de opinie weer die de godsdienstige
mens én de filosoof buiten het christendom over deze levensproblemen er op na
gehouden hebben. De katholieke visie,
zoals die in de H. Schrift en de leer van
de Kerk te vinden is, wordt dan op de
achtergrond van dit menselijk zoeken en
falen, in haar volheid uiteengezet. De
inleidingen, die ieder van de vier delen in
dit werk voorafgaan, leggen zeer gelukkig
de nadruk op het gemeenschappelijk karakter der uitersten: wij zijn immers gered als volk van God, en als lid van dit
volk zullen wij ook geoordeeld worden.
Het bijeengebrachte materiaal is echter zo
gevarieerd en zo uiteenlopend dat het gevaar van een zeker theologisch dilettantisme niet uitgesloten is, niet zo zeer bij
de samensteller als bij de niet geschoolde
lezer. Er zijn veel wetenswaardigheden en
ook algemeenheden over alle mogelijke
godsdiensten en filosofieën, maar de bekommernis om dit alles inzichtelijk en
wetenschappelijk verantwoord te ordenen
schijnt afwezig te zijn. Deze studie gebruike men dan het best als een eerste
oriëntatie. Om zich een juist en een genuanceerd oordeel in de vele aangeraakte
problemen te kunnen vormen, blijft men
op monografieën aangewezen.
A. L. Vandenbunder

Jesus und sein Priester. Gedanken iiiber
die Grosze und die Heiligkeit des
Priestertums, herausgegeben von P.
Josef Staudinger, S.J. r Verlag Herder, Wien, 1956.
Dit door de Weense branche van het
Herder-concern uitgegeven boekje is een
vertaling van een Franse bewerking uit
het midden der vorige eeuw. Onder de
naam van P. Jacques Millet, S.J., die een
Onbekende auteur grondig herzien opnieuw in het licht gaf, beleefde het onder
de titel: Jesus, vivant dans le prêtre; Considérations sur la grandeur et la sainteté
du sacerdoce, talrijke herdrukken. Deze
waren ongetwijfeld verdiend: het werkje

is veel meer dan louter stichtelijke lectuur
en steunt op een goede schriftuurlijke en
patristische belezenheid. Of dit inmiddels
een nieuwe uitgave voor het Duitse taalgebied wettigt wagen wij te betwijfelen;
want ondanks de enkele mooie, nog steeds
aansprekende hoofdstukken over b.v. de
eucharistische geest biedt deze vertaling
te weinig aanknopingspunten met het
moderne theologische denken, met de
nieuwe verworvenheden ook van zielzorg
en ascese. Daaraan kunnen ook de enkele
voetnoten met verwijzing naar moderne
pauselijke documenten niet veel veranderen. Vooral de eerste hoofdstukken tekenen de levenshouding van de priester
tegen een politiek en sociaal milieu dat
het Frankrijk van na de revolutie verraadt doch weinig of niets gemeen heeft
met de entourage van onze eeuw. Naast
de goede werken die thans voor de spiritualiteit van de priester beschikbaar zijn
geloven wij hier niet met een waardevolle
aanvulling te doen te hebben.
E. Schoenmaeckers
Aurelii AUGUSTINI, Contra Academicos, De Beata Vita, necnon De Ordine libri, quos ad fidem codicum recensuit prolegomenis notisque instruxit Wilhelmus M. Green (Stromata

patristica et mediaevalia II) . — Ultrajecti-Antverpiae, Spectrum, 1955,
148 pp.,

f

7.50.

De drie, voor Augustinus' bekeringsgeschiedenis zo belangrijke dialogen worden hier opnieuw uitgegeven. De tekst
berust op dezelfde grondslagen als die
van Knoll s uitgave (1922) , en wijkt dus
slechts in kleine details daarvan af. Maar
oorspronkelijk is het apparaat van paral
lel-plaatsen, zowel in Augustius' werken
(waarnaar ook Kni;ll een enkele maal
verwees), als in Cicero en Plotinus.
In zulk een uitgave zou men een index
verwachten. De inleiding spreekt enkel
over de handschriften, maar niet alle gebruikte singla worden verklaard: wat beP. Smulders
duidt Boston 09.331?
K. RAHNER, S.J., Maria, Mutter des
Herrn. Theologische Betrachtungen.
Herder-Verlag, Freiburg i/Br.,
1956, 118 pp., D.M. 4,80.
De levende Kerk is er zich steeds van
bewust geweest dat in Gods heilsplan
Maria een centrale plaats inneemt. Dit
bewustzijn echter is steeds rijker geworden. Karel Rahner geeft ons hier een
theologische bezinning op deze werke-
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lijkheid. Dit honderdtal bladzijden lijken
ons tot het beste te behoren wat de Insbiiiickse professor gepubliceerd heeft. Soberheid en scherpte van denken, trouwe
vertolking van de traditie en originaliteit
in de bewijsvoering, kenschetsen zijn Mariologie. Vooral de hoofdstukken aan
Maria's maagdelijkheid en middelaresschap gewijd brengen de lezer nieuwe en
genuanceerde inzichten bij. Problemen als
de verhouding tussen natuur en genade,
tussen traditie en H. Schrift, worden
kernachtig gesteld en opgelost. Wie geen
vaktheoloog is late zich niet door de
eerste twee, vrij technisch gestelde, hoofdstukken afschrikken. Wanneer hij de
lezing begint met Die mariologische
Grundidee (p. 28) , verliest hij niets wezenlijks van deze merkwaardige studie.
Een mooi gebed, Maria, sluit het geheel
A. L. Vandenbunder
af.
Prof. A. F. WYERS, Getuigenis over
Christus. — Uitg. P. Brand N.V.,
Bussum, 1955, 228 pp., geb. f 7.90.
In dit boekje geeft schr. een keuze uit
zijn wekelijkse radio-causerieën, gerangschikt volgens de mysteries van Christus'
optreden en zending. In het voorwoord
wordt gezegd, dat men deze overwegingen moet gehoord hebben. Hierin zal schr.
wel gelijk hebben. Maar ik kan hem verzekeren, dat ook degene die ze niet geboord heeft, veel kan genieten van de
mooie en vaak zo spontaan neergeschreven gedachten in dit fijne boekje. Allen
die zich moeite geven door persoonlijke
overweging hun verhouding tot Christus
en de Kerk te verdiepen, zullen hierin
voortreffelijke stof ter overdenking vinden. Een bijzondere verdienste lijkt ons.
dat we hier weer eens een originele bijdrage hebben aan de ontwikkeling van
een eigentijdse spiritualiteit. S. Trooster

J. DANIéLOU, S.J. Sainteté et action
temporelle (Le Monde et la Foi) .
Desclée et Cie, Doornik, 1955, 62
PP.

M. SCHLUETER-HERMKES en G. K.
FRANK, Gottesliebe and Weltverantwortung (Rothenfelser-Reihe, 3) .
--- Werkbund- Verlag, Würzburg,
1956, 104 pp., D.M. 3,60.
In een serene en heldere analyse van
het wezen van het christendom situeert
Daniélou de verhouding van het eerste
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gebod, de algehele aanvaarding van Gods
primauteit, tegenover het tweede gebod,
de naastenliefde. Van daaruit ontwikkelt
hij de eigen heiligheid der leken volgens
de drie aspecten van liefde, gehoorzaamheid en vrijheid. Geduldig gelezen, kan dit
evenwichtige en fijnzinnige boekje vele
zoekende intellectuelen helpen. De Hiigelvertaler S.-H. geeft bij wijze van gesprek
met F. een concrete illustratie van deze
lekenspiritualiteit in de persoon van de
grote en geruime tijd miskende baron Fr.
von Hugel. Volgens von H. is de goddeloosheid van onze tijd grotendeels te wijten aan een gemis en niet aan een teveel,
van incarnatie bij de goede leken: zij copieerden al te lang hun geestelijk leven
van de monniken en slaagden er niet in
er een oorspronkelijke belichaming aan
te geven.
J. Kerkhofs

Dom Hubert Van ZELLER, The Gospel
Priesthood. Missal-stop exhortations
to do with pastoral vocation. —
Burns and Oates, London, 1956, 104
pp., 10 sh. 6 d.
Dit buitenmate dure boekje van even
over de honderd pagina's van klein formaat en grote letter bevat een dozijn opstelletjes over het priester-zijn. Het zijn
voornamelijk aansporingen van praktische
aard, gehuld in een licht kleedje van.
dogma en exegese.
W. Peters
Smalle Boekjes. Dr. Jacq. de VREESE,
S.J., nr. 99: Meisjes zijn Bloemen,
132: De blijde kijk, 133: Gods wegenwacht, 134: Ieder jaar: Mariajaar, 135: Kom, volg mij, 136: Het
schijnbaar onverhoord gebed, 137:
Tussen stofdoek en fornuis. r Kinheim Uitgeverij, Heiloo, f 0.25 per
stuk.
In deze vliegensvlugge tijd heeft men
soms behoefte aan een gevleugeld woord.
Kort, krachtig, recht tot het hart sprekend. Deze Smalle Boekjes kunnen er toe
bijdragen menig mens een riem onder het
hart te steken.
De blijde kijk, Gods wegenwacht, Tussen stofdoek en fornuis, Het schijnbaar
onverhoord gebed, kleine parels die we in
onze zak kunnen meedragen maar die
kostbaar zijn.
Voor Vaders, Huismoeders, Jonge mensen, en eenzamen. Voor „elck wat wils".
M. S.
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IGNATIANA
Ignatius van Loyola, Tekst van H. Rah- te vragen wat God eigenlijk van hem wil.
ner, S.J., foto's van L. von Matt,
En hij vindt dit tenslotte niet in zijn brein
Nederlandse bewerking van Fr. Van noch in zijn visioenen, doch eerst na jaren
Bladel, S.J. ,-- Desclée de Brouwer, neemt het door uiterlijke omstandigheden
Brugge, 1955, 336 pp., waarvan 226
onverwacht concrete gestalte aan. De
platen, ingen. 230 Fr., geb. 275 Fr.
eenvoud, de menselijkheid en immediaatDe oorspronkelijke Duitse tekst verheid van een persoonlijk leven, die ons
scheen onder de titel Ignatius von treffen in deze biografie, kunnen alleen
Loyola bij Echter-Verlag, Würzburg,
bereikt worden door iemand die lange
geb. D.M. 24.
jaren studie en onderzoek aan het leven
van de heilige wijdde; een tekenend deDe biografieën met platen van de Zwittail, een typerend adjectief zijn vrucht en
serse kunstfotograaf L. von Matt oogsten
een zo groot succes dat, na Franciscus samenvatting van ernstige historische invan Assisi en Pius X, thans ook aan vestigatie, en zij geven de lezer een juister
Ignatius van Loyola een dergelijk boek en levendiger beeld van de mens Ignatius,
dan bladzijden-lange uiteenzettingen. De
wordt gewijd. De prachtige illustraties
zuivere, vloeiende Nederlandse vertaling
roepen een suggestief beeld op van de
bewaarde de helderheid en evocatieve
wereld, waarin de heilige heeft geleefd.
Doch terwijl het zonnige Umbrië van kracht van het origineel, zodat de pracht
der foto's en de sobere distinctie van de
Franciscus, met zijn middeleeuwse steden,
tekst elkaar volkomen aanvullen.
zijn romaanse kerken en olijfgaarden, ons
A. Deblaere
de natuurlijke atmosfeer lijkt voor het
zieleleven van de heilige, omdat hij zo
intens met dit land en zijn natuur heeft Hugo RAHNER, S.J., Ignatius von Loyola. Briefwechsel mit Frauen. — Hermeegeleefd, zijn wij geneigd de landschapder-Verlag, Freiburg i/Br., 1956, 672
pen en steden, waarin Ignatius leefde,
pp., 16 pl., geb. D.M. 33.
slechts te zien als een decor voor zijn
activiteit, terwijl hij in wezen vreemd
Naast zijn hoogstaande doch vulgarisebleef aan de schoonheden van zijn omgerende Ignatius-biografie heeft H. Rahner
ving. Er bestaat nu eenmaal een gevulgaeen waar standaard-werk gerealiseerd
riseerde mythos over Ignatius. De biogra- door de uitgave van Ignatius' corresponfieën uit de „oude'' Compagnie stellen
dentie met vrouwen. Het onderwerp op
hem graag voor als zozeer naar God ge- zichzelf lijkt eerder beperkt slechts 139
richt, dat hij van de wereld niet veel meer
brieven (89 aan en 50 van vrouwen) uit
de vele duizenden, die van Ignatius bebemerkte, tenzij de kwalen die tot heil
waard bleven, worden behandeld. Toch is
der zielen dienden verholpen te worden.
dit monumentale boek de mooiste studie
De vulgariserende biografieën uit de herstelde Compagnie leden aan het rationa- over Ignatius' karakter die tot nog toe
lisme der laatste eeuwen en toonden ons werd gepubliceerd. Een buitengewoon gedocumenteerde vertrouwdheid met de
een geniaal denkende, logische, organiserende wilsatleet, een godsdienstig gewor- tijdsomstandigheden wordt hier neergeden Aufklarungsheld, die consequent zijn legd in de korte hoofdstukken die het
„media ad finem" gebruikte en die het uiterlijke en innerlijke leven schetsen van
hele leven in de beheerste schematiek van Ignatius' correspondenten. De ondervereen mechanisch volmaaktheidssysteem deling in zes groepen r koninklijke personen, adellijke dames, weldoensters,
dwong. De tekst van H. Rahner is in deze
Ignatius-biografie dan ook niet een „illugeestelijke dochters, moeders van Jezuïestratie" bij de platen, zoals dit in het ten, bevriende dames is slechts op het
eerste gezicht arbitrair. Door de ongeFranciscus-boek het geval was; hij herstelt voor de moderne lezer het natuur- meen boeiende levensschetsen die iedere
lijke, menselijke contact, dat bestond tus- brief omlijsten, dringen we door zowel in
sen de werkelijke Ignatius en zijn omgede internationale politiek als in het geesving. Niet alleen als page en als officier telijke streven van die tijd. Tegenover de
zo verschillende aanleg en levensomstanzien wij hem leven in de wereld van zijn
digheden van de vrouwen, komt telkens
tijd, doch ook na zijn bekering. Hij is niet
Sint-Igna ti us als tegenspeler naar voren,
de logische uitvoerder van een bij zijn
zodat we hem leren kennen onder vele
bekering opgevat duidelijk plan, maar wij
zien hem, tussen de levende mensen van aspecten: de politicus, de edelman, de
zijn tijd, als de zoeker, de pelgrim, de trooster, de geestelijke leidsman, de vader,
zwerver, die jaren lang tevergeefs schijnt de vriend. Enkel het lezen van dit heer-
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lijke werk, zo eenvoudig in zijn originaliteit, zo ongedwongen in zijn accuratesse,
en zo vanzelfsprekend in zijn volledigheid,
openbaart, beter dan welke systematische
karakter-ontleding ook, de grootse figuur
van de mysticus die alles en allen vanuit
R. Hostie
Gods werking lief had.

ontplooide en aan de geeste lijke stromingen en persoonlijke mystieke ervaringen
waaruit zijn levensideaal opbloeide. Door
zijn directe stijl en pittige details zal dit
werk vele lezers bekend maken met Ignatius tot hun eigen grater voordeel.
R. Hostie

Clara ENGLANDER, Ignatius von Loyola und Johannes von Polanco. Der
Ordensstifter und sein Sekretir. --F. Pustet, Regensburg, 1956, 314 pp.
Schrijfster schenkt ons in één boek twee
biografieën die op elkaar volgen, doch
zonder innerlijke samenhang. Aan de hand
van een goede documentatie, biedt ze
ons een goede analyse van deze twee
tegengestelde, alhoewel complementaire
levensroepingen. Toch lijkt het ons dat de
schrijfster bij de, overigens zeer aanvaardbare, analyse van Polanco al te eenzijdigsystematisch zijn „vreemdeling-zijn" beklemtoont. Tevens wordt Polanco een te
grote rol toebedacht als „tweede stichter"
van de Compagnie. Dit doet echter niets
af aan de zeer penetrante psychologische
interpretatie, waarbij nochtans de ware
„geestelijke" groei en de „goddelijke" inwerking, vooral bij Ignatius, minder
scherp worden onderkend en aangegeven.
Toch blijft deze mooie levensschets een
waardevolle bijdrage tot de viering van
het 400-jarig bestaan der orde.
R. Hostie

Ignatius von LOYOLA, Der Bericht des
Pilgers, vert. B. Schneider, S.J. --Herder-Verlag, Freiburg, 1956, 198
pp., geb. D.M. 7,80.
Ignace de Loyola, Le Réeit du Pélerin, 3e
édit. complètement revue par A. Thiry S.J. — Desclée de Brouwer, Bruges, 1956, 163 pp., Fr. 69.
Peter LIPPERT, S.J., Zur Psychologie
des Jesuiten-Ordens. 2. Aufl. ,-- Herder-Verlag, Freiburg, 1956, 144 pp.,
geb. D.M. 7,80.
Bij het 400-jarig bestaan der Compagnie heeft men allerwegen de reeds bestaande vertalingen van Ignatius' levensherinneringen grondig opnieuw bewerkt
naar de kritische uitgave van het origineel. Beide vertalingen zijn zeer geslaagd
en mogen hier van harte worden aanbevolen evenals het mooie boekje van P.
Lippert dat in een klare stijl een mooi
inzicht geeft in Ignatius' streven.
R. Hostie

A. BUCKINX-LUYKX, Ignatius de ridder. Historische roman over de heilige Ignatius van Loyola. r 't Groeit,
Antwerpen; Nelissen, Bilthoven,
1956, 327 pp.
Naast de vorige werken was het goed
dat ook het brede publiek met een Ignatius-leven werd bedacht. Mevr. BuckinxLuyckx heeft het aangedurfd een onderhoudend verhaal te schrijven over het
eerste deel van Ignatius' leven (tot aan
de geloften van Montmartre in 1532) en
ze heeft dit „grote waagstuk" tot een goed
einde gebracht. Al zijn dan door het genre
zelf, de beschrijving van het milieu en de
locale kleur evenals de analyse van Ignatius' zieleleven enigszins op de achtergrond geraakt, toch rijst hier uit de vele
gesprekken en korte karakteriseringen een
getrouw beeld van diens verheven gestalte op. Daarom zal dit boek graag gelezen
worden door hen die zich voelen afgeschrikt door de lijvige werken die uiteraard een groter plaats inruimen aan de
ingewikkelde politieke en culturele omstandigheden waarin Ignatius' leven zich

F. RICHTER, Luther en Ignatius van
Loyola. Vert. van Rector N. de
Rooy.
Uitg. Pax. 's-Gravenhage,
288 pp.
„Vertegenwoordigers van twee werelden", zo luidt de ondertitel van dit boek.
Luther en Ignatius hebben in afkomst, in
opvoeding en aanleg, in innerlijke structuur en karakter weinig gemeen, slechts
dit, dat beiden een grote invloed gehad
hebben op de religieuze ontwikkeling van
Europa. Daardoor lijdt dit overigens met
inzicht en bekwaamheid geschreven boek
aan een zeker dualisme. Wellicht had de
auteur beide figuren beter geheel afzonderlijk, na elkaar, behandeld dan in voortdurend paralel. Toch is het een boek dat
de lezer uitstekend instrueert over de
reformator en de Heilige, over Luthers
theologie, zijn zwakke stellingen en vergissingen, en over Ignatius en zijn werk.
De auteur plaatst beide figuren midden
in de stroom van nieuwe tendenzen en
ideeën, die zich in de zestiende eeuw met
kracht doorzetten, renaissance, humanisme en religieuze vernieuwing. Voor Nederlandse lezers, die uiteraard minder
vertrouwd zijn met het Lutheranisme,
biedt dit werk een goed inzicht in de
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Lutheraanse theologie van vroeger en
later. Rector de Rooy zorgde voor een
goede vertaling en de uitgeverij Pax voor
een bevallige presentatie. J. v. Heugten
Ignatius van Loyola. Geistliche Brief e.
Eingefuhrt von Hugo RAHNER. r
Benzinger Verlag, Einsiedeln (Ziirich) Kóln, 1956, 304 pp., Fr. 14.80.
Bij Benzinger, te Einsiedeln, verscheen
van de hand van Hugo Rahner S.J. een
heruitgave van een selectie brieven uit de
omvattende correspondentie van Sint-Ignatius van Loyola. Het is een model-uitgave, zowel wat de innerlijke verzorging
als wat de uiterlijke aankleding betreft.
De eerste uitgave verscheen in 1922, de
tweede in 1942; deze derde is echter geheel opnieuw bewerkt en Rahner schrijft

er een uitvoerige inleiding bij, waarin de
huidige stand der Ignatius-„Forschung”
uitputtend geschetst wordt. Elke brief is
met zorg gekozen en wordt in zijn historisch verband geplaatst. De keuze is zodanig, dat er telkens een groep brieven
uit een bepaalde periode van Ignatius'
leven geboden wordt en elke brief tekenend is voor de persoonlijkheid van de
Heilige. Als men weet dat er meer dar
zeven duizend brieven van Ignatius bekend zijn, zal men beseffen dat zulk een
selectie toch nog maar een miniem gedeelte van zijn correspondentie bevat. Rahner
is diep doorgedrongen in het wezen van
de Heilige en zijn notities door heel het
boek heen brengen de lezer Ignatius meer
nabij dan menige biografie.
J. v. Heugten

KUNST EN CU LTUURLEVEN
Richard NEUTRA, Mensch und Woh- dit wordt ons voorgesteld in het boek
nen. — Verlag A. Koch, Stuttgart, Mensch und Wohnen. In een korte inlei1956, 320 pp., 372 afb., 48 platteding herneemt de auteur de voornaamste
gronden, 34 tekeningen, geb. D.M. ideeën, die hij in Wenn wir weiterleben
wollen had ontwikkeld. Het belangrijkste
68.
Richard NEUTRA, Wenn wir weiterle- echter in dit tweede boek is de toegelichte
ben wollen .... , vert. van Christian illustratie '-- foto's, schetsen van de architect, tekeningen van plattegronden —
E. Lewalter. ---- Claassen-Verlag,
haast uitsluitend gewijd aan het woningHamburg, 1956, 462 pp., geb. D.M.
type dat Neutra heeft geschapen. De
19,80.
enige bedenkingen die men van verscheiIn een merkwaardige studie over de
dene zijde tegen Neutra's werk heeft gearchitectuur schreef M. Heidegger eens:
opperd hebben alle betrekking op de
„Slechts wanneer wij kunnen wonen, luxueuse
programma's die in de getoonde
kunnen wij bouwen". Deze zin had het woningen
uitgewerkt. Neutra
motto kunnen zijn voor de architectuur geeft hieropwerden
een antwoord. De maecenas
van Richard Neutra en voor de beide
die hem toeliet zijn woonopvattingen op
boeken die hij onlangs heeft uitgegeven.
grote schaal te realiseren blijft hij dankNeutra tekent geen huizen meer, maar hij baar,
maar beslist wijst hij het verwijt van
ontwerpt ze in functie van de menselijke
de hand als zouden de opvattingen die hij
bewoners. Het eerste boek Survival in deze grootse programma's heeft uitgethrough design, dat hier in een zeer verwerkt, niet bruikbaar zijn voor minder
zorgde Duitse vertaling aangeboden
uitgebreide mogelijkheden. In feite wist
wordt onder de sprekende titel Wenn wir Neutra zijn opvattingen omtrent het woweiterleben wollen .... , is een essayisnen even goed uit te werken in het kleine
tisch werk, dat in zevenenveertig korte
stadshuis als in de merkwaardige residenhoofdstukken, de opgave van de moderne
tie in het hart van de Coloradowoestijn.
architect uiteenzet. Al kan men het een
Het boek Mensch und Wohnen doet aan
theoretisch werk noemen, toch werd het de
rijkdom van Neutra's architectuur niets
onderwerp van uit zo verscheidene standG. Bekaert
punten benaderd en zo boeiend belicht te kort.
dat ook de minst ingewijde dit boek met
Pierre FRANCASTEL, Histoire de la
interesse zal kunnen volgen. Wie dit boek
peinture frangaise. I: Du XIVe au
leest kan niet anders dan zich voor de
XVIIIe
siècle; II: Du Classicisme au
thesis in het algemeen gewonnen geven.
Cubisme. — Elsevier, Parijs - Brussel,
Wellicht komt er meer verzet wanneer
1955, 224 pp. (ieder), rijk geïll., 125
men de thesis ziet in de gestalte die Neu4-klpl., 26 X 36 cm., geb. Fr. 1500.
tra eraan heeft verleend. De woorden zijn
De twee delen van deze nieuwe geop dit terrein tenslotte nogal gratuiet. Men
engageert zich slechts in het werk. En schiedenis van de Franse schilderkunst

BOEKBESPREKING
zijn ongetwijfeld zeer geschikt om de lezer
door hun schittering te verblinden. Zij
worden aangeboden in groot formaat,
verzorgde band, met een overvloed aan
illustraties. Deze laatste zijn over het
algemeen van goede kwaliteit, de kleurreproducties niet te na gesproken. Ook
het opstel bezit een verrassend en meeslepend karakter. De stijl van P. Francastel is vol allure, zo zelfs dat hij met
hetzelfde brio affirmeert wat oorspronkelijk is en ook wat velen reeds vroeger
hebben gezegd. Want ook in zijn laatste
werk is P. Francastel tenslotte gebleven
wat hij was: een schitterende geest, vol
interessante invallen, die echter hun plaats
krijgen in een traditioneel en zelfs verouderd schema. Zo is dit hele boek een
verrassing en een ontgoocheling. De inleiding op het eerste deel stelt een groots
programma voor, dat wel nieuwe inzichten bevat. Deze worden echter vergeten
in de loop van de historische uiteenzetting, die rustig vervloeit in de bedding
van de vele handboeken. Piae memoriae
worden ze even in het slotwoord herdacht. De auteur heeft zich daarbij bepaalde beperkingen opgelegd. Hij spreekt
uitsluitend over het tableau, hoewel een
goed deel van de Franse schilderkunst
buiten het losstaande schilderij te zoeken
is. Hij spreekt uitsluitend over de Franse
kunst, zo dat hij de Meester van Moulins
kan voorbijgaan zonder de Vlaamse Primitieven te vermelden. De auteur verwacht nochtans een Europese geschiedschrijving --- die ondertussen reeds flink
beoefend wordt — .... maar alleen om
de Franse invloed duidelijker te doen uitkomen.
Al is de overheersende indruk bij dit
schitterend werk een ontgoocheling om
de belofte die niet werd ingelost, toch
blijft het de meest omvattende synthese
van de Franse schilderkunst van de XIVe
tot de XXe eeuw, mede door de rijke illustratie en door de biografische notities,
waarin echter belangrijke namen ontbreG. Bekaert
ken.
Herbert READ, Icon and Idea. — Faber
& Faber, Londen, 1955, 161 pp., 88
pl., geb. sh. 42.
Men kan het boek van H. Read, Icon
and Idea, directe beelding en geestelijke
uitdrukking, vitaliteit en schoonheid, het
best samenvatten in het woord van H61derlin: „Was bleibet aber stiften die Dichter". Het zijn de kunstenaars die telkens
weer een nieuwe visie op de menselijke
realiteit ontwikkelen en zo de evolutie
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van het bewustzijn bepalen. H. Read
neemt niet aan dat de kunst een louter
begeleidingsverschijnsel zou zijn of een
uitdrukking van een reeds gevormde bewustzijnstoestand. In de zeven lessen, aan
de Harvard universiteit gegeven, verduidelijkt H. Read deze opvatting door een
overzicht van de grote perioden uit de
kunstgeschiedenis. Wij menen dat H.
Read te ver gaat in zijn theorie, of liever
dat hij zijn theorie niet ver genoeg heeft
doorgedacht. Zolang men immers de
„kunst" als iets aparts beschouwt, los van
de andere creatieve functies van de mens.
los ook van een diepere gebondenheid,
kan men niet tot een volledig verhelderend inzicht komen..
G. Bekaert
Kurt GERSTENBERG, Tilman Riemenschneider, 4. Aufl. — Verlag F.
Bruckmann, München, 1955, 236 pp.,
147 ill., 20 X 26,5 cm., geb. D.M. 18.
Duitslands grootste beeldhouwer, Hans
Tilmann Riemenschneider, kan men niet
met één woord karakteriseren. Als kunstenaar, maar vooral als politicus had hij
een bewogen leven in de verwarde tijd
voor en na 1500. In deze draaikolk van
invloeden bouwde hij een zeer persoonlijke stijl uit, in de lijn nochtans van de
traditie. Kurt Gerstenberg is er in geslaagd de figuur van Riemenschneider uit
de verwarring van zijn tijd en zijn persoonlijke biografie naar voren te halen eii
fijnzinnig te interpreteren. Wellicht gaf
hij iets te veel toe aan al te grote nauwgezetheid in de uiterlijke beschrijvingen.
De talrijke illustraties zijn uitstekend verG. Bekaert
zorgd.
Hanns Th. FLEMMING, Ewald Mataré.
Prestel-Verlag, München, 1955,
164 pp., geïll., 88 pl., 7 klpl., 24 X
21 cm., geb. D.M. 24.
H. Th. Flemming heeft ons door zijn
voorbeeldige monografie met de boeiende,
maar voor velen slechts bij naam gekende, figuur van Ewald Mataré meer vertrouwd gemaakt. De inleiding is wel geen
voorbeeld van beknoptheid, maar door
haar welbespraaktheid heen komt zij er
toch toe het essentiële karakter van de
grote Duitse „Bildner" te treffen. Alles
wordt tot een elementair teken herleid en
verhevigd. Bijzondere aandacht wordt
verleend aan de bronzen deuren van de
kathedraal van Keulen en Hiroshima. De
talrijke illustraties geven een voortreffelijk
beeld van het veelzijdige scheppen van
Mataré. Enkele van de in kleur weergegeven houtsneden behoren zeker tot het
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beste van wat Mataré ons heeft gegeven.
Het boek wordt door het Prestel-Verlag
schitterend gepresenteerd.
G. Bekaert
Le Point. Revue artistique et littéraire nr
51 (mars 1956) : Le ballet contre
1'Opéra. r Le Point, Souillac (Lot) ,
1956, 48 pp., geïll.
Het kind dat, gelukkig, ook in de recensent blijft leven, wordt bij het doorbladeren van een aflevering als deze, direct
gefascineerd door de prachtige foto's die
de tekst verluchten. Bij een nader toezien
echter is dit gevoel gemengd. De techniek
en de presentatie van de cliché's zijn
uiterst verzorgd en smaakvol, doch welk
een verschil tussen de foto's uit het theaterleven: romantisch, pathetisch, drakerig,
en die van het moderne ballet: etherisch,
aan het stoffelijke onttrokken, heel en al
gratie. De lezing van de vier studies, gewijd aan de opera en de danskunst in de

Parijse artistieke wereld, kristalliseert
deze eerste vage, bevreemdende kennismaking tot een verhelderend inzicht. Ter wijl het Franse toneel in Jacques Copeau
zijn genie terugvond, is de opera blijven
steken in de costumes van de vorige
eeuw, de gevoelerigheid van het melodramatische en de zangtechniek van het romantisme. Diaghilew daarentegen en Balanchine hebben het ballet uit het academisme bevrijd en het zijn eigen wetten
teruggegeven. Met de medewerking van
een Strawinsky, Ravel, ClaudeI, Gide,
Picasso e.a. kwam het midden in de moderne muziek, schilderkunst en letterkunde te staan. Vandaar de diepere reden
van de spanning tussen de opera en het
ballet. Het is er geen van muziek-technische aard, wat op het eerste gezicht zo
zou lijken, maar van een verschil van
tijdsgeest: Le Ballet contre l'Opera.
A. L. Vandenbunder

LITTERATUUR
J. P. RICHARD, Poésie et profondeur
door een overspannen toekomstbeeld,
(Coll. Pierres Vives) .
Ed. du
waarvan de kristal-harde intensiteit onSeuil, Parijs, 1955, 254 pp.
draaglijk wordt en de dichter letterlijk tot
zwijgen noopt.
J. Dax
Littérature et sensation, Richards eerste
proeve van literaire kritiek, was een openGOETHE-Handbuch, Goethe, seine Welt
baring (zie bespreking in Streven, juni
und Zeit in Werk und Wirkung. 2.
1955) . In Poésie et profondeur past hij
Aufl. herausg. von A. ZASTRAU.
dezelfde methode toe, ditmaal echter op
Lief. 1-3 (Aachen-Augsburg). J.
vier dichterfiguren: Nerval, Baudelaire,
B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.
Verlaine en Rimbaud. Nervals poëzie is
Stuttgart, 1955, pp. 1-480, voll. in 4
opvallend statisch. Ze kent geen eigenlijk
Bden, geb. D.M. 282,50.
dynamisme, geen verte-uitzicht, geen zelfaffirmatie. Integendeel, ze beweegt zich
Het oude Goethe-handboek, dat vóór
veertig jaar onder de leiding van Juliui
tussen de polen van een obstinate slingerbeweging, waarin zekerheid en angst onZeitler verscheen, is reeds lang uitgeput.
rustig wisselen om tenslotte, na de waanDoor het Goethe-onderzoek van de laatzincrisis van de dichter, tot de krachteste halve eeuw werd het overigens op
loosheid van het anonieme te verstillen.
veel plaatsen achterhaald. Een nieuwe
Van dit proces bevatten Les Chimères de
uitgave stelde ontzaglijke eisen. De Duitse
veelzinnige bekroning. De studie over
wetenschap liet zich echter niet afschrikBaudelaire heeft als grote verdienste dat
ken. Onder de leiding van Alfred Zastrau,
zij ons, in tegenstelling met vele andere
die de grondige evolutie in de Goethestudie recht laat wedervaren, krijgen wij
commentaren, aantoont hoe de beleving
een volledig nieuw handboek, dat met het
van deze dichter niet verstrikt blijft in een
oude slechts de titel en de lexikon-vorm
steriele beklemming, maar integendeel,
gemeen heeft, doch een even betrouwbaar
vanuit dit afgronds-gevoel, opstijgt naar
als onmisbaar vade-mecum zal worden
het bevrijdend geluk. In enkele zeer sugbij alle Goethe-studie: niet alleen voor
gestieve bladzijden wordt Verlaine's onGoethe's werk, opvattingen, evolutie,
trouw aan de inwendige eis tot zelfontmaar ook voor de omgeving waarin hij
dekking duidelijk gemaakt. Na een vrij
leefde, de plaatsen, mensen, werken, invlug bereikt hoogtepunt verliest zijn poëstellingen enz. waarmee hij in aanraking
zie aan diepte en zeggingskracht, verglijdt
kwam. Met één woord een Goethe-encytot f adeur, en bezingt tenslotte alleen nog
clopedie, een spiegel van Goethe's eeuw.
het vaderland en de rijkswacht. Wellicht
Bij het doorlopen van de drie eerste afle is Rimbaud de eerste monderne dichter,
veringen valt onmiddellijk op, dat niet
omdat hij zich bewust afwendt van de
profondeur. Zijn poëzie wil deze negeren
alleen de literair-historische en wijsgerige
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aspecten hier tot hun recht komen, maar
dat voor het eerst ook Goethe's natuurwetenschappelijke activiteit, met al de
problemen die zij stelt, en zijn ambtelijke
werkzaamheden grondig werden behandeld. Voor een reële kennis van de schrijver blijkt zulks meer en meer onontbeerlijk. Deze werkzaamheden ontwikkelen
zich niet naast of ten koste van zijn literaire creatie, maar in voortdurende wisselwerking er mee: ook zij zijn scheppingen van de „gestaltende" Goethe. Wie
een steekproef wil nemen voor de gebieden, waarmee hij zelf vertrouwd is, zal
zich over het resultaat slechts voldaan
kunnen achten. Het verwijzingsysteem is
bondig en volledig, opgesteld met echt
Duits-wetenschappelijke accuraatheid. De
beknoptheid van het logisch doorgevoerde
citeer-systeem mag aanvankelijk afschrikkend werken, achteraf blijkt het zeer
bruikbaar en de enige methode om de
tekst niet te overladen. De vele citaten
uit Goethe's werk verwijzen naar de standaarduitgave van Weimar (1887-1919) .
Wie echter niet met deze uitgave kan arbeiden, zal naast de registers, die in het
derde deel zullen verschijnen, ook verge lijkingstabellen vinden tussen de voornaamste en meest gebruikte Goethe-uitA. Deblaere
gaven.
Guus VALLEIDE, Zon, Maan en hun
verwend Publiek. Gedichten. — De
Windroos, 32 pp., f 2.75.
Mea STRAND, Orion. Gedichten. — De
Windroos, U. M. Holland, Amsterdam, 1956, 43 pp., f 2.75.
Wie op de hoogte wil blijven van de
moderne, of liever de modernste poëzie,
schaffe zich de serie De Windroos aan,
waarin reeds acht en dertig bundels gedichten verschenen. „Dichten" is iets anders dan vroeger geworden. Gevoel is
uitgeschakeld. Rijm, rythme, leestekens en
andere technica ontbreken vrijwel. De
„dichter" buitelt rond in verbeeldingsgrillen of laat zich drijven op golven van het
onderbewuste, van klank- en verbeeldingsvariaties. Nederland telt op het ogenblik honderden van dergelijke dichtende
buitelaars, mannelijke en vrouwelijke, die
wel niet allen de onsterfelijkheid zullen
J. v. Heugten
bereiken.
Albert VERWEY, Keuze uit het proza
van zijn Hoogleraarstijd. r W. E. J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1956, 271
pp., f 2.75.
Onderhavige keuze, als vierde nummer
in de Zwolse serie uitgegeven, is verzameld en verzorgd door dr. M. Nijland-
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Verwey en ingeleid door W. A. P. Smit,
beiden leerlingen van Verwey. De bundel
opent met de inaugurele rede en sluit met
het afscheidscollege van Verwey in 1935.
Bijna alle, hier opgenomen, stukken zijn
boekbesprekingen waarvan het grootste
deel gewijd is aan werken over Vondel,
resp. Vondeluitgaven. De grote liefde tot
Vondel is Verwey altijd bijgebleven, en
inderdaad mogen wij het met prof. Smit
betreuren dat van de hand van deze Vondelminnaar geen grote studie over Vondel
verschenen is.
Besprekingen van boeken door Verwey
zijn altijd de kennisneming dubbel waard;
de karakteristiek te geven van een werk
verstond hij meesterlijk en in heldere en
evenwichtige bewoordingen wist hij zijn
oordeel vast te leggen.
Ook deze bundel legt hiervan getuigenis af. De lezer kan niet anders dan dankbaar zijn dat deze artikelen, in krant of
tijdschrift gepubliceerd, thans onder het
bereik zijn van iedere in litteris geïnteresJoh. Heesterbeek
seerde.
Classiques du XXe siède. 21: J. PLIGNET, Jean Giono; 22: C. BORGAL,
Alain Fournier.
Classiques du XIXe siède. R.-M. ALBérès, Gérard de Nerval.
Témoins du XXe siècle. J. ROUSSELOT,
Blaise Cendrars. — Editions Universitaires, Brussel-Parijs, 1955, 160125-126 en 121 pp.
Pugnet geeft een goede beschrijving van
Giono's werk in zijn geheel, ontleedt de
thema's en weegt zijn betekenis af voor
onze tijd. De klassieke opvatting over de
verschillende manières van Giono wordt
met kracht verworpen. Borgal schetst een
nieuwe, ongekende Fournier. Aandachtig
tast hij naar het spoor van Alains geestelijke evolutie door een onderzoek van
zijn houding tegenover de vrouw en de
liefde, zijn opvatting van het geluk en zijn
geestelijke beleving. Deze interessante
interpretatie steunt vooral op Fourniers
persoonlijke brieven.
Te lang heeft men in Nerval slechts een
speels en oppervlakkig verteller gezien;
van die misvatting draagt hij zelf de
schuld. In werkelijkheid zoekt hij achter
elk gebeuren, in ieder persoon, op de eerste plaats in zich zelf, de zin van het bestaan. Dat wordt aangetoond door een
fijnzinnige analyse van zijn werk, waaruit
overvloedig geciteerd wordt.
In de nieuwe verzameling Témoins du
XXe siècle kreeg Cendrars de eerste
plaats. Het boekje van Rousselot bevat
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twee delen: een gepassioneerde biografie
en een degelijk overzicht van Cendrars'
J. Dax
veelzijdige ars poetica.
Maria MATHI, Als de sperwer maar niet
komt. Vertaald.
Uitg. Mij. Holland, Amsterdam, 1956, 211 pp.,
f 7.90.
Deze merkwaardige roman vertelt van
een Zuid-Duits stadje van vóór de tweede wereldoorlog, waar Christenen en Joden aanvankelijk vrij broederlijk samenleven, tot het Hitler-regime daar verandering in brengt. Dan begint de ellende
die eindigt met deportatie en massamoord.
De gruwel van onmenselijke vervolging

en vernietiging hangt als een donkere
wolk over de laatste bladzijden van het
boek. Maria Mathi heeft dit bloedige verhaal met ongewoon talent geschreven.
Het kleine stadje wordt levend onder haar
hand; de vele personages die het bewonen
en om de beurt even optreden, staan in
levenden lijve vóór ons, aanvankelijk een
kleurig en bewogen tafreel vormend, tot
de razernij losbreekt. In uiterst verzorgde
en beeldrijke taal wordt dit alles beschreven, met een bijzonder accent van mense
lijk medevoelen. Merkwaardig dat een
Duitse auteur dit, zo veel jaren na het
gebeuren, beschrijven moest.
J. v. Heugten

GESC HIEDENIS
Bijdragen voor de geschiedenis der NeTwee lange kronieken (pp. 71-127 en
derlanden. Deel X (1955-1956) 336
249-325) vermelden tal van congressen en
pp. --- Nijhoff, 's-Gravenhage; De
personalia, maar geven vooral een nogal
Sikkel,Antwerpen, per jrg. f 19, Fr.
exhaustief overzicht van de boeken en
285.
artikels die in het verlopen jaar over de
geschiedenis van de Nederlanden en van
De laatste jaargang van dit historisch
Suid-Afrika verschenen. Een twintigtal
tijdschrift dat de band vormt tussen alle
wetenschappelijke besprekingen van
Lagelandse Geschiedschrijvers, begint met
meestal markante boeken besluit deze rijke
een origineel stuk van E. Van Hall-Nijjaargang.
M. Dierickx
hoff; hierin onderzoekt zij grafologisch
het geschrift van vier vooraanstaande
Fritz KERN, Asoka, Kaiser und Missio19e-eeuwse personaliteiten: Jan-Frans
nar. --- Francke-Verlag, Bern, 1956,
Willems, G. Groen van Pinksteren, J. J.
207 pp., 4 pl., ing. Zw. Fr. 11, geb.
L. Van der Brugghen en J. R. Thorbecke.
Zw. Fr. 14.
Dr. Gorissen bespreekt op degelijke manier hoe Karel V zijn sinds 1515 verkreAsoka is een der grootste figuren der
gen benoemingsrecht in de Nederlandse
wereldgeschiedenis; de auteur vergelijkt
abdijen uitoefende. Mr. F. Van der Elst
hem zelf met een Constantijn de Grote,
geeft kanttekeningen over het nationaal
Karel de Grote, Paulus, Marcus Aurelius
e.a. van wie allen hij iets heeft. Tien jaar
bewustzijn in Zuid-Nederland omstr. 1810
en noteert dat bepaalde schrijvers nog
na de invallen van Alexander de Grote
in Indië stichtte de grootvader van Asoka
steeds onder „Belgique" de hele Mederanden omvatten. Dr. Poelhekke bespreekt
een groot Indisch rijk, en Asoka (272de ambassade van C. van der Mijle naar
232 v. Chr.) zelf veroverde Kalinga, ten
Venetië waarop volgde dat Venetië de
zuidwesten van het huidige Bengalen.
Deze bloedige verovering verwekte echter
Noordnederlandse republiek reeds in 1609
bij hem een diepe zielecrisis. Hij trok zich
als souvereine mogendheid beschouwde.
een vol jaar in een klooster terug en reTen slotte beschrijft J. L. Motshagen -igeerde daarna alleen nog om het Indische
hoe Oldenbarnevelt in zijn kerkelijke povolk zijn godsdienst, het boeddhisme, zuilitiek door zijn handelspolitiek werd beverder en zedelijker te doen beleven. De
invloed.
auteur wijdt het grootste deel van zijn
Onder de aantekeningen zijn er twee
boek aan de uiteenzetting van deze belevan meer dan gewoon belang. Dr. H. A.
ving van het boeddhisme. Hij besluit:
Enno van Gelder betoogt dat de opstand
„Het geluk dat van den bedelaar in Allah
tegen Filips II op de sympathie van „de
op den zwakkeren aalmoezengever overbrede massa van burgerij, middenstand en
straalt, die duizendmaal meer ontvangt
vermogenden" mocht rekenen, en dat de
dan hij geeft, de zegen van de vrijwillige
protestantisering van het Noorden zonder
armoede, de rijkdom van een wereld die
geweld door de inwendige zending is gede asceten eert, dit alles opnieuw te leren
schied. Hiertegen schrijft Prof. Dr. L. J.
kennen, ware voor vele Europeanen en
Rogier, op verzoek der redactie een stuk
Amerikanen te wensen" (blz. 158) . Dit
waarin hij Enno van Gelders verouderde
werk van de grote kenner van het Oosstellingen lelijk toetakelt.
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ten, die de in 1950 gestorven historicus
Fritz Kern was, is een weldoend en verM. Dierickx
rijkend boek.
A. DECAUX, Van Atlantis tot Mayer.ling. Dertien raadselen uit de geschiedenis. Uit het Frans vert. door
J. Roeland-Vermeer. Elsevier,
Brussel-Amsterdam, 1955, 221 pp.,
geb. Fr. 125.
De auteur biedt aan gevormde lezers
een bundel pikante en sensationele verhalen over enige van de voornaamste raadselen uit de geschiedenis. Ziehier de rij:
Het raadsel van Atlantis; Is de lijkwade
van Turijn die van Christus?; Werd
Jeanne d'Arc verbrand?; Was Christoffel
Columbus een Jood?; De man met het
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ijzeren masker; de onsterfelijke graaf de
Saint-Germain; d'Eon, ridder of riddervrouwe; het raadsel van Lodewijk XVII;
Was Louis-Philippe, koning van Frankrijk,
een ondergeschoven kind?; Het raadselachtige einde van tsaar Alexander I; de
„zelfmoord" van de laatste Condé; Kasper Hauser „de wees van Europa''; het
geheim van Mayerling.
Vanzelfsprekend steunt de auteur
meestal op vroegere studiën, maar een
enkele maal gebruikt hij ook ongedrukte
bronnen. De oplossing die hij aan de dertien raadselen geeft lijkt verantwoord: zo
opteert hij b.v. voor de echtheid van de
lijkwade van Turijn en voor de dood van
Jeanne d'Arc op de brandstapel.
M. Dierickx

PSYCHOLOGIE EN SOCIOLOGIE
Ludwig BINSWANGER, Ausgewalte
sabilités internationales des chrétiens
Vortrage und Aufsátze, Bd II: Zur
(Eglise Vivante). – Casterman,
Problema'tik der psychiatrischen ForDoornik, 1956, 228 pp.
schung und zum Problem der PsyDe auteurs van dit verzamelwerk wijchiatrie. Francke-Verlag, Bern, zen op uitstekende wijze op een dringen1955, 362 pp., ing. Zw. Fr. 21, geb.
de nood: de katholieken zijn uiterst onZw. Fr. 24,50.
voldoende vertegenwoordigd in het eigenDeze tweede bundel (de eerste ver- lijke internationale leven. Een eerste deel
scheen onder dezelfde titel in 1947) brengt
geeft een overzicht van de toestand. De
ons zestien opstellen van één der meest betreurde R. Kothen biedt er zijn laatste
gezaghebbende diepte-psychologen uit bijdrage (De wereld in 1955). Verder beZwitserland. Drie ervan spreken over handelen F. Houtart de demografische
psycho-analyse; alle andere (op enkele ontwikkeling, Gérard-Libois de onderontgelegenheidsgeschriften na, als b.v. de wikkelde landen, Prof. De Raeymaker de
korte karakterisering van „Bleubers gees- algemene en Arnould de specifiek kathotelijke gestalte") behandelen Binswangers lieke organisaties. In een tweede doctrieigen „daseinsanalytische" richting. En- nair gedeelte geven Prof. Descamps een
kele bijdragen zijn niettegenstaande hun uitstekende bijbelse fundering van Gods
universele heilswil, Bruis een laïcologie
degelijkheid voor lezers (of toehoorders)
bedoeld die minder op de hoogte zijn van voor de missies, Prof. Stévaux een bonde diepte-psychologie. Zo zal „Ueber die dige internationale moraal: tenslotte ontmanische Lebensform" ieder ontwikkelde leedt Mgr. Suenens, voorzitter der Belgilezer verrijken. De meeste bijdragen echsche „Pax Christi", de theologische grondter zijn, juist omwille van hun degelijkslagen van deze beweging. De interesheid en hun rijke inhoud, slechts geniet- santste bijdrage is wel die van J. Frisque
baar voor wie de diepte-psychologie en over de „Missie en de Kerk'': waar schr.
de fenomenologie beheersen. Maar de ver- echter, terecht, op het belang der autochrijking die deze opstellen brengen loont tone bisdommen wijst, geeft hij o.i. toch
ten volle de inspanning die ze vergen.
een vrij eenzijdige theologie van de Kerk,
Nergens vinden we zo volledig en zo juist door het onvolledige, vage en vlotdiepgaand de eigen karakteristieken van
tende van zijn exposé. De plaats van het
een ware „mens-begrijpende" psychiatrie
Pausdom (van providentieel belang in
een internationale samenleving) , de veraangegeven als in de vier studies die dit
thema behandelen. Daarom is dit boek
houding natuur-genade, enz. worden niet
onmisbaar voor het juiste inzicht niet of te weinig evenwichtig behandeld. Toch
alleen in de gedachtenwereld van Binszal deze omstreden studie zeer vruchtbaar
kunnen werken voor een verdere theolowanger zelf, maar ook in de huidige ontwikkeling van de dieptepsychologie.
gische reflexie op de huidige eenwording
R. Hostie van de wereld. Een boek dat ruime verspreiding, en mits de nodige bewerkingen,
F. Van STEENBERGEN, e.a., Responvertaling verdient.
J. Kerkhofs
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A. F. UTZ et J. F. GRONER, O.P.,
Relations humaines et société contemporaine, I, vert. A. Savignat. r
Editions St.-Paul, Fribourg-Parijs,
1956, 1338 pp., (bij int. voor 2 dln) :
Zw. Fr. 74,90, geb. 83,20.
Het pontificaat van Pius XII zal gekenmerkt blijven door een bijna ongelofelijke
doctrinaire bedrijvigheid betreffende alle
moderne problemen, die het christelijk geweten interesseren. De auteurs, die deze
nieuwe verzameling van pauselijke documenten hebben samengesteld, hebben zich
beperkt tot de doctrien betreffende de
menselijke relaties in de moderne samenleving, met uitsluiting van zuiver religieuze, pedagogische en occasionele documenten. Het eerste deel, dat voor ons ligt,
zal weldra door het tweede worden gevolgd, met samen meer dan 2000 bladzijden! Deze enorme massa wordt nu voor
het eerst hanteerbaar dank zij een ver-

zorgde indeling en de in het vooruitzicht
gestelde registers. In dit eerste deel vindt
men de volgende indelingen: Boek I, afd.
1 en 2: de zedelijke en de juridische basis
van het gemeenschapsleven, 3. de sociologische problemen. Boek II, 1. algemene
problemen van het sociale leven; 2. openbare onderstand en openbare gezondheid.
Boek III. 1. het huwelijk; 2. het gezin; 3.
de familiegemeenschap; 4. de beroepen:
opvoeding en onderwijs, literatuur, kunst,
cultuur, sport; pers, film, radio, televisie;
gezondheid, landbouweconomie, handel en
nijverheid; ambachtswezen; verbindingen
en vervoer; crediet en finantiën; staats
ambtenaren en -bedienden; 5. de sociale
politiek. Het tweede deel zal voornamelijk
de sociale en politieke problemen omvatten. Alhoewel dit boek gebaseerd is op de
Duitse uitgave, zijn toch alle teksten
rechtstreeks uit de oorspronkelijke taal in
het Frans overgezet.
F. De Raedemaeker

VARIA
SUYS, Politiek en Vrede. Rekenschap oog moet lezen.
van een Antithese. — van Loghum
Onder de gedachten die ons aanvechtSlateris, Arnhem, 1955, 100 pp.
baar lijken, is er een, waarop wij moeten
wijzen, omdat het hele systeem van de
Dit boekje bevat vijf zelfstandige essays
die samenhangen in hun betrekking tot schrijver, om zo te spreken, er, naar het
ons toeschijnt, mee is gemoeid. Het is de
het door de boektitel aangeduide ondergedachte, dat de tegenstelling tussen de
werp. De politiek, in de gangbare zin van
politieke partijen (en andere in oordeel
het woord, zo zou men de inhoud kunnen
en denkwijze tegengestelde groeperingen)
samenvatten, is een beletsel voor de vrein wezen van de zelfde aard is als die
de. Wat er voor in de plaats moet komen,
tussen de staten. Dit schijnt ons onjuist
kan er niet mee volstaan, zich op de vrede als doel te richten, maar moet geheel omdat de ultima ratio, het uiteindelijke
verweermiddel van de staten altijd het geen al, ook en vooral in zijn middelen,
weld is, meer bepaaldelijk de oorlog; die
vreedzaam zijn.
van de partijen niet. Voor de statentegenHet proza van Dr. Suys is niet gemakstelling en hun geneigdheid tot oorlog, is
kelijk, maar vormt, naar het ons voornooit een andere verklaring nodig, dan
komt, heilzame lectuur voor al diegenen,
hun vrees voor geweld vanwege andere
die moeilijk proza kunnen begrijpen, en
staten. Dit betekent dat de strijd tegen de
van mening zijn ofwel dat men de vrede
oorlog, of internationale geweldpleging,
in de menselijke samenleving kan bevorin wezen iets anders is dan die tegen de
deren door het aankweken van bepaalde
de samenleving vergiftigende en verpesgeestelijke gesteltenissen, zonder dieptende ideologieën. Een der tekenen ervan,
gaande institutionele hervormingen, ofwel
dat Dr. Suys zich hiervan ongenoegzaam
dat er thans nog van doeltreffend vredesrekenschap geeft, is, menen wij, dat hij
werk sprake kan zijn waarin niet de gevan nationale gebondenheid, en andere
hele wereld is betrokken. En aangezien
zogenaamd nationale factoren spreekt,
er velen zijn die zo denken, althans spreken en handelen alsof zij zo dachten, ge- zonder blijk te geven van het besef, hoezeer dat begrip van staat tot staat verloven wij dat betogen als het onderhavige
schilt. Wat de staten gemeen hebben, is
een grote functie hebben te vervullen. Dat
hun institutionele positie, en niets anders.
de schrijver in zijn kritiek op ideologieën
De denkbeelden van dit boekje vradie slechts dienen als een dekmantel voor
al of niet gewilde strijdlust, wellicht wel gen erom, verder te worden doorgedacht,
en kritisch geschift. Maar dat weerspreekt
eens ten onrechte het christendom betrekt,
verandert dit oordeel niet. Het betekent niet, dat zij in hoge mate belangwekkend
J. H. C. Creyghton
zijn.
slechts, dat men ook hem met een kritisch
J.
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MODERN LEVENSBESEF
EN RELIGIEUS BEWUSTZIJN
Universitaire studieweek op „Drakenburgh", Baarn, Nederland
van 27 augustus tot 1 september
De Katholieke Stichting „Gemeenschapsoord en Volkshogeschool
Drakenburgh" te Baarn, organiseert haar jaarlijkse universitaire studieweek dit jaar van maandag 27 augustus tot zaterdag 1 september a.s.
Evenals in de voorgaande jaren, wordt ook ditmaal wederom een
zeer belangrijk en boeiend thema aan de orde gesteld, n.l.
„Modern levensbesef en religieus bewustzijn".
Voor het eerst zullen niet enkel sprekers van onderscheiden richting
de diverse aspecten van dit vraagstuk belichten, doch staat bovendien
het geheel onder verantwoordelijkheid van een speciale programmacommissie waarin figuren van verschillende levensbeschouwingen
zitting namen.
Van de te bespreken onderwerpen noemen wij :
„De wereld van morgen", ,,Het moderne levensbesef", „Spanningen
en conflicten", „Modern religieus bewustzijn", „De Kerk in een
veranderende wereld", „Moraal en moreel besef", „Religieus bewustzijn en buiten-kerkelijkheid".
De universitaire studiedagen op Drakenburgh danken hun belangrijkheid naast de aanwezigheid van 'n keur van sprekers, aan het
jaarlijks groeiende aantal intens - belangstellenden die in de geheel
eigen sfeer van 't Gemeenschapsoord van gedachten kunnen wisselen.
De Stichting biedt de deelnemenden een prettig verblijf in haar
comfortabel, prachtig gelegen Oord op het landgoed „Drakenburgh".
Belangstellenden — zowel dames als heren — kunnen het volledig
programma op aanvraag toegezonden krijgen. Deelname uitsluitend
na inschrijving.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:
GEMEENSCHAPSOORD „DRAKENBURGH „, BAARN (Nid)
Telefoon K 2950 no. 9803
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Wetenschappelijke mentaliteit
en Geloofshouding
door L. VERBEECK, S.J.

N een boekje dat handelt over de zijnservaring in de psalmen, zegt
Hermann Krings dat de mens van het Oude Verbond gewoon was
in beelden en gestalten van het dagelijkse leven de aanwezigheid van
God in al het geschapene onmiddellijk te aanschouwen. De hand
schenkt macht: in de hand van God rustte het lot van de mens. De
gastheer is de mededeelzame: God was de gastheer die de mens tot zich
liet inkeren. God werd ook gezien als de herder van zijn volk, Hij had
een hart waarin elke vreugde en angst van de mens een echo kon vinden, Hij was de hoeksteen, de wijnstok. De biddende mens van de
psalmen volbracht dit alles zonder moeite, omdat hij het oog daarvoor
had, een inwendig zintuig geladen met religieuze kracht. Hij leefde in
de orde der dingen, niet in die van begrippen of systemen.
De moderne mens daarentegen is in vele opzichten symboolblind
geworden, en daarom heeft hij ook het contact met een hogere wereld
verloren. In de plaats daarvan, zegt Krings, is het systeem gekomen.
Want dit losgeslagen bestaan moet toch ergens een houvast vinden.
Dit houvast wordt nu door de mens zelf uitgedacht. Voor hem die zich
niet meer in Gods voorzienigheid geborgen weet, moet het systeem zijn
bestaan mogelijk maken en verklaren, het wordt een vervangstuk van
eigen maaksel dat in de plaats treedt van de oeroude „Hand Gods",
waarin het lot van mens en geschiedenis eigenlijk berusten.
Aan deze ontleding van Krings kunnen nog twee beschouwingen
toegevoegd worden die voor onze uiteenzetting van belang zijn. Vooreerst werden de zintuigen door deze omwenteling van het wereldbeeld
aan elke hogere dienstbaarheid onttrokken; daardoor moest de reeds
zozeer op de uitwendige verschijning afgestemde westerse mens fataal,
in zijn wetenschap en tot in de kunst toe, in naturalisme vervallen. Ten
tweede is de drang naar het leggen van een religieuze zin in de
wereld de mens zozeer aangeboren, dat deze drang binnen de verkleinde ruimte van een of ander systeem wel moest gaan woekeren ander
allerlei bedekte vormen. Het is opvallend hoe mensen in onze tijd herhaaldelijk gepoogd hebben vanuit, laten we zeggen, hun beroepsbezigheid een soort aards heil te ontwikkelen, dat de gestalte moest aannemen van het eigen bestaan: de dichter moest een heilbode warden, de
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psychiater een pseudo-priester, de strijdende communist of de nazist de
wegbereider voor een op handen zijnde socialistische of nationalistische
geluksgemeenschap.
Wij menen dat deze symboolblindheid van onze tijd ook tot uiting
komt in de wetenschappelijke mentaliteit die sinds de laatste honderd
jaar is gaan groeien bij de beoefenaars van de positieve wetenschappen,
fysici, mathematici, biologen. Deze lieden zouden wellicht zeer ongaarne
bovenstaande „mythologische" beschouwingen horen vastknopen aan
hun vak. En dit ongaarne heeft zijn gronden. Nergens immers komen
dergelijke beschouwingen meer te onpas dan daar. Het is nochtans een
feit dat een zeker positivisme, dat kan variëren van een vage gezindheid
tot een meer uitgesproken atheïsme, grotendeels in dit milieu is ontstaan. Het uit zich meestal onder de vorm van een mening, onvatbaar
als alles wat in de lucht hangt, maar met een zeer reële invloed op
geesten en gemoederen. Dominique Dubarle O.P. wijst erop hoe deze
mentaliteit wel degelijk haar oorsprong schijnt te vinden in het wetenschappelijk beroep en voortkomt uit een verwarring tussen methode en
wereldbeschouwing: „Les hommes de science, zegt hij, font assez souvent preuve, au niveau méme de leur culture scientifique, d'un matérialisme quasi instinctif, qui tend a se confondre dans leur esprit avec les
règles de la pensée rationnelle''. Sommigen onder hen zullen daaruit een
apologie ontwikkelen en menen aldus hun ongeloof te rechtvaardigen.
Anderen nochtans zullen er, wonder genoeg, in slagen deze materialistische gezindheid overeen te brengen met hun godsdienstige overtuiging. Het blijvende is dat dezen en genen schijnen overeen te komen
wat de grond van de zaak betreft: allen menen zij dat de wetenschap
hen het middel aan de hand doet om met behulp van observatie en wetmatige synthese het hele domein van de werkelijkheid terug te vinden.
Wij vinden in deze beschrijving zonder veel moeite de kenmerken
van geestelijke blindheid terug die wij boven aanduidden: uitsluitend
vertrouwen in een begrippelijk systeem, de zintuigen die zich vastbijten
in de fysisch-abstracte fenomenen, te weinig belangstelling voor de
táál die de dingen spreken. Let wel dat het er helemaal niet om gaat de
natuurwetenschappelijke methode als zodanig te veroordelen, maar wel
de geest waarin menig wetenschapsman zijn arbeid verricht en zich
ideeën vormt omtrent andere gebieden van het leven. Strikt genomen
behoort deze geesteshouding niet meer tot zijn wetenschap, maar de
twee zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat het zeer moeilijk wordt ze
steeds nauwkeurig te onderscheiden. Het ongeloof, dat in deze kringen
heerst, openbaart zich dan ook meestal in veel bescheidener vormen
dan elders: het gaat schuil onder de verkapping van strikt wetenschap-
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pelijke objectiviteit. Het opsporen van deze verborgen symboolblindheid
is daarom juist belangrijk daar waar we een weg willen zoeken die
terug kan leiden tot het bovennatuurlijk geloof.
* * *

De geschiedenis van de positivistische mentaliteit is zoals gezegd,
eng verbonden met de ontwikkeling der moderne wetenschappen zelf.
Een kort historisch overzicht daarvan. De moderne wetenschap vangt
aan bij mannen als Descartes en Galilei, die een methode ontwierpen
om de bewegingen der lichamen na te gaan. Daarbij werd opzettelijk
abstractie gemaakt van psychische en biologische elementen. Trouw
aan hun methode hebben zij uitsluitend belangstelling voor het materieel object als mechanisch fenomeen; dit fenomeen zelf wordt voor hen
beheerst door een vast determinisme van fysische wetten. Hier hebben
we meteen de eigen sfeer van de wetenschappelijke studie: een streng
objectieve — d.i. meetbaar en in grootheden uit te drukken observatie binnen een nauwkeurig omschreven terrein van de werkelijkheid.
Rond het midden van de negentiende eeuw wist Auguste Comte de
positivistische stromingen die zich uit het natuurwetenschappelijk onderzoek hadden ontwikkeld samen te vatten in zijn leer van de vooruitgang; ze was goedkoop, maar zeer geliefd toentertijd. Het deterministisch wereldbeeld dat door de school van Comte werd aangeprezen zou
echter in de tweede helft van de negentiende eeuw van vele zijden
tegelijk bedreigd worden. Er waren krachten aan het werk die zowel in
de wetenschap als in de filosofie een ware revolutie zouden bewerken.
Teilhard de Chardin zinspeelt daarop waar hij schrijft: „La physique
est née, au siècle dernier, sous le double signe de la fixité et de la géométrie. Elle a eu comme idéal, dans sa jeunesse, de trouver une explication mathématique d'un Monde concu a la manière d'un système d'élé
ments stables en équilibre fermé. Et puis, a la suite de toute science du
réel, elle s'est vue irrésistiblement entrainée, par ses progrès mêmes, a
devenir une Histoire. Aujourd'hui, la connaissance positive des choses
s'identifie avec l'étude de leur développement".
Het best wist zich het oude determinisme nog te handhaven in de
evolutieleer, die onder de impuls van nieuwe ontdekkingen op het gebied van de paleontologie en de biochemie het hele denken omtrent de
mens ging beheersen. Hier was de gelegenheid gunstig om het hele
psychische leven te herleiden tot een vitaal proces van transformatie.
Maar de voornaamste bedreiging ging uit van de fysica zelf. Het
mechanisme was tenslotte altijd een postulaat geweest, steunend op een
soort ongecontroleerd wetenschappelijk geloof. Nu werd het door de
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experimenten tegengesproken. De vondsten van Einstein, Max Planck,
de Broglie en Heisenberg leidden tenslotte tot de ontbinding van het
hele Newtoniaanse wereldbeeld: het beroemde experiment van Michelson in 1881 leidde tot het verwerpen van de hypothese van een vaststaande ether als medium voor de golvingen van het licht; van de
andere kant bleek de materie in haar micro-fenomenen grondig discontinu te zijn, energie-uitstralingen geschiedden niet geleidelijk maar met
sprongen of quanta, de massa van een micro-lichaampje was geen
absoluut gegeven meer, want ze kon vernietigd worden en omgezet in
energie. Daarenboven ontsnapte het micro-fenomeen aan elke zozeer
als ideaal geprezen objectieve observatie, de persoon zelf van de onderzoeker was voortaan hopeloos mee betrokken in de verschijnselen. Heisenberg kwam daarop tot de volgende conclusies: het determinisme
volgens hetwelk de fysische waarnemingen niet enkel kunnen verklaard
maar ook voorzien worden, is door de feiten achterhaald. De microfysische verschijnselen werken volgens een vrij toeval en kunnen enkel
statistisch nagegaan worden naar de methodes van de probabiliteitsberekening. Dit alles betekende een zware slag voor het eeuwenlange
geloof in de materie. Om het nog eens met Teilhard de Chardin te
zeggen: „Le dix-neuvième siècle avait mis sa foi dans la matière. Or,
dans trois directions principales: en physique, en biologie et en sociolologie, nous constations, en avancant, que la matière nous échappait".
Men zou kunnen verwachten dat de lieden der wetenschap, nu ze
hun werkhypothesen binnen heel wat bescheidener grenzen teruggedrongen zagen, thans ook gemakkelijker zouden openstaan voor andere
wijzen van benadering der werkelijkheid. Het omgekeerde was echter
waar. Het agnostisch positivisme, dat zich ging voeden aan de nieuwste,
zeer sterk door de wiskunde en de logistiek beïnvloede Lendenzen in de
natuurwetenschap, was wel niet meer, zoals het naïeve scientisme uit de
vorige eeuw, een populaire voorstelling voor de kermistent, het bleek
echter een veel subtieler en moeilijker te doorbreken gedachtenwereld
te zijn. Want wat was er in feite gebeurd? De natuurwetenschap was
door deze ontdekkingen grondig vernieuwd, terwijl de eigenlijk berooi
den in deze strijd de oude begrippen waren: substantie, ether, continuïteit, objectieve waarneming, die als postulaten uit de filosofie waren
overgenomen. De instinctieve argwaan van de lieden der wetenschap
tegenover elke vorm van niet wetenschappelijk kennen werd hierdoor
enkel versterkt, en in zekere mate terecht.
Van de andere kant oefenen de kernfysica en de biologie door de
enthousiasmerende ontdekkingen van de laatste jaren, een sterke aantrekking uit op de geesten. Dit geldt nog meer voor de logisch-wiskun-

WETENSCHAPPELIJKE MENTALITEIT EN GELOOFSHOUDING 989

dige methode die scherp op de spits werd gevoerd. Het schijnt wel dat
degenen die daarmee in contact komen bijna onvermijdelijk getrokken
worden in het centripetaal-beslotene van haar aandacht. Deze methode
heeft haar eigen inwendige dynamiek: het onderzoek; haar strenge discipline; komt daarbij in onze dagen een sterk korpsbewustzijn, gegroeid
uit de samenwerking tussen geleerden; de werkzaamheden van deze
kaste hebben voor de buitenstaander noodzakelijk iets van een geheimtaal, een codeschrift. Wie daarenboven de technische verwezenlijkingen
ziet die uit de wetenschappelijke ontdekkingen voortkwamen, wordt
toch wel eens één ogenblik gepakt door een gevoel van buitengewone
machten .... Niet ten onrechte werd aan raketten en supersonische
vliegtuigen de naam Prometheus gegeven.
* * *

Het is zeker niet in een geest van controverse en vijandigheid dat we
naar oplossingen moeten zoeken. Er is een minimum van menselijke
sympathie vereist tegenover toestanden die men wil verhelpen. Zo ook
hier. We moeten deze mentaliteit vanuit onze geloofshouding benaderen, niet op de eerste plaats haar latent atheïsme gaan bestrijden. Het
heeft ook geen zin in dit verband van schuld te spreken. Het gaat hier
om een feitelijke toestand die we onder ogen moeten durven zien. Deze
kan zijn oorsprong hebben in onwil van de mens om te zien, maar
indien we oprecht willen zijn moeten we ook met de andere aspecten
van het probleem rekening houden. Eén daarvan is dat wetenschap ^–
het gaat hier over natuurwetenschap — en techniek in onze dagen ernstig willen genomen worden. En we laten de vraag open of wij katholieken hier niet in gebreke zijn gebleven. Het wordt immers met de dag
duidelijker dat de wetenschappelijke ontdekkingen van de laatste jaren
de tekens zijn, zoals Teilhard de Chardin zegt, van een intense biologische, sociale en geestelijke mutatie die zich binnen de menselijke species
aan het voltrekken is. Wij kunnen ons waarschijnlijk amper een flauwe
voorstelling maken van wat het uitzicht zal zijn der wereld van morgen.
Al is de Kerk wellicht de schok van haar bruuske ontmoeting met de
moderne wetenschap te boven gekomen, de mens zelf brengt tot nog toe
niet de morele kracht op om deze nieuwe werkelijkheid harmonisch in
het leven in te bouwen. Wij zouden ons ook de vraag kunnen stellen of
het katholicisme reeds de aangepaste spiritualiteit heeft geschapen die
de wetenschapsman kan voldoen in zijn geestelijke nood. Wij kunnen
nu eenmaal niet meer zo naïef God ervaren in onze wereld als vroegere
generaties dat wel konden. We kunnen natuurlijk proberen aan de
wetenschappelijke en technische arbeid een theologische zin te geven,
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uitgaande o.m. van de opdracht die God gaf aan de mens om al het
geschapene zijn eigen naam en plaats en taak te geven in dienst van de
mens. Of we kunnen trachten enkele mooie vergelijkingen op te stellen
tussen het „mysterie" van de wetenschap en de mysteries van het geloof, wel gemeend en tot stichting bedoeld, maar daarmee zijn we nog
niet binnengetreden in de eigenlijke nood van deze situatie: de wetenschapsman ervaart in zijn wereld meer dan vroeger, de afwezigheid van
God. Het is slechts vanuit dit standpunt dat een weg kan getoond worden die tot het geloof terugvoert.
Ook katholieke geleerden voelen die geestelijke nood aan. In de
„Recherches et Débats" van het Centre Catholique des Intellectuels
Francais van 1953 vinden we er een neerslag van. Paul Germain, zelf
wetenschapsman, stelt zichzelf de vraag of de man der wetenschap door
het feit zelf van zijn beroep veroordeeld is tot een lager peil van geestelijk leven. Het Evangelie, zegt hij, lijkt in vele opzichten vreemd te zijn
aan zijn wereld: „Car s'il prend l'Evangile, peut-être constatera-t-il,
qu'il a plus de dif f iculté à entrer dans l'esprit voulu, que souvent pour
lui la parole du Christ est obscure, et que le langage du Christ n'est
vraiment pas le sien". Hij wijst er echter dadelijk op hoe deze situatie
zelf een genade kan betekenen: wie met een moedig geloof op deze
ervaring ingaat, zal zich in onderdanigheid aan de Geest inspannen om
de heerlijkheid van God te „zien". Hij weet dat deze pijnlijke spanning
die hij vrij aanvaardt, onhoudbaar is op zuiver menselijk plan. Maar ze
brengt zegen: ze is het kruis van de man der wetenschap, die tastend
zijn weg zoekt naar God.
Het is Karl Rahner die om zo te zeggen de dialektiek van deze situatie heeft uitgewerkt. De christen, zegt hij, heeft altijd wel geweten dat
God als transcendent wezen niet ervaarbaar is op de wijze waarop wij
de stoffelijke wereld kennen, maar hij heeft deze waarheid niet reëel
beleefd en aan den lijve gevoeld als 't ware. De horizon die de wereld
omsloot was daarvoor te beperkt. God kon steeds nog enigszins als een
zaak gedacht worden zonder daarom zijn transcendentie te verliezen.
Dat alles is thans door de ongehoorde verdieping en verruiming van het
wereldbeeld volkomen veranderd. Het enkel weten van daar straks is
nu een angstaanjagende ervaring geworden: de ervaring van Gods
afwezigheid in onze wereld, van zijn zwijgen, het gevoel dat de wereld
zinloos, profaan is geworden. Deze ervaring die meent zichzelf theoretisch als atheïsme te moeten interpreteren, is in de grond de ervaring
dat God niet thuishoort in ons wereldbeeld, dat de werkelijke God geen
demiurg is. Eigenlijk is met deze ervaring de werkelijkheid God aan het
groeien in de geest van de mensheid. De wetenschapsman van onze tijd
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heeft de taak in te zien dat deze ervaring met atheïsme niets te maken
heeft. Dit betekent beproeving en genade tegelijk.
Wanneer we de zaken zo beschouwen, dan is er ook een uitweg. We
hebben er reeds op gewezen hoe de symboolziende mens vanzelf beelden en gestalten zal omvormen tot tekens die op een of andere wijze
een hogere werkelijkheid aanduiden. Wordt de horizon radicaal ingeperkt, dan zal deze functie zich uiten in negatieve vormen. In deze
zin openbaart het atheïsme van onze tijd een diep gewortelde drang
naar God. Het zal er dus op aankomen deze spontane functie door een
inwendige katharsis wederom vrij te maken en positief te richten. Dit
vrijmaken is wezenlijk een natuurlijke voorbereiding waardoor de mens
weer ziende wordt, zodat de geloofsgenade op hem kan inwerken.
Het geloof openbaart zich immers in een heel ander milieu dan dat
van de verstandelijke en technische beheersing van de wereld. Zijn
eigen sfeer is de inwendigheid. Niet dat het vijandig staat tegenover
het uitwendige of niet zou kunnen uitgedrukt worden de geloofsinhoud kan zeker tot voldoende helderheid gebracht worden —, maar
zijn innigste kern is verborgen. Het geloof wordt in de theologie bepaald als het aanvaarden met het verstand van de openbaring op gezag van God. Maar dit alles geschiedt in een intimiteit waar openbaring uitnodiging wordt en het verstandelijk aanvaarden een overgave in vrijheid en beginnende liefde. Het is in die sfeer, waar de mens
zelf opgericht staat voor God, dat alle heil vanuit God zijn oorsprong
heeft. In deze sfeer is alle kennen verlicht-worden, elk bezitten aangetrokken-zijn. Aan de mens die in het geloof tot God komt, wordt
een uittreden-uit-zichzelf, een zich-verliezen gevraagd, waardoor hij
eerst uitgroeit tot zijn ware gestalte: een mens vóór God. Deze intimiteit kan daarom nooit uitgedrukt worden met begrippen waarin de
mens heerst, ze kan niet opengelegd en door werkhypothesen gaandeweg opgeklaard worden: het kennen in geloof heeft zijn eigen duisternis en zijn eigen mysterieuze helderheid, het kan in menselijke taal
enkel schroomvol aangeduid worden.
Het is begrijpelijk dat dit geloof, gezien de bijzondere omstandigheden waarin de wetenschapsman leeft, voor hem een echt kruis kan
worden. Hij zal juist scherper de onvolkomenheid en de onmacht aanvoelen van al onze begrippen om het goddelijke uit te drukken. Hij
zal meer dan anderen geroepen zijn om de duisternis van het moeizaam
geloven te ondergaan. En hoewel in wezen de bovennatuur de natuurlijke werkzaamheid in haar waarde bevestigt eerder dan ze te vernietigen, toch zal in de ervaring van de ontmoeting met God de prof anir
feit van al het aardse wellicht schrijnender gevoeld worden.
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zover is reeds duidelijk het zal nog duidelijker worden —
dat Rembrandts „echtheids"-hang niet hetzelfde is als Rubens'
werkelijkheidszin. Maar het is even duidelijk dat Rembrandts echtheid
in laatste instantie ook een andere betekenis heeft dan de realiteit der
Hollandse landschap- en stillevenschilders (van de Velde of Ruysdael,
portretschilders (van der Helst of
Willem Claesz of Vermeer),
Hals ) , en ook een andere betekenis dan het naturalisme van van
Ostade en Jan Steen of de burgerlijke getrouwheid van Terborch of
Dou. Het verschil met al dezen, die of de zichtbare schoonheid of louter
het pittoreske zoeken in natuur en leven, is dit: dat Rembrandt op zoek
is naar de ontdekking ener immanente schoonheid, naar de ontdekking
van en een nieuwe beeldingswijze voor het mens-zijn zélf..
Wie dit begrepen heeft ziet niet alleen de onvergelijkelijke diepte die
Rembrandts echtheid van die der anderen scheidt, maar hij begrijpt ook
hoe averechts de opvatting is, dat er in Rembrandts oeuvre inconsequentie zou gapen tussen de geest van vóór de Nachtwacht, en die
daarna. De Barok was geen dwaling in Rembrandts ontwikkeling, maar
gelijk wij zagen een noodzakelijk doorgangshuis. Afgezien van aarzelingen die hem soms overvielen, is de lijn van zijn ontwikkeling een
rechtdoorgaande geweest, en is in de diepte van zijn latere en laatste
werken al het vroegere verondersteld.
Zijn oeuvre biedt ieder in overvloed de gelegenheid zulks aan te
tonen want er zijn onderwerpen te over die hij telkens opnieuw heeft
aangegrepen (Tobias, de Barmhartige Samaritaan, Emmaus etc.) , telkens het vorige overtreffend in echtheid tot in de diepte van die zeld
zame eenvoud die raakt aan de laatste, de enige werkelijkheid: het
mysterie, de genade.

Enigma en Ontlediging
Hier kom ik aan het punt waarop het aangeduide tweevoudige fundament waarop Rembrandts ontwikkeling is gebouwd, één enige grond
is gebleken. Zijn diep instinct voor de echtheid van het leven, voor de
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waarheid van het mens-zijn, is in Rembrandts ogen als een zoeklicht. In
zijn jonge jaren, als hij nog alles moet leren zien, is de felle, gulzige
aandacht van zijn blik als een lichtbak waarmee hij het schuwste ogenwild opspoort en verschrikt — tot het trillend zit en zich vangen laat.
Hij jaagt bij voorkeur achter het vluchtigst verschietend bewegen van
menselijk leven, achter het geheimst verraad omtrent de aanwezigheid
van waarheid, omtrent de vangbaarheid van 's levens geheimen. Zijn
schetsboeken staan vol van die attrappes, overal in zijn schilderijen tot
in de jaren rond 1643 flitst dat licht dat zich op zijn prooi werpt. Maar
al die tijd schijnt er het besef bij levend, dat de buit die hij zoekt niet
die is, welke zich aldus uitlevert. Het is geen trotse jager die zijn roerdomp heft in het vanglicht (Dresden 1639) 1 ) de roerdomp is schitterend,
en in de wind die zijn veren prachtig uiteenwaaiert zouden ogen kunnen geloven dat iets van het leven nog beweegt — maar de roerdomp is
dood, en de ogen van de jager schouwen in schaduwen met een uitdrukking van diepe ontsteltenis aan zijn vangst voorbij. Het is een confessie van de schilder en het is een confessie van de mens. Voor wat het
laatste betreft vindt zij een aangrijpende pendant uit een vroeger jaar,
in het dubbelportret met Saskia, eveneens in Dresden. Voorzover ik
bemerkt heb, heeft alleen Gerard Bruning bij ons die confessie begrepen. Sartre had er geheel zijn psychologie in kunnen vinden vooraf gebeeld en voor-uitgesproken. ( En nog eens in dat schitterende schilderij
van Simsons Bruiloftsmaal, uit hetzelfde jaar 1639, in hetzelfde museum) . De volkomen wederkerigheid van de werkelijke liefde tussen
Saskia en Rembrandt blijkt onmiskenbaar in het lachende Saskia-portretje uit 1633 — wederom Dresden — en de bekende ets — ook een
dubbelportret ^- uit 1636. En toch, welk een bittere kloof openbaart
zich daar tussen die twee op het geschilderde dubbelportret uit Dresden.
Daar zit Rembrandt als een cavalier uit de dertigjarige oorlog, met
Saskia op zijn knieën te feesten aan het maal van hun liefde. Zij zit
rechtop met de pauw op tafel als een rijm op haar schittering en meer
nog op haar existentiële onaanraakbaarheid. De wijn springt op in het
geheven glas; zo springt de feestlach op in het naar ons toegewende
mannengelaat onder de stromend gepluimde baret. Het voorhang zwaait
open als op een zelfportret van Beckman, en dwars door lippen en ogen
heen breekt een brakke wanhoop uit.
Het Enigma! Hoe leidt het altijd weer zijn felle kijken, zijn zelfverzekerdheid, zijn geluksbevinden af, zoals het werkzaam is --- o mysterie
— al eer Rembrandt beseffen kan wat dit betekent, in die lange reeks
stokoude, patriarchale geleerden die hij tekent en schildert in hun werkvertrek. Tien van die schilderijen tel ik er, in vijf jaar tijd. Het begint
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met een geldwisselaar in 1627, opgesloten in de enge schijnselkrocht
van het kaarslicht in zijn handen, geconcentreerd op zijn materieel
gewin. Dan zijn het twee geleerden bij elkander, verzonken in de problemen die de wijsheid der boeken stelt. Zij redeneren, weerleggen,
betogen, twijfelen. Dan een schrijvende geleerde, in de eenzaamheid
zijner studie. Het werkvertrek groeit. Weldra wordt het een ruimte
hoog en mysterieus als de tempel der opdracht. De geleerde schrijft niet
meer, zielsdiep raakt hij verslonden in het boek. Tenslotte is hij alleen
met zijn gedachten, het boek ligt verlaten in het vensterlicht, en in de
geboogde ruimte schroeft reusachtig een wenteltrap op als in die eenzame mens de windingen van het denken rond het mysterie van het
leven.
Zo is ook de aandacht van de schilder. Hoe scherper zij zich concentreert op het leesbare, het zichtbare, hoe dieper zij daarvan wordt af ge
leid naar het immanente. Het enigma voert de blik naar binnen. Daar,
in het mensenhart, leeft het antwoord op de wereld, ongeboren voorzeker, maar daarom niet minder als een warm lichaam dat zich voedt
met lijden en liefhebben, reikhalzend naar zijn bevrijding, in durende
agonie. Zolang hij kan verzet Rembrandt zich tegen de eis die deze
nood hem als schilder stelt: zich zelf in te zetten als mens, geheel en
zonder de geringste terughouding. Waarlijk, hij wil niet. Maar voor
hem is er niet aan te ontkomen, hij moet. Het enigma vangt hem in
strikken gereed achter zijn rug zodra hij zich keert tegen de doemwind
die hem opdrijft. Hij loopt met open ogen in de val. Want wil hij de
inzet niet geven, dan eist die nood dat hij zich zelf bevestige voor zich
zelf en de beschouwer als onaantastbaar. Ziedaar de eerste reeks zijner
zelfportretten, talrijk als bij geen ander schilder. Na het eerste naïeve ikproberen en het met speurlicht bespiegelen der eigen trekken; de naïeve
ik-bevestiging, de overreding, het weerleggen, het betoog, de geruststelling van zich zelf, de terugwijzing van het publiek. Voelt hij de
valstrik? Geen behoefte schijnt hem groter en onoverwinlijker dan zich
de verlammende twijfel van het lijf te houden die hem één ogenblik —
in het zelfportret met helm uit 1634 (Kassel) — totaal heeft verdwaasd,
In heel de verwonderlijk lange reeks voortdurend nadrukkelijker poses
van zelfbewustzijn — halsbergen van fierheid, pluimen, oorbellen, gouden keten van welstand en aanzienlijkheid —, is er inderdaad geen
onthullender moment dan dit Kasselse paneel. De held is door de Bühne
gezakt. Dwazer, honender kan een helm niet geplant zijn dan op dit
plotseling willoze, slappe gezicht tussen bangelijke schouders, dat zelfs
de moed niet vindt zichzelf te bezien terwijl ademloze ontsteltenis het
met alle macht naar de spiegel trekt.
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Die „zwakheid" wordt bedwongen. In krachtige zelfbeheersing rijst
de gevallene weer op. Hij „benimmt sich". Achteloze glimlachjes meten
fijner reserve uit dan ooit. Soms wil het hoofd wat té verwaten achterover --- ook dat zou van de weeromstuit wat kunnen verraden, het
wordt snel gecorrigeerd. Er mag ook al eens iets ontglippen aan de
perfecte soigne die het verraad van een aardappelneus en vlezigheid van
burgerwangen te bekampen heeft, maar in het eind zit daar toch onnavolgbaar de edele, een andere Castiglione, de heer.
Tevergeefs. Juist op dat éne verdrongen ogenblik van totale ontreddering heeft de waarheid in de lichtbak gestaard; een dodelijk verschrikt
diertje, rillend in de ontdekking als het vlees van de kleine, naakte
Diana van enige jaren her. Nipte is het weggevlucht toen de ziel niet
kijken dorst. Maar eindelijk jaagt de onontkoombare, toornig geworden,
het uit zijn schuilhoek op, voorgoed. Die jager, hij is het leven zelf —
Rembrandt kan het niet keren uit zijn schilderkunst, hij is geen Rubens
en zou het niet kunnen worden al zou hij willen. Er komt een jaar en
van dan af valt er niets meer te weigeren, ook het laatste bezit: zich zelf
niet.
Saskia sterft. Er gaat iets mis met de roem. Eenzaamheid begint
onzichtbare muren van engte te bouwen in het grote huis aan de StaAnthonie Breestraat. Die eerste waarschuwingen van buitenaf vallen
samen met de consolidatie van een veelzeggende toestand in zijn kunstenaarsontwikkeling. Wat de schilder reeds op het spoor is gekomen
in de wereld om hem heen gaat allerdiepste consequenties eisen. De
wereld der zichtbaarheid heeft hij nu volledig veroverd, de eerste bressen naar een onzichtbare diepte geslagen. Hij die de Danaë had geschapen (Leningrad, Ermitage; 1636), het rijkste naakt uit onze gehele
Nederlandse kunstgeschiedenis, had ál de arglistigheden der zichtbare
schoonheid doorzien en haar wil aan de potentiële willekeur van zijn
schildersmacht onderworpen. 0 de gelijkenis van deze Rembrandt met
Danaë's minnaar! Welk een voorafbeelding, die huiveringwekkende
man, tegelijk naderend en terugdeinzend in de eenzaamheid der verschrikkelijke begeerte die zelfs de trekken van zijn gelaat heeft aangetast. De schilder Rembrandt had zich opgemaakt voor de uitleving van
een mateloze schildersroes. En nu — rond 1642 ^-- de schoonheid werkelijk, in opperste overgave aan zijn kunstenaarswil, verlangend de
armen breidde, scheen zich in andere dimensie het Danaë-tafereel te
herhalen: in de wilde minnaar stijgt het vreselijk besef dat zij die hij
nadert zich niet gaat onderwerpen aan zijn willekeur, maar dat hij aan
haar zichzelf zal verliezen.
Zijn vlucht is wanhopig en duurt jaren. In die jaren geen zelfportret-
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ten meer. Na de reeks van ruim dertig geschilderde en evenzovele geetste zelfportretten uit vijftien voorafgaande jaren, verschijnen er in de
tijd na 1642 tot 1650 aanvankelijk nog vier of vijf geëtste en een geschilderd, na 1645 niet een meer. In deze jaren ontstaat echter een
nieuw genre in Rembrandts oeuvre: het landschap. Eerst drijft onrust
hem de stad in, de grachten langs. Dan vlucht hij de stadspoort uit. Hij
gaat zwerven het water en de landweg langs, aldoor verder de velden
in. Hoe zal hij al zijn onrust, twijfels, bangheid in die krachtige natuur
hebben uitgedragen tot hij haar elementaire sterkte in zichzelf gewaar
werd als een onderstroom waaraan hij deelhad. Hij had wortels in die
universele kracht, en hun werkzaamheid, eenmaal gewekt, gaf hem
terug aan wat hij had willen ontvluchten. Zijn landschappen worden
een ander zelfportret: de drie bomen in het onweer, de wonderbaarlijke
harnekkigheid der vegetatie in de „Omval", de vermurwing van het
land eindeloos liggend onder de hemel, de zwijgende ontferming van de
avond. Rembrandt heeft in die jaren de diepste crisis in zijn kunstenaarschap doorstaan en groots met zich zelf uitgevochten. Hij onderging
de Jacobsworsteling met zijn engel zoals hij die later schilderen zou
tijdens een nieuwe laatste bedreiging van zijn vrijheid.
Als zijn gelaat terugkeert op zijn doeken, is zijn diepe synthese van
kunst en leven begonnen en daarmee een verschijnsel dat enig is gebleven in de historie der schilderkunst, n'en déplaise de pogingen van het
twintigste-eeuws expressionisme. Want Rembrandts expressie was niet
de vliegende impuls van zijn emoties. Zoals zijn instinct voor levensechtheid hem had gedrongen de schoonheid te ontledigen van haar
schijn en souvereine praal, tegen de schoonheid-om-haarzelf s .-wille te
rebelleren in dienst van de echtheid des levens, zo dwong het enigma
hem zichzelf te ontledigen van elke waan, van alle baatzucht, van alle
hoogmoed, van elke onzuiverheid in het aangezicht van Het Leven zelf.
De rebelse realist heeft niet geweigerd zich zelf genadeloos aan te grijpen en volstrekt vrij te maken voor de ontvangenis van het onzichtbaar
licht der waarheid die hij schilderen moest en die hij nooit zou kunnen
schilderen zonder haar in zichzelf te verwerkelijken. Het licht dat zijn
moeder gekend moest hebben; het licht dat Simeons ogen hadden aanschouwd — „laat nu uw dienaar gaan o Heer" —.
Dit licht had zijn schilderkunst altijd gezocht, ook zonder het te
weten. Het was het geheim van zijn diepe geboeidheid door het verhaal
van de oude Tobias: een blinde die zag wat de zienden ontging. Het
was de aanwezigheid der engelen bij Tobias, Abraham en Manoah, het
zou worden het visioen van Danaël, de fluistering aan Matheus' oor,
het Geheim van de Heer in Emmaus.
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Rembrandts ogen hebben van meet af dit licht gezocht, onafgebroken
gericht op de verwachting van zijn verschijnen. Als hij niet wilde verschrikte het hem op de muur temidden van zijn Gastmaal van Belsazar.
Toen hij ontkomen wilde, beginnend te begrijpen dat het zijn blindmaking eiste, stelde hij zich teweer als Simson terwijl Delila vluchtte met
zijn kracht. Al die taferelen zijn in zijn werk van voor de crisis als
voorafbeeldingen, wonderlijk scherp en precies, van wat hij tenslotte
werkelijk in zich zelf zou doorlijden, pijn voor pijn, nog telkens opstandig, telkens weer dieper zich overgevend. Ze zijn in zijn latere werken
het roepen — hoe wérkelijk, blijkt uit zijn dan totaal veranderende
schilderswijze — van zijn honger naar overgave.
Overgave — welk een taak voor een mens. Jacob vecht, roerend
smeekt Mordechaï om uitstel; Saul schreit over zich zelf in het luisteren
naar Davids betoverend vingerspel, heel zijn ziel neigt naar de overgave — o die twee ogen van één mens: het een schreit in de gordijnen,
het andere o God ontsteekt in razernij.
De goddelijke melodie is de bitterste van al. Raak mij niet aan, zegt
de Heer. Hier is een dieper afgrond te overstijgen dan de leegte tussen
Saskia en haar man, een dieper kwaad te ontmaskeren dan de bruidsgestalte aan Simsons huwelijksdis verzinnen kan.
Stoot toe Lucretia.
Portret na portret staan voor ons nu uitgemeten, de smarten van de
strijd om het winnen van de enige schoonheid, in het ten einde toe
doordringen tot de volstrekte diepte der zelfontlediging. Zonder voorbeeld in de kunstgeschiedenis is dit volledige, open beeldenboek van
een mens die zich prijsgeeft.
Het boek opent in het Weense Museum. Daar staat de Rembrandt
van 1652: een mens die afrekent met de wereld van buiten, een alleen
tegen allen, om de strijd te openen met de wereld van binnen. Geen
geleende helm, geen halsberg meer, maar een werkpak: de naaktheid
van de schilder, de kwetsbaarheid van de mens. Daarin stelt hij zich
tegenover de vijand. Hij kent die en ziet hem vast in het gelaat, onbevreesd, door geen listen meer te misleiden.
Tijdens de strijd zal Rembrandt meermalen teruggrijpen naar de
zekerheid van dit eerste uur. Telkens als de wanhoop nadersluipt keert
die fundamentele verzameling van krachten terug op eendere wijs, en
telkens wordt die zekerheid majesteitelijker tegenover een telkens dieper
gepeilde wereld. Zij zetelt in regaal gewaad op het zelfportret van 1658
(Verz. Frick, New York) en speelt er zwijgend met haar glinsterende
koningsstaf. Het is hetzelfde jaar waarin Rembrandt, vrijwel ten be-
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sluite van zijn etswerk, deze zekerheid omzet in de triomfale profetie
van de Feniks.
Nog keert die profeterende zekerheid in grootse gestalte terug in het
beroemde zelfportret met de cirkels ( Londen, Kenwood House) maar
dan reeds zonder uitdagendheid, geheel verzonken tot de rustigheid van
het schouwen, de immanente grootsheid als een geheim licht in de
onaanzienlijke gestalte van een arme mens die schildert, hemend in de
gevangenis van een mensverlaten stilte die tegelijk zijn universum is.
Tussen die mijlpalen in: de gelaten onder de slagen, het knarsend,
krakend breken van de trots, het reiken naar de aanvaarding dwars
door het stijgen der bitterheid heen.
Eerst in 1660 zal het pleit worden beslecht. Het is de verschrikkelijk-.
ste stonde. Het Louvre bezit dat ene beeld waarop de zekerheid van het
eerste uur, bij het opnieuw verzamelen der krachten rijzend — nu in een
schilderende gestalte voor de ezel —, plotseling doortroebeld van de
verschroeiendste smarten, ons het vreselijke gelaat der onzuiverheid
toont, een gelaat van ressentiment als brakgeworden water wrang, bitterste walg en kilste verachting sproeiend uit alle poriën. Zo er onder
Rembrandts zelfportretten één is waarin een gevaarlijke waanzin in de
blik schijnt op te rispen, dan is het niet de lachende dwaas uit het Keulse
Museum, maar die verachtende schilder in het Louvre. Die mens is niet
om aan te zien, wij slaan de ogen neer, hij maakt ons laf.
Vlak daarna, (Museum Melbourne en verz. Guido Serra, v.h. Londen) twee koppen als kegels in een duivelsspel, graan onder de dorsvlegels, geslagen, gehamerd, geplet, dan nog een in het zelfde jaar
1660 ( Aix-en-Provence) waarin alle trekken schijnen uitgewist: één
rauwe, murwe wonde. Maar onder het vallen der slagen zijn de ogen
opengegaan op een ander verschiet: volstrekt ontledigd wachten zij
groot open als nachtzwarte vijvers naar de ontvangenis van het eindelijke Licht dat zij een leven lang hebben gezocht om het te bezitten. Nu
is gebeurd waarop heel dit leven en daarin heel deze kunst was samen
getrokken: de Ontlediging is de ontmoeting met de Barmhartigheid, het
Licht-van-Binnen — mysterie — welt als genade naar de ogen.
Rembrandt geeft er zich aan over zoals de geplunderde aan de
Barmhartige Samaritaan, zoals de Samaritaanse aan Christus bij de
waterput, zoals de joodse Bruid aan haar bruidegom, zoals de Verloren
zoon aan zijn Vader. Nooit zijn die evangeliën en parabelen ons ontroerender voor ogen gesteld dan door deze schilder die ze zelf wilde ondergaan om hun schoonheid te belijden.
De lijfeigenschap aan het Leven, de Heer, heeft voor leven en schilderen haar zin verworven in de Vrijheid die haar aanvaarding schenkt.
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Beschouw na alle zelfportretten het laatste — het is naar ons land in
1947 teruggekeerd na heel wat zwervens en hangt nu in het Mauritshuis —. Het is een zo simpel gelaat, zo volkomen vrij van elke hartstocht, van elke spanning, van elk drift-bewegen, dat men' het heeft
kunnen houden voor uitdrukkingsloos. Men heeft het „leeg" en oppervlakkig genoemd en gemeend dat de oude Rembrandt blijkens dit portret uit zijn stervensjaar zichzelf overleefd had en kinds geworden was.
Mij echter treft dit gelaat het diepst van alle, omdat het vol is van die
zeldzame vreugde waaruit de „Familie uit Brunswijk' gestalte nam, en
dat is de vreugde der armoede die het leven bezit: de armoede van geest.
Het is het aan alle gerucht onttrokken gelaat van een mens en een
kunstenaar voor wie het leven opgaat in de arbeid en wiens arbeid
opgaat in het leven volgens de volheid ener Vrijheid die alleen de volstrekt nederigen bezitten.
In die vrijheid won hij temidden der rederijkers en kunst-wetgeleerden die in het uur van zijn ouderdom de kunst tot een nieuw manierisme
perfectioneerden en daar waren van zijn leerlingen bij — een door
geen tijdgenoot voor zinvol gehouden teken- en schilderwijze —manifest knoeiwerk ^-- welker universele beeldende mogelijkheden ter aanraking van een gemeenzaamheid met het Mysterie der Werkelijkheid,
van dag tot dag onweersprekelijker blijken. Goya heeft eruit geput,
Delacroix heeft het de ogen geopend, de impressionisten heeft het achterhaald, Rouault heeft er zich in ondergedompeld, Soutine heeft er zich
aan bedronken, Chagall werd er door verrast. Picasso kan er zijn ogen
niet van afhouden en vocht er zich tegen stuk in een rivaliteit die hem
na series en series bewerkingen nog verscheurde.
En nochtans zijn de werken méér, dan de wijze waarop zij in d^
materie konden worden geschikt. Geen fluistering van menselijkheid
wordt gemist, geen bewegen van de ziel, in de mysterievervulde spanne
tussen de kille doodsglimlach van de gewapende Mars in de Galery van
Glasgow en de diepe levensvervuldheid van de Brunswijkse Familie;
tussen de blindmaking van de razende Simson en het schouwen van de
blinde Homerus in het Mauritshuis; tussen de schrik van Belsazar,
Haman aan de maaltijd bij Esther en Ahasverus en Haman weggezonden (Moskou en Leningrad)
en de terugkeer van de Verloren Zoon.
Waarlijk, ter Braak had geen onpassender argument kunnen kiezen
dan déze schilder om kunst en leven principieel gescheiden te verklaren.
Rembrandt smolt ze tezamen tot verdieping van beide en zo ergens, dan
ligt vandaag juist dáárin het brandpunt van zijn actualiteit, meer dan in
zijn verfbehandeling waarin men het zoekt.
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Gaf ik deze regels de pretentie Rembrandts kunst te verklaren? Integendeel. Gelijk hebben die gezegd hebben dat juist dit oeuvre meer dan
welk ander met de meest voorzichtige behoedzaamheid en eerbied benaderd moet worden, in het besef dat Rembrandts aanraking van het
Mysterie zo diep was dat het aan alle verklaring ontstijgt. Deze regels
zijn geschreven juist om die waarheid te ontdekken.
En dan misschien ook om met Rembrandt te leven de aanvaarding
van dat Mysterie, in welks hart de ogen branden die hij zocht bij het
schilderen van zijn „Emmaus'' in het Louvre en van zijn elf Christuskoppen: de ogen der ontferming over de mensen.
1 ) Aanwezig op de tentoonstelling in Amsterdam.
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ting van een betrokken hemel. Beide keren hebben we Ronchamp met
spijt verlaten en met de overtuiging iets zeer groots te hebben beleefd.
De goede manier om de kapel te benaderen is te voet, zoals het bedevaartgangers past. De slordige toestand waarin de Fransen de smalle
heuvelweg laten biedt trouwens niet veel keus. Op verschillende afstanden ontwaart men het vreemde silhouet, telkens na een wegkronkel,
onder verschillende gezichtshoeken, als een uitgroeisel van de heuveltop. Voorbij de laatste buiging van het pad staat de hele zuidvleugel
voor ons: de witte hoofdtoren, het donkere oprijzende dak en daaronder
het eigenaardige spel van openingen in de witte zijwand. De twee
hoofdmassa's, de toren en de wand met het dak, houden elkaar in evenwicht rond een as die een duidelijk accent vindt in de kleurige processiepoort, die meteen ook het eindpunt vormt van de toegangsweg. Dit
eerste klare beeld is buitengewoon boeiend voor wie kijkt met aandacht
en eenvoud en niet behept is met de manie om overal gelijkenissen of
symbolen te ontdekken. Wie hier het beeld van een schip, een zeil of
een tent ontwaart moet onder de invloed staan van een opgejaagde verbeelding. Wat in de verte vreemd mocht lijken, wordt bij elke stap naar
boven en dichterbij meer en meer natuurlijk; het is alsof het niet anders
kan, alsof deze weg en deze heuvel er zijn voor de kapel. Zo begint het:
Ronchamp heeft u gegrepen en zal u niet meer loslaten.
Met dit eerste gave beeld van de zuidwand; het dak dat naar het
Oosten toe in een scherpe punt othhoog gaat, het spel van lichtopeningen in de wand dat verwachtingen doet rijzen, de blije kleuren van de
processiepoort, het statige witte silhouet van de hoofdtoren, begint de
rondgang. Het gebouw lijkt als gemaakt voor die rondgang. Het is een
bedevaartkapel, men beseft dat bij deze architectuur, bij deze ruwe wit
bepleisterde wanden, biddende en zingende groepen thuis horen.
Aan de westkant onthult zich de vlakke zijde van de hoofdtoren als
een sereen teken; de lichtopeningen laten de schaalvormige structuur
raden. Wat verder, aan het laagste punt van de westgevel, loost de
grote betonnen waterspuwer het water van het hele dak in een betonnen

Ronchamp
door IR. P. FELIX, architect,
buitengewoon docent aan de Universiteit van Leuven.
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EN jaar geleden werd de bedevaartkapel van Le Corbusier ingehuldigd. Sindsdien heeft een indrukwekkende reeks artikels en reportages van deze betrekkelijk kleine kapel het meest besproken bouwwerk
van de laatste jaren gemaakt. Een nieuwe bijdrage in die reeks lijkt ons
dan ook alleen verantwoord omdat we overtuigd zijn dat inderdaad de
betekenis van Ronchamp zeer groot is voor de architectuur van deze tijd
en niet het minst voor de evolutie van de kerkbouw.
De grondtoon van de meeste besprekingen die we inzagen is verrassing en bewondering, zelfs hooggestemd enthousiasme. Enkele schrijvers formuleren bezwaren die meestal steunen op een afgelijnde esthetische doctrine die het hun moeilijk maakt het „geval" Ronchamp juist
in te passen in de evolutie van de hedendaagse architectuur. Dat men
zich van Ronchamp geen afdoende opinie kan vormen zonder ter plaatse
te zijn geweest, dat het fotografisch materiaal een volstrekt onvolledig
beeld geeft van de werkelijkheid, zijn opmerkingen, die we in verschillende bijdragen aantroffen en die trouwens door eigen ervaring worden
bevestigd. Het lijkt ons dan ook een onbegrijpelijke vergissing wanneer
enkele schrijvers het aandurfden de architectuur en de opvatting van
Ronchamp te bekritiseren zonder de kapel te hebben gezien. Wie vertrouwd is met architectuurproblemen zal toch wel weten dat een definitieve appreciatie veronderstelt dat men het gebouw met de ogen heeft
afgetast, het benaderd heeft in wisselende perspectieven, rond en in het
gebouw die opeenvolging van visuele ervaringen heeft opgedaan, die
het tot een belevenis in ruimte en tijd maken. Dit is nog meer waar voor
„Ronchamp", omdat de vormentaal zekere associaties met bekende
zaken uitsluit, wat het reconstitueren van de ruimtelijke werkelijkheid
aan de hand van fotografische documenten moeilijk maakt.
hi

Notre Dame de Haut
We hadden Ronchamp aangedaan als eerste punt van een zomerreis,
de herinnering eraan is wakker gebleven en we hebben onze reisroute
gewijzigd om terug te keren langs Ronchamp. De eerste maal zagen we
de kapel onder een stralende zon, de tweede maal onder de vale belich
63
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reservoir, waarin geometrische figuren eveneens in beton opgestapeld
zijn. Het is een spel, het is naïef, maar het is heerlijk. Wie echter nimmer kind is geweest zal het niet begrijpen: voor hem zal een banale
afvoerpijp doelmatiger lijken. Waarom zouden we dit oude motief, dat
we elders bewonderen, niet aanvaarden zoals het hier in een frisse vorm
herleeft?
De noordgevel is weer vol verrassingen. Een noordgevel is voor een
architect dikwijls een lastig geval: hij mist er het hevige contrast tussen
licht en schaduw. De ontwerper is hier ontsnapt aan het vlakke en het
egale. De ronde overgang naar de westgevel en de afrondingen van
twee torentjes, die de ingang flankeren, vangen heller licht op, diep
ingesneden openingen lijken zwarte vlekken die door contrastwerking
leven geven aan de wand.

Het eerste totaalbeeld, dat de bezoeker treft, bij het naderen van de
kapel, is dat van de zuidgevel, plastisch eenvoudig en duidelijk. Hier
aan de noordzijde, op een zekere afstand van de kapel, treft hem een
nieuw totaalbeeld, complexer dan het eerste, maar wellicht grootser en
indrukwekkender. Door het wegvallen van de dakoversteek lijnen de
muren zich scherp af tegen de hemel, de golvende wand ontvouwt zich
van Oost naar West, over de smalle ingang, kernachtig gevat tussen de
twee torentjes, in afdalende lijn naar de waterspuwer. Daarachter rijst
in volle statigheid de hoofdtoren met boven de smalle spleet een fijn
kruis: „le jeu savant, correct et magnifique des formes assemblées sous
la lumière'', zo omschreef Le Corbusier eens de architectuur: hier kan
men begrijpen dat deze omschrijving geen boutade is.
De climax in de rondgang wordt gevormd door de oostgevel. Na de
geslotenheid van de west- en noordomgang treffen we hier als contrast
het openlucht-koor, afgezet door wanden die zich openen naar het licht
en het landschap, afgedekt door het opwelvende betondak. Het altaar
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is een zwaar stenen blad op twee voetstukken, de predikstoel is in
beton. Zulk een gave en nauwkeurig bepaalde ruimte aan de buitenzijde ener kapel is alleen mogelijk geworden door de rijke verbeeldingskracht van een groot architect. Het is geen aanhangsel voor toevallige
gelegenheden geworden, geen nis of kiosk waar het verband met de
omgeving ontbreekt. Buiging van de wanden, opwelving van het dak
werken samen om ruimtelijke eenheid met de esplanade tot stand te
brengen. Niet in het minst draagt hiertoe bij de manier waarop het koor
naar het noorden geopend is, het dak wordt hier gedragen door een
betonkolom, deze kolom is omringd door een gebogen schermwand die
de bovenzijde van de kolom vrij laat; de indruk van het ineenvloeien
van het overdekte koor met de open ruimte rondom wordt door dit laatste detail op merkwaardige wijze versterkt. Als les in het organiseren
van een ruimte kan het niet beter.
De materialenkeuze voor de buitenzijde is uiterst sober gehouden. De
wanden zijn wit, met een ruwe gepleisterde schors, verlevendigd door
het spel van licht en schaduw op de korrelige textuur. Het dak is in
donkergrijs beton, zoals het uit de bekisting kwam. Het patroon gevormd door de sporen van de bekisting op de betonhuid, geeft aan dit
materiaal een oorspronkelijk karakter, een textuur van gespannenheid.
die totaal afwezig zou zijn bij een gladde afwerking.
„ Un lieu de silence, de Priere, de paix, de joie intérieure" 1)
Wanneer men door de smalle zij-ingang in de noordgevel de kapel
binnentreedt treft weerom dit geordende spel, diezelfde opeenvolging
van beelden. De mysterieuse zuidwand onthult zich als een muur gebouwd van beton en licht. Hij behoort wel tot het heerlijkste wat we in
de hedendaagse architectuur zagen. Een oud procédé werd hier door Le
Corbusier op meesterlijke en oorspronkelijke wijze verwerkt. Wie heeft
niet meermalen gemerkt hoe in oude gebouwen een zacht gemoduleerd
licht naar binnen vloeit langs vensteropeningen in dikke wanden, hoe
de afnemende helderheid op de zijvlakken van de vensternissen een
geleidelijke overgang van het helle naar het donkere vormt waardoor
hinderlijke helderheidscontrasten worden vermeden. Le Corbusier heef t
van deze zuidwand een compositie gemaakt van lichtnissen, die zich
trechtervormig naar binnen openen. Het irradiërende licht van de kleine
openingen sijpelt langs de trechterwanden naar binnen en doet de wand
zinderen van licht. Hier en daar werpen gekleurde glaspanelen frisse
1)

Le Corbusier in zijn opdracht aan de Aartsbisschop van Besancon.
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tinten op de muur en kleine, van licht stralende, openingen brengen
enkele helle penetraties in de compositie. Op de beglazing van de nissen
bemerken we enkele figuren, bloemen en door Le Corbusier eigenhandig geschilderde aanroepingen: „Marie, rayonnante comme le soleil",
„ .... bénie entre toures les femmes". De architect die zich waagt aan
dit grote spel met het licht loopt gevaar te belanden in het theatrale en
het gezochte effect. Le Corbusier heeft met deze zuidwand de natuurlijke ongekunsteldheid van het grote bereikt.
Van deze wand glijden de blikken op de zijwaarts geplaatste bankenrijen, omhoog naar de nis met het beeld van de H. Maagd, om ten slotte
af te dalen naar het grote rustpunt van deze ruimte: het altaar met het
kruis. Hoe dikwijls zagen we niet hoe in de hedendaagse kerken moeizaam gepoogd werd het altaar tot een middenpunt te maken door het in
te lijsten in een boog of het toneelmatig in een nis te plaatsen. Hier
ontbreekt elke gezochte kunstgreep. In de éne ruimte staat het altaar in
alle eenvoud opgesteld zonder een enkele zichtbare beklemtoning. Het
is de gehele ordening van de ruimtelijke afsluiting: de wanden die zich
openspreiden naar voren, het dak dat omhoog rijst, de vloer die afdaalt
tot aan de communiebank en dan weer opstijgt tot aan het altaar, de
belichting, die het altaar tot de spil van deze ruimte maakt.
Ten slotte zijn er dan de drie zijkapellen. De belichting van deze
kapellen valt verticaal neer vanuit de drie torens; elke toren heeft voor
zijn lichtopeningen een andere oriëntatie. Door de buiging van de wanden zijn de kapellen gevat in de hoofdruimte en bieden meteen voldoende afzondering voor het mishoren in kleine groepen.
De materialen binnen zijn dezelfde als buiten: de vloer is in betonplaten, de predikstoel in beton, alleen het altaar is in natuursteen. Deze
soberheid en eenvoud in de middelen geeft niet de indruk van armoedige onafgewerktheid: door de directheid van de uitdrukking en de
zuiverheid van de proporties voelt men het veeleer aan als een nobele
eenvoud en een ascetische beheersing.
Ronchamp, hoogtepunt van architectuur en kerkbouw in deze tijd
Sommigen verwijten aan Le Corbusier een soort arbitraire plastiek te
hebben gemaakt en zo de ideeën die de basis uitmaken van moderne
architectuur te hebben opgegeven. Wij menen dat Ronchamp veeleer te
zien is als een voltooiing, een verder schrijden van de architectuurvernieuwing, die haar aanvang nam na de eerste wereldoorlog.
Deze architectuurvernieuwing, volgend op een periode van conventioneel eclectisme, heeft als diepe zin gehad: het opnieuw opspeuren van
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de „echte" waarden van de architectuur, die verloren waren gegaan.
Begrijpelijkerwijze trof dit zoeken naar „echtheid" zijn eerste objecten
in wat het meest voor de hand lag: de ruimte, vooral in haar stoffelijke
aspecten, aanpassen aan de bestemming en een waarachtige structurele
expressie stellen tegenover de constructieve leugen.

De eerste fase in deze architectuurvernieuwing kon dan ook niet
anders zijn dan een zakelijk functionalisme. Toen die eerste elementaire echtheid stilaan een verworvenheid werd, groeide dan ook de
gedachte dat, met het oog op de mens, het beantwoorden aan een doel
aan de architectuur ook andere dan strict materiële eisen stelde: de
structurele expressie mag niet als een doel in zich zelve beschouwd worden. In dit streven naar een zin voor ruimere echtheid is de betekenis
van Ronchamp wel van bijzondere aard. De wending der wanden, het
rijzen van het dak, het spel met het licht is niet aan een arbitraire fantasie ontsproten, maar gegroeid uit een bezinning van de ontwerper
over de volledigheid van de bestemming.
Wanneer we zo achteraf weer het grondplan bekijken dan begrijpen
we hoe die schijnbaar fantaisistische muurwendingen er toe bijdragen
om een gaaf organisme op te stellen voor dit complexe gegeven dat het
verwezenlijken van een bedevaartoord betekent: ruimte voor plechtigheden in open lucht en binnen, ruimte voor kleine groepen en voor het
persoonlijk gebed. De bezoeker van Ronchamp ervaart verder hoe er
voor die veelvuldigheid van bestemming niet alleen een stoffelijk geschikte ruimte werd verwezenlijkt, maar ook hoe de hele architectuur
de voorwaarde van stilte, rust, ingetogenheid, ruimtelijke eenheid, soberheid in de middelen, bijbrengt die voor de mens het klimaat zullen
uitmaken dat hem geschikt maakt tot het gebed, de ingekeerdheid en de
vereniging rond het Misoffer.
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Structureel bekeken is Ronchamp niet de technische prouesse die we
in sommige moderne architectuur gewoon zijn te zien. In dit geval kunnen we zulks bezwaarlijk een gebrek heten. De kapel, alles samen geno
men een betrekkelijk kleine ruimte, vertoont een algemene structurele
klaarheid die ook voor de leek vatbaar is. Zij omvat een structuur van
massieve dragende muren waarop het dubbel betondak rust, waarvan
de incurvatie naar beneden een voor de betontechniek normaal te verantwoorden oplossing biedt. De zuidwand, die meer rechtlijnig in plan
is en door het dak slechts op enkele punten wordt geschoord, krijgt zijn
eigen stabiliteit door het verzwaren van de wand naar onder toe. Bij de
overige wanden wordt de stabiliteit verzekerd door de muurombuigingen die als steunberen dienen. De noord- en zuidwand, die niet de
spleetvormige afscheiding van het dak vertonen, zoals de overige wanden, nemen de zijdelingse druk van het dak over. Het is eenvoudig en
klaar maar met een directe en poëtische zeggingskracht. In Ronchamp
heeft Le Corbusier de verworvenheden van de moderne architectuur
uitgediept en aangevuld. Zo bekeken is het voor de architectuur van
deze tijd een waardevol gebeuren. Het gevaar van oppervlakkig en
formalistisch plagiaat is natuurlijk niet denkbeeldig. Het is een gevaar
dat volgt op elke grote realisering, vooral wanneer ze, als hier, sterk
persoonlijk geladen is.
Voor de kerkbouw is Ronchamp niet minder belangrijk. Er werden
reeds meerdere waardevolle moderne kerken gebouwd, maar nergens
wellicht vond het idee van een eigentijdse kerkbouw zulk een zuivere
en frisse vorm als in Notre Dame de Haut.
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Het proces van Socrates
door DR. ARN. WITLOX

OE het U te moede is geweest bij het aanhoren van mijn aanklar
„ gers, Heren Atheners, weet ik niet; ik in ieder geval was mij zelf
bijna vergeten, zo overredend spraken zij. En toch, waarheid hebben zij,
bij wijze van spreken, volstrekt niet gezegd. Maar de meeste verbazing
wekte bij mij in hun betoog de passage, waarin ze U waarschuwden op
uw tellen te passen, dat ge niet door mij bedrogen werdt, daar ik —
volgens hen — een knap spreker ben. Deze bewering van hen scheen
mij het meest onbeschaamd toe, .... tenzij ze misschien hem een knap
spreker noemen, die de waarheid zege".
Met deze inhoudsvolle en krachtige woorden ongeveer begint Socrates zijn verdediging, die hem zal moeten redden van de giftbeker .... of
niet; het laat hem koud, hij staat daar voor zijn rechters, onwrikbaar,
niet van zins om te transigeren ten koste van de waarheid, waarnaar hij
zijn leven lang met zijn fabelachtig-scherp vernuft heeft gezocht, waarvoor hij zijn leven veil heeft, ter verdediging waarvan hij een verbitterde
strijd heeft gevoerd tegen het subjectivisme van de sophisten, die het er
om te doen was rov i[vrw Ad yov ;T elru» Tcotet y door het 2relaeiv, populair uitgedrukt: „wat zwart is, wit te praten". Vandaar reeds in de eerste
zinnen van Socrates' verdedigingsrede de fel-gemarkeerde tegenstelling
tussen het 7ro9avasis U,st y of 7LEt e v „overreden", „door kletsen overtuigen"
en zá2,129 108ty, „de waarheid spreken".
Wie was deze strijder voor de waarheid en waarom staat hij nu voor
zijn rechters? Socrates' geniale leerling Plato heeft hem geschilderd in
vier dialogen: de Euthyphro, de Apologie, de Crito en de Phaedo, die
ons Socrates tekenen in de situatie van de dood. Plato is de schrijver
van alle dialogen — Socrates heeft immers niets op schrift gezet ---,
Socrates en Plato vallen in de dialogen samen, Socrates beheerst steeds
het toneel. Weliswaar is hij in enkele dialogen niet meer de hoofdpersoon, — in de Leges (Nv,aoc) ontbreekt hij geheel — maar hij is steeds aanwezig en trekt door zijn aanwezigheid het behandelde in zijn sfeer.
Maar terugkerend naar de vier bovengenoemde dialogen zien we, dat
de Euthyphro ons leert, hoe Socrates, reeds aangeklaagd, voor het
ambtsgebouw van de áexwv flactAe 1 ) een priester ontmoet en hem vraagt
een definitie te geven van vroomheid ( Ev6e eta, & to' is ), opdat hij kan
weten wat goddeloosheid, á ief e6a, is, waaraan hij volgens de aanklacht
schuldig is. Het is zeer begrijpelijk, dat in alle standaard-edities de
Euthyphro voorafgaat aan de Apologie, Crito en Phaedo, ofschoon dit
chronologisch onjuist is, maar de Euthyphro vormt als het ware de
eerste akte van het drama van Socrates' dood.
1) Op de dexwv flaac)s?s waren de godsdienstige functies van de koningen overgegaan:
hij behandelde de vergrijpen tegen de religie en beschuldigingen van moord. Moord
immers bevlekte de gemeenschap.
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Ook hier speelt Socrates weer het spel van de „blanke lei", hij wil
onbelemmerd door vooroordeel ( hij weet immers a priori niets!) het
vraagstuk attaqueren in een spel van vraag en antwoord met Euthyphro, die als priester toch zeker moet weten wat vroomheid is. Helaas,
ook Euthyphro's weten, waarop hij zo kinderlijk ijdel is, blijkt allesbehalve gefundeerd te zijn en hij blijkt jarenlang met begrippen geschermd te hebben, waarvan de inhoud hem zelf niet klaar voor ogen
stond.
Voor Plato moet het een, zij het met bitterheid vermengd, genoegen
zijn geweest, een dialoog te schrijven, waarin de van goddeloosheid
betichte Socrates de vroomheidsvakman Euthyphro in zijn hemd zet.
Hoeveel te minder is dus straks de jury, waarin geen enkele priester
zitting heeft, tot oordelen (en veroordelen) bevoegd! We zagen dus,
dat deze dialoog zich bezig houdt met de vraag naar het wezen van de
vroomheid, verweven met de vraag naar het lot van Socrates, die
immers is aangeklaagd wegens een vergrijp tegen de vroomheid.
Hoe weinig echter in overeenstemming met de ernst van de situatie is
de wijze waarop deze vraag beantwoord wordt in de Euthyphro! Toch
had de tragedie de jonge Plato — hij was in de tijd, dat de dialoog
geschreven werd pas 30 jaar — diep in de ziel gegrepen! Hoe moest hij
daarover spreken? Het antwoord is niet twijfelachtig. Toch ligt de
Euthyphro voor ons en vormt zelfs een inleiding tot de Apologie, een
soort satyrspel, dat echter niet aan het eind (zoals gebruikelijk), maar
aan het begin van de tragedie wordt gespeeld. Dit is alleen mogelijk,
als Socrates zo was, als hij in deze dialoog wordt geschilderd. In feite
was hij niet alleen de heroische filosoof zoals de Apologie (ofschoon
ook daar de ironie niet ontbreekt) , de Crito en de Phaedo hem afbeelden. Uit deze laatste drie dialogen zou zijn karakter niet ten volle te
voorschijn treden, er komt nog een andere lichtere toets bij, die van de
Euthyphro. Immers door deze dialoog wordt een sfeer van bagatellisering geschapen — het is alsof Socrates een of ander onbeduidende
bekeuring heeft gekregen! — Deze luchtige sfeer wordt geschapen, deze
lichtere toets wordt aangebracht door de bekende Socratische ironie
(siowvei'a).

Prachtig zijn de bladzijden, die Guardini 2 ) hieraan wijdt. „De
Euthyphro laat Socrates' ironische kracht zien, lichtvoetig, maar gevaarlijk. Wat doet een mens, wanneer hij jegens iemand ironisch is? Hij
maakt hem belachelijk. Als hij dit zonder fijne ironie doet, is hij lomp,
wat nog een ander nadeel met zich meebrengt: hij staat dan niet boven
de situatie. Socrates' ironie is meer, ze wil after all niet alleen aan de
kaak stellen, kwetsen, maar helpen op positieve wijze. Ze wil het probleem in beweging houden, ze wil vrij maken, dus de waarheid dienen
(veritas liberabit vos) . juist omdat Socrates niet iemand is, die ex
cathedra een voordracht houdt ( zoals de ijdele sofist) , maar zelf zoekende is, critisch tegenover anderen, maar nog meer tegenover zich zelf,
is hij superieur.
Typisch is ook de Socratische ironie ten overstaan van het leven. Het
2 ) Romano Guardini, Der Tod des Socrates. r Bern, 1945, pg. 28 sq.
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leven is geweldig, heerlijk, geheimzinnig, maar ook bizar! Het verwekt
niet alleen de grote verbazing, het-verwonderd-schouwen naar hoogten
en diepten, maar veroorzaakt ook het gevoel van het zonderlinge, tegenstrijdige. Deze tweeslachtigheid vindt haar weerslag in de Socratische
ironie. Ze is au fond even ernstig, als de ernstige directheid, maar is
zich ook bewust dat men het leven niet kan vatten door het al te ernstig
en alleen ernstig te nemen. De ernst wordt immers zo spoedig tot pose
en frase. De ware ironicus is een mens met een groot hart en gevoelige
ziel, mild voor de tegenstander, maar als het ware „van om het hoekje".
Zo iemand was Socrates in zijn ironie en niemand heeft zijn beeld als
ironicus in schoner bewoordingen geboetseerd dan de geniale Alcibia
des het in zijn dronkenschap doet in het Symposion (pg. 221 C.sq.) ".
Een typisch staaltje van Socrates' fijne ironie lezen we in het begin
van cap. V. Na een zeer levendig begin vraagt Socrates aan Euthyphro,
waarom hij dan wel bij het ambtsgebouw rondzwerft, waarop deze antwoordt, dat hij zijn vader aanklaagt wegens moord. Als dan Socrates
verschrikt uitroept, dat het niet vroom is, dat een zoon zijn vader aanklaagt ( en dat nog wel ten behoeve van een wild-vreemde) antwoordt
Euthyphro, dat hij nauwkeurig weet wat vroom is en niet-vroom. Nu
heeft Socrates zijn gesprekpartner, waar hij hem hebben wil; er ontstaat
een dispuut, waarin ze zoeken naar een definitie van vroomheid, een
dispuut, ingeleid door de volgende fijn-ironische passage: „Zou het dan
niet, mijn wonderlijke geleerde vriend, het beste voor me zijn, uw leerling te worden en, nog vóór de aanklacht wordt behandeld, Meletus 3)
dit voor te stellen, er op wijzend, dat ik ook vroeger al het op hoge prijs
stelde de goddelijke dingen te leren kennen en dat ik nu, nu hij zegt dat
ik verkeerd handel door een te haastig oordeel en nieuwigheden invoer,
uw leerling ben geworden. En, zou ik er aan toe kunnen voegen, als gij,
Meletus, erkent dat Euthyphro in dergelijke zaken wijs is, wees dan
overtuigd, dat ook ik orthodox ben en doe me geen proces aan. En zo
niet, klaag dan s.v.p. die leraar aan, eerder dan mij-.
Nadat tenslotte vier definities zijn geprobeerd, eindigt de dialoog
vrijwel resultaatloos. Een voortzetting van het dispuut coupeert Euthyphro door te veinzen geen tijd meer te hebben. Zo zal het de historische
Socrates ook vaak vergaan zijn, maar ook deze dialoog demonstreert de
enorme betekenis van de Socratische dialectische methode voor de
filosofie.
De Apologie

In het jaar 399 v. Chr. wordt tegen de zeventigjarige Socrates de
volgende aanklacht ingediend: Socrates is schuldig, doordat hij niet
gelooft aan de door de staat erkende goden, maar andere nieuwe goddelijke wezens invoert. Hij is tevens schuldig, doordat hij de jeugd
bederft. Eis: de dood.
Hoe is het mogelijk, vragen we ons af, dat Athene, het roemruchte
Athene, het culturele middelpunt van Hellas, de stad van geniale den3)

Meletus was de hoofd-aanklager.
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kers en dichters, een van zijn waardevolste zonen de dood heeft ingejaagd. Het antwoord luidt: bovengenoemde coryphaëen van de intelligentia hebben het niet gedaan, maar het klein-steedse deel van Athene,
de in wezen oer-conservatieve democratische bourgeoisie.
Het proces van Socrates, de maatschappelijke en geestelijke achtergrond ervan, kan slechts verklaard worden uit de historische en politieke situatie van die tijd. Athene had de Peloponnesische oorlog verloren; in 404 v. Chr. had de stad smadelijk moeten capituleren. De
democratie werd vernietigd en een Spartaans-gezinde kliek van 30
„Quislings" kwam aan het bewind. Na een schrikbewind van 8 maanden werd de democratie hersteld, maar de politieke toestand bleef zo
gespannen, dat de jonge democratie zich steeds bedreigd voelde. Zo
kon het gebeuren, dat een op zich zelf volkomen spiritueel bedoelde
houding ( „Mijn Rijk is niet van deze wereld") politiek misverstaan
werd en als gevaarlijk beschouwd. Ook de religieuze en morele toestand
in Athene was moeilijk, zedenverwildering gaat in het zog van elke
oorlog en tot overmaat van ramp ondermijnde het atheïstische subjectivisme van de sofisten de oude moraal en het geloof der vaderen. Daar
het religieuze leven ten nauwste verbonden was met de staat, moest de
conservatieve democratie de geheiligde traditie handhaven en een aanval daarop kon een aanval schijnen op de staat.
Hoe hechter de gemeenschap is en hoe vaster het individu geworteld
is in die gemeenschap, des te meer vanzelfsprekend wordt hij, die met
een aparte ideologie, hetzij religieus, hetzij filosofisch de bestaande
samenleving braveert, voor een revolutionair gehouden, die uitgebannen
moet worden. Dat de dood de gepaste straf wordt geacht voor dergelijke mensen is een gedachte, die we in de loop der geschiedenis en nog
heden ten dage telkens weer tegenkomen, vooral wanneer politieke
ressentimenten Vrouwe Justitia doen dwalen. Was Socrates een „ketter", een ,,beeldenstormer", een „revolutionair"? Ja en neen. Socrates
was in de Atheense maatschappij een aparte figuur, een „zonderling",
de grootste individualist, dunkt me, van alle tijden. Toch nam hij deel
aan en erkende als wettig de plichten van staat en godsdienst.
Maar in zijn „zending" en denken was hij volkomen apart. Hier
was hij een beeldstormer; hij liep immers storm met de stormram van
zijn kritiek tegen vooroordelen en ingeroeste niet-filosofisch doordachte
meningen. Maar na deze afbraak begon hij aan de opbouw en trachtte
al disputerend de begrippen: vroomheid, dapperheid, rechtvaardigheid,
bezonnenheid enz. te definiëren. Maar de grote massa van het volk had
slechts oog voor de afbraak en ergerde zich aan Socrates' ironie ook in
godsdienstige zaken, waarvan het slechts de frontale spot zag, maar
niet de diep-ernstige achtergrond. Zijn aanklagers van kwade trouw te
verdenken is onbillijk, wel kan men hen bekrompenheid verwijten, maar
zij hebben het op hun manier toch wel goed gemeend met hun stadstaat, die ze bedreigd voelden.
Wilde men Athene iets van zijn oude glorie teruggeven, zo redeneerden ze, dan moest men krachtig optreden tegen die bende sofistische
nieuwlichters en een voorbeeld stellen! En als men dan een voorbeeld
wil stellen, dan brenge men tot zwijgen die zonderlinge spotter en radi
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caal, die zij immers voor een sofist versleten 4 ) . Ook moeten wij eerlijk
bekennen, dat figuren als de beruchte Critias, de leider van de Dertig
en de geniale Macchiavellist-avant-la-lettre, Alcibiades, die lange tijd
onder Socrates' gehoor en invloed waren geweest, geen reclame waren
voor Socrates. De brave Xenophon doet in zijn Memorabilia Socratis
zijn uiterste best om Socrates vrij te pleiten van de verantwoordelijkheid
voor het voor Athene zo onheilvolle optreden van deze twee figuren 5 ) .
Maar naar Xenophons houten Socrates en conventionele burger zouden
deze twee nooit hebben omgekeken! Een geheel ander portret van zijn
beminde leermeester tekent ons zijn geniaalste leerling Plato in de Apologie. De vraag, of Plato's Apologie een exacte weergave is van Socrates'
woorden, moet ontkennend worden beantwoord. Wat Plato geeft is
meer en beter. Het ging Plato om de volledige Socrates-figuur zoals hij
hem had zien staan voor zijn rechters, trouw aan zijn plicht en geweten,
zijn roeping. Plato kon niet alleen volstaan met woorden; de mens, de
persoonlijkheid wilde hij schilderen. En hoe markant is Socrates' portret
uit de verf gekomen, met zijn scherp vernuft, zijn kwasi-nonchalante
ironie, zelfs in de ure des gevaars, waar het om zijn leven ging! Alles
wijst er op, dat Socrates zich tegenover de juryleden voor de vuist verdedigd heeft op de manier, waarop hij gewoon was te spreken en Plato
heeft deze verdedigings-„rede", waarbij hij zelf tegenwoordig is geweest, later op schrift gesteld, niet woordelijk, maar getrouw naar geest
en strekking.
Het is wel een merkwaardige verdediging, die Socrates voert. De
aangeklaagde Socrates, zoon van Sophroniscus, beeldhouwer van beroep, moet zich voor het staatsgerechtshof verantwoorden wegens daE,8e a
en het bederven van de jeugd. Maar in feite doet hij iets anders! Hij
treedt voor de geestelijke rechtbank van Apollo, aan wie hij rekenschap
geeft van zijn zending. Hier tussendoor loopt nog een andere handeling:
Socrates is zelf aanklager en daagt zijn rechters voor de rechterstoel der
Waarheid. En dat hebben ze gevoeld, want herhaaldelijk moet hij hen
verzoeken niet luid te protesteren (itil 00evfle v) 6).
Nog even een enkel woord over zijn aanklagers. De eerste was Metetus, dichter van zijn stiel, verder zonder betekenis (beschreven in de
Euthyphro cap. I ) . De tweede was Anytus, een rijke leerlooier en
invloedrijke democraat, onverzoenlijk tegenstander van alle moderne
stromingen, ten voeten uit getekend in de Meno. De derde was Lyco,
een retor en vertegenwoordiger van politici en intellectuelen.
Meletus werd naar voren geschoven als de hoofdaanklager om het
politieke cachet van de aanklacht, te camoufleren. Nadat de beklaagde
zich in het begin van zijn verdediging verweerd heeft tegen het geroddel en de laster van de Atheense bourgeoisie, attaqueert hij de officiële
aanklacht ' ) :
„Vervolgens zal ik trachten tegen Meletus, die brave patriot, zoals
hij beweert, me te verdedigen en tegen de latere beschuldigers. Laten
4)
5)
6)
7)

Dr. L. G. van der Wal, Plato's Apologie, Inl, pg. 7.
Dr. G. J. de Vries, Spel bij Plato (Amsterdam, 1949), pg. 172.
Guardini, pp. 60.
Apol. St., pp. 24 B.
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we wederom als was het een groep van andere aanklagers, hun aanklacht ter hand nemen. Ze luidt ongeveer aldus: Socrates — zo constateert ze — doet onrecht, omdat hij de jeugd bederft en niet gelooft aan
de door de staat erkende goden, maar aan andere nieuwe goddelijke
dingen. Zodanig is de aanklacht tegen mij. Laten we nu elk detail
ervan onderzoeken".
Nadat Socrates Meletus gebrek aan ernst heeft verweten: „Mijnheer
Meletus ( „Hartman") ging nooit iets van deze dingen werkelijk ter harte", gaat hij verder:
Socr.: Zeg ons eens, Meletus, op welke manier ik, volgens jou, de jeugd bederf?
Toch wel, afgaande op de aanklacht, die je tegen me inbracht, door hen te leren niet
te geloven aan de door de staat erkende goden, maar aan andere nieuwe godsdienstige
dingen? Bedoelt ge niet, dat ik door die dingen te leren hen bederf?
Mel.: Ja zeer zeker, bedoel ik dat.
Socr.: In de naam nu juist van die goden, Meletus, waarvan hier sprake is, leg het
mij en deze heren hier duidelijk uit. Want ik kan er maar niet achter komen, of ge
beweert, dat ik leer te geloven, dat er wel enige goden bestaan -- en natuurlijk geloof
ik zelf aan goden en ben niet een volslagen atheïst, en ben dus in dat opzicht niet
schuldig — niet echter, de goden, die de staat erkent, maar andere, en dat het dat is,
wat ge mij verwijt, nl. dat het andere zijn, of dat ge beweert, dat ik helemaal niet aan
goden geloof en anderen dat leer.
Mel.: Dat is het, wat ik bedoel, dat ge helemaal niet aan goden gelooft.
Socr.: Verwonderlijke Meletus, waarom zegt ge dit? Geloof ik dan ook niet, zoals
de andere mensen, dat zon en maan goden zijn?
Mel.: Neen, bij Zeus, edelachtbare heren, daar hij beweert, dat de zon een steen is
en de maan een aardmassa.
Socr.: Ge denkt Anaxagoras voor je te hebben, mijn beste Meletus! En heb je zulk
een min idee van deze heren hier, en denk je dat ze zo ongeletterd zijn, dat ze niet
weten, dat de boeken van Anaxagoras uit Clazomenae vol staan van deze theorieën? s)

In deze passage ontkent Socrates dus met klem dat hij atheïst is en
het is een tactische fout geweest van de tegen Socrates lang niet opgewassen Meletus, dat hij bij het preciseren van de aanklacht de beschuldiging van volstrekt atheïsme heeft geuit. Dit komt hierdoor, dat de
aanklagers en zeker Meletus — niet hebben onderkend, wat er
in Socrates' houding tegenover de religie scheef was en hadden ze dit
wel, dan nog zou een jury-rechtbank van een dergelijke subtiele redenering niets begrepen hebben; tastbare bewijzen waren nodig voor
Socrates' ioe eta ! Eén wapen gaf Socrates zijn tegenstanders in handen:
zijn spreken over zijn 6ac,uóvtov. Hierop hebben ze hem willen vangen,
zoals de Farizeeën zo vaak Christus hebben willen vangen op een
woord. Ze beschuldigden hem —9 met een tekstverdraaiing — dat hij
bac,uóvta xatvá, nieuwe goddelijke wezens, invoerde, terwijl Socrates
slechts spreekt van zijn óat,uivtov (in de singularis). Van dit aat,aóvtov heeft
hij trouwens nooit een geheim gemaakt. Allen, die hem kenden, wisten
ervan, zelfs de voor Socrates vrij onbekende Euthyphro, die daarin zelfs
het hoofdmotief van de aanklacht zag.
Steeds namelijk, wanneer Socrates iets doen of zeggen wil, wat niet
$ ) Apol. pp. 26 BrE.
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goed is, remt hem iets, vaak midden in een zin of actie, maar het zet
hem nooit tot iets aan 9 ) . Het is niet de stem van het geweten of een
verstandelijke factor, maar een waarschuwing, die van buitenaf komt en
een numisch karakter heeft. Socrates noemt zijn &ativivcov ook i eiwivta
µa.vux,J za 8acµovíov „die vertraute Weissagung des Daemonion" of
zo zov i ov ,ueiov „das Zeichen des Gottes" : Benennungen, die offenkundig der religi6sen, genauer der seherischen Sphre zugehóren 10 )
(Onwillekeurig dringt zich aan ons op de vergelijking met de stemmen
van Jeanne d'Arc in de reacties van haar vijanden) .
Maar nog meer verdient onze nadere aandacht de zo juist geciteerde
passage, waarin Socrates zich verdedigt tegen het verwijt een natuurfilosoof te zijn en aanhanger van de rationalistische theorieën van
Anaxagoras en anderen over de tot dusver voor goden gehouden hemellichamen. Het gonsde in die dagen in Athene en elders van dergelijke
theorieën, vooral in de lessen van de sofisten en ze waren een gruwel
voor de orthodoxe bourgeoisie ( . Dat men Socrates voor een
natuurfilosoof en sofist versleet, daartoe droeg niet alleen zijn hele
optreden bij, maar vooral de persiflage door de blijspeldichter Aristophanes van Socrates gegeven in zijn revue „de Wolken'', opgevoerd in
het jaar 423 v. Christus. De hoofdpersoon in dit stuk is een dwaze
kruising van een sofist en een natuurfilosoof, maar hij draagt de naam
en heeft het aan alle Atheners zo bekende uiterlijk en de manier van
doen van Socrates. Deze persiflage heeft Socrates veel kwaad gedaan.
Socrates beklaagt zich erover in het begin van de Apologie, dat de eerste categorie onofficiële beschuldigers zo moeilijk te attraperen is, omdat lasteraars nu eenmaal kwalijk te attraperen zijn, „behalve wanneer
er een of andere comedie-dichter tussen loopt". Ofschoon ook andere
dichters hem hebben bespot, is hiermee in de eerste plaats Aristophanes
bedoeld, temeer omdat Socrates hem even later (in Cap III ) met name
noemt: „Immers dat zaagt ge ook zelf in het blijspel van Aristophanes,
hoe daar een zekere Socrates rondzwalkte, bewerend „luchtwandelaar"
te zijn en een massa andere onzin uitkramend, waarvan ik hoegenaamd
geen verstand heb". Deze woorden slaan op het beroemde vers in de
a8ocTeovw zov
„Wolken" (vers 225): a£oo garw
„ik wandel in de
lucht en pieker over de zon".
In cap V t f m IX verhaalt Socrates uitvoerig, hoe hij zich door zijn
kritisch onderzoek gehaat maakte. De schuld van alles, zegt hij, is de
godheid in Delphi, Apollo: „Ge kent allen, dunkt me, Chaerephon wel.
En ge weet ook hoe voortvarend hij was in alles wat hij ondernam. Nu
ging hij op zekere keer naar Delphi en verstoutte zich het volgende te
vragen — en opnieuw vraag ik u niet luid te interrumperen — hij vroeg
warempel, of er iemand wijzer was dan ik. De Pythia antwoordde in
een orakel, dat niemand wijzer was. ( Het orakel zou geluid hebben:
„Wijs is Sophocles, wijzer nog Euripides, maar van alle mensen is
Socrates het wijst").
Om het orakel te logenstraffen, ging Socrates op zoek naar iemand,
die wijzer was dan hij. Drie categorieën mensen betrok hij in zijn onder9) Apol., pp. 40 A.
10) Guardini, pp. 83.
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zoek: de politici, dichters en handwerkslieden, maar overal vond hij veel
eigenwaan, en een niet-gefundeerd schijn-weten. Door dit genadeloze
onderzoek maakte hij zich bij al deze lieden en nog vele anderen gehaat;
niemand wordt immers graag in het publiek te kijk gesteld. Het hele
verhaal is weer prachtig van ironie, maar bij al zijn ironische inkleding
is dit verslag de uiting van een allerdiepste overtuiging en de Delphische
bijzonderheden horen er bij 11 ) . Want, dat Socrates het zo voorstelt,
dat hij uit het orakel van Delphi zijn zending afleidt, heeft deze diepere
zin, dat, wat hij doet, geschiedt in dienst van Apollo, die de godheid
van klaarheid en scheppende inspiratie is. Dit is vroomheid, gehoorzaam zijn aan de door goddelijk bevel opgelegde levenstaak.
De eerste aan de jury voorgelegde vraag was: is Socrates schuldig?
Twee honderd en tachtig van de vijf honderd en een rechters antwoordden bevestigend. Na deze uitspraak moest nog de strafmaatregel
warden bepaald. In Athene was het gebruik, dat de aangeklaagde een
tegeneis mocht stellen, wanneer de aanklager zijn eis had geformuleerd,
en de rechters moesten tussen deze twee eisen kiezen. Nadat Meletus
de doodstraf had geëist, eiste Socrates tot veler grote verbazing en nog
groter ergernis: Spijziging in het prytaneum (Stadshuis ) als een verdienstelijk burger, wij zouden zeggen: „een lintje". (In het prytaneum
werden namelijk aan de eretafel gespijzigd de staatsgasten en verdienstelijke burgers, waartoe ook de overwinnaars in de Olympische spelen
werden gerekend) . Op aandringen van zijn vrienden vroeg hij tenslotte
— waarschijnlijk om de zaak niet al te zeer op de spits te drijven —9 een
geldboete.
Maar blijkbaar had Socrates' houding bij het stellen van de tegeneis
zijn rechters nog meer verbitterd; met een 80 stemmen grotere meerderheid veroordeelden ze hem ter dood. Als dan de beslissing gevallen is,
richt Socrates zich nog eenmaal tot zijn rechters met de volgende
woorden:
„Terwille van een ko rte spanne tijds, H.H. Atheners, zult ge het odium op U laden
en beschuldigd worden door degenen, die uw stad w il len beschimpen, dat ge Socrates
hebt gedood, een wijs man; immers ze zullen beweren, dat ik wijs ben, al ben ik het
niet, zij, die U smaad willen aandoen. Hoe het ook zij, als ge nog een korte tijd had
gewacht, zou U dit vanzelf zijn ten deel gevallen. Ge ziet immers mijn hoge leeftijd,
dat ik reeds ver gevorderd ben in het leven en dicht bij de dood. Ik zeg dit niet tegen
U allen, maar tegen hen, die mij ter dood hebben veroordeeld. En tegen diezelfde
mensen heb ik nog dit te zeggen: ge meent misschien, dat ik door gebrek aan woorden
ben veroordeeld en wel zodanige, dat ik U daarmee zou hebben overreed, als ik
meende alles te moeten doen en zeggen om vrijgesproken te worden. Het is er verre
van. Wel ben ik door gebrek veroordeeld, niet echter aan woorden, maar door gebrek
aan brutaliteit en schaamteloosheid en omdat ik niet wilde zeggen zulk soort dingen,
als gij het liefst zoudt willen horen r terwijl ik weende en klaagde en vele andere
dingen deed mijner onwaardig, zoals ik meen, zodanige als gij gewoon zijt van anderen te horen-12).
11)
12 )

de Vries, pg. 160.
Om medelijden op te wekken nam een beklaagde dikwijls zijn vrouw en kinderen
mee ter zitting, een oud-gediende toonde vaak zijn wonden „voor het vaderland
opgelopen".
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Maar wat de rechters gedaan hebben, zal hun geen zegen brengen.
Ze hebben door geweld de geest onschadelijk willen maken, maar dat
zal hun niet lukken! „De door mij begonnen geestelijke worsteling, dic
beoogt, dat in onze maatschappij een diepere verantwoording doordringt
om de dingen van het leven naar wezenlijke maatstaven te meten, opdat
de vroomheid hecht gefundeerd wordt op de waarheid, zal verder gaan;
want velen zullen opstaan die mijn werk voortzetten".
Dan stelt Socrates --r in het aangezicht van de dood — de vraag:
was is eigenlijk de dood? Wat wil zeggen sterven?
„De dood is één van twee dingen. Of het is zo iets als een volkomen oplossen in
het niets en geen enkel bewustzijn van iets meer hebben na zijn dood, of het is —
zoals men ons vertelt r een verandering en een verhuizing van de ziel naar een ander
oord. En als de dood betekent een zich-van-niets-bewust-zijn, maar zo iets als een
slaap, waarin de slapende mens zelfs geen droom ziet, dan zou de dood een wonderlijke winst betekenen".

Onwillekeurig komt bij het aanhoren van deze taal de gedachte bij
ons op, dat hier bij de oude onvermoeide strijder, toch de moeheid doorbreekt. Maar dit alles is slechts schijn en een prachtig staaltje van fijne
ironie; er wordt namelijk nog een tweede mogelijkheid genoemd:
„Maar als aan de andere kant de dood zo iets als een verhuizen van deze wereld
naar een andere en als waar is, wat ons verteld wordt, dat daar alle gestorvenen
wonen, wat grater goed dan dit zou er kunnen zijn, edelachtbare Heren! Immers als
iemand, in de Hades gekomen, verlost van dezen hier, die beweren rechters te zijn,
daarginds de ware rechters zal vinden, die, naar men zegt, daar vonnis wijzen, Minos,
Rhadamanthys, Aeacus en Triptolemus en andere halfgoden, die rechtschapen waren
in hun leven hier, zou zulk een reis iets onbeduidends zijn?"

Hier wordt een ander gerechtshof geschilderd, waar Socrates voor
zijn Eeuwigheid staat, waar zijn persoon en werk met eeuwige maatstaven gemeten worden. Daar is hij gerust op, ja zelfs zal hij in het
hiernamaals zijn onderzoek voortzetten. Wat een enorm zelfbewustzijn
spreekt hieruit. Eens zal Socrates met de groten uit de historie een
gesprek voeren en dit gesprek zal volmaakter zijn, omdat zijn gesprekpartners volmaakter zijn. Onwillekeurig worden we aan de Divina
Comoedia herinnerd, waar Dante in het Voorgeborchte ook de groten
uit de historie ontmoet, waar hij door de vijf grootste dichters in hun
kring wordt opgenomen en hun geheime gesprekken wordt waardig
gekeurd 13) .
Alleen al om deze passage en deze gedachten is de Apologie het
lezen en herlezen waard en terecht schrijft dan ook Dr. Broos in zijn
Inleiding op de door hem uitgegeven Apologie: „Het is een weldaad en
zal altijd een weldaad zijn voor ieder, die geestelijk evenwicht (iets
anders dan geestelijke doodsheid) weet te waarderen, Socrates onge
schokt in de branding te zien standhouden. Een gerijpt mens, niet meer
angstig zich aan het blote leven vastklampend, maar een positieve eis
stellend aan het leven, nl. dat het zo goed mogelijk zal zijn. Gerijpt zo
13) Div. Com I 4, 83-105. Guardini pp. 103-104.
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zeer, dat hij, zelf levend naar de volle praegrtantie van die eis, de gehele
situatie van het proces kan plaatsen in het licht van een soms milde,
soms scherpe ironie" (Dr. H. J . Broos, Plato's Apol. Socr. pp. IX, X) .
Tenslotte de laatste zin, weemoedig, stil, maar groot: „Evenwel, het
is nu tijd om hier vandaan te gaan, voor mij om te sterven, voor U om
te blijven leven; maar wie van ons beide partijen het beste deel verkoren
heeft, dat weet. niemand, behalve God!" 14 ) .
De Crito

Nog eenmaal krijgt Socrates de kans om aan de dood te ontsnappen
door een vlucht uit de gevangenis; de deur staat immers op een kier en
vermogende vrienden willen hem helpen. Vooral zijn trouwe vriend
Crito, naar wie deze dialoog genoemd is, oefent sterke pressie op hem
uit om te vluchten. De bewaking is niet al te streng en zijn tegenstanders, die gaarne hadden gezien, dat hij gedurende het proces in ballingschap was gegaan, zoals Anaxagoras en Protagoras, hoopten, dat hij
nu geruisloos er tussen uit zou knijpen en velen van de jury hoopten
achteraf hetzelfde. Crito voelt zich daarom dan ook gerechtigd om
Socrates aan. te sporen zich door een vlucht te onttrekken aan het immers door hem en vele anderen als onrechtvaardig gevoelde vonnis.
Socrates heeft dit niet gewild. Waarom niet? Deze, ook later nooit verstommende vraag, die ook aan Plato ongetwijfeld in vele toonaarden is
gesteld door lieden, die 6f verontwaardigd waren over een onnodig
martelaarschap óf door hen, die deernis hadden met de onpraktische
zonderling, heeft Plato in deze dialoog beantwoord. De argumenten
van de oude Crito, aan wie Plato alle motieven tot vluchten in de mond
heeft gelegd, worden ontzenuwd door Socrates' trouw aan zijn principes, aan zijn Geweten. Zelfs al is het vonnis onrechtvaardig, men mac)
geen kwaad met kwaad vergelden. Door te vluchten zou hij bovendien
de wetten verkrachten en Athene als rechtsstaat ondermijnen en daarom blijft hij, vooral nu, nu hij de gelegenheid heeft zijn levensprincipes
te toetsen aan de harde realiteit.
Toch zal ook Socrates, die een man was met een sterke en ondanks
zijn ouderdom ongebroken levensdrift, gedurende zijn hechtenis van een
maand, uren hebben gekend, waarin de drang om te leven — ieder
mensenkind aangeboren — de overhand kreeg. En zo schijnt het gesprek met Crito ook een luid-worden te zijn van voorafgaande twijfels.
Evenals de Apologie toont de Crito ons de samenhang, die er bestaat
tussen het probleem van de dood en het geweten. De dood overwinnen
betekent voor Plato-Socrates de Zin ontdekken, die de totale betekenis
van ons leven omsluit 15 ) .
In de Apologie brak het Socratische bewustzijn aan de eeuwige eis
van het Geweten gebonden te zijn machtig door. In de Crito daarentegen is alles stiller, inniger, want de openbaarheid van het gerechtshof
is nu verdwenen, de hartstochten zijn geluwd. In de beslotenheid van
14) „Nu mocht ik liever hier vandaan en slapen gaan, en slapen gaan bij mijnen
Lieven Heerel 15) Guardini, pp. 131.
64
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de cel is Socrates alleen met zijn vriend, maar deze is slechts een gebrekkig medium, de strijd voltrekt zich tussen zijn sterke levensdrang
en zijn Geweten. In het brandpunt van het gesprek speelt zich een bijna
„unheimische" scene af. De Wetten van de staat worden door Plato
sprekend ten tonele gevoerd. Op de weg, die Socrates — verondersteld,
dat hij bezwijkt voor de verleiding om te vluchten — naar den vreemde
voert, treden hem de Wetten van zijn vaderstad tegemoet, de verper
soonlijking van wat hem op het huidige moment verplicht! En het is
ontroerend voor ieder, die de Crito met aandacht leest, hoe sereen het
meest innerlijke in de mens Socrates, zijn Geweten, dat ondanks alle
levensdrift de stem van het Eeuwig-Gerechte, het Zedelijk-Goede
hoort, op deze eis antwoordt 16) .
De Phaedo
In de Phaedo wordt de Idee van het Geweten nog tot grotere klaarheid gebracht. Het zou ons echter te ver voeren hierop dieper in te
gaan. De Phaedo is veel later geschreven dan de twee andere bovengenoemde dialogen en de Apologie, nl. in de jaren van Plato's meesterschap; daarom onderscheidt de Phaedo zich ook van deze in gedachtensfeer en diepzinnigheid! Maar de kracht van het gebeuren, waarom alle
zich verzamelen is zo groot, dat het verschil nagenoeg wordt opgeheven. En wat in waarheid de uitdrukking is van de geestelijke rijpheid
van Plato verschijnt hier als de ontplooiing en de metamorphose, die
zich in de mens Socrates voltrekt in de ure des doods ( Guardini, p. 20) .
Ik kan een ieder aanraden de laatste bladzijden van de Phaedo te gaan
lezen, die het sublieme relaas bevatten van Socrates' dood, zo, schoon
door Boutens vertaald.
Iemand, die louter en alleen door innerlijke geesteskracht, door zelfverworven geestelijke grootheid zo onbevangen tegenover de dood kon
staan, is een nobel mens geweest. Hierbij moeten we wel bedenken, dat
deze man „het Licht des Geloof s" miste, hij was — om het kort te zeggen — geen „Kind der Kerk". De Griekse en Romeinse religie was
immers geheel anders geaard dan de onze. Toch hoop ik, of liever, ik
ben er diep in mijn hart van overtuigd, dat hij, die zijn hele leven streefde naar Waarheid, Goedheid, en Gerechtigheid, Hem, die de Waarheid, Goedheid en Gerechtigheid zelve is, van aangezicht tot aangezicht
voor Eeuwig mag aanschouwen.
16) Guardini, pp. 132.

Afrika op de tweesprong
door DR. J. J. B. P. VAN LIERDE

LT ET ontbreekt de laatste jaren zeker niet aan belangstelling voor de
z.g. achtergebleven of onderontwikkelde gebieden. Voor dit groeiende interesse zijn vooral economische en politieke oorzaken, aan te
geven. Men realiseert zich meer en meer dat excessieve contrasten
tussen de „have's" en „have's not'', tussen de verschillende naties en
werelddelen onderling, dezelfde storende invloed kunnen hebben op de
wereldmaatschappij, als voorheen analoge contrasten binnen eenzelfde
natie hadden op de nationale samenleving. Door ontwikkeling van verkeer en techniek is immers de wereld zo „klein" geworden, dat men in
de achtergebleven gebieden tegenwoordig spoedig op de hoogte is van
wat er zich afspeelt in de economisch ontwikkelde landen en werelddelen. Deze kennis van de gebeurtenissen in andere landen ontneemt
deze volkeren in de achtergebleven gebieden de berusting in hun „lot"
die zij vroeger aan de dag legden. Doelbewust trachten zij nu tot een
verhoging van hun levensstandaard te komen, hetgeen reeds tot een
belangrijke ontwikkeling in veel van deze gebieden heeft geleid. Eén
van deze gebieden, waar een en ander ook plaats grijpt, is vooral, gezien
de geografische ligging en de politieke en economische belangen, van
betekenis voor Europa. Wij doelen hier op Afrika, een werelddeel dat
we hier nader zullen belichten.
A. Politieke situatie
De gebeurtenissen van de laatste jaren hebben reeds voldoende aangetoond dat er in Afrika belangrijke dingen gebeuren.
In 1954 ontstond de Afrikaanse regering van de Goudkust met
Kwame Nkrumah als eerste minister. In datzelfde jaar kwam de Centrale Afrikaanse Federatie tot stand tussen Noord- en Zuid Rhodesia
en Nyassaland. De Mau Mau-beweging in Kenya duurde voort en de
Britten moesten Egypte verlaten. Men verklaarde dat de politieke bestemming van Uganda er hoofdzakelijk een zou zijn van die van een
Afrikaanse staat. Per 1 januari 1956 kreeg Soedan zelfbestuur. De
nieuwe Nigerische Federatie kwam tot stand, waarbij bepaald werd dat
ze dit jaar volledig zelf-regering zal krijgen.
Uganda, waar de Europese en Aziatische bevolking nog niet 1% van
de totale bevolking uitmaakt, is politiek bestemd om een Afrikaanse
staat te worden. In Tanganyika, waar de blanke bevolking ook nog
geen 1 % bedraagt van de totale bevolking, is op dezelfde manier een
begin gemaakt met een multi-rassen maatschappij. In Kenya vormen de
Europese en Aziatische elementen samen 3% van de totale bevolking.
Ook daar heeft men de eerste stap gezet op weg naar een multirassen
politieke controle.
Marokko heeft intussen de onafhankelijkheidstatus verkregen.
Een recente missie van de Verenigde Naties heeft zelfbestuur aan-
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bevolen voor Tanganyika binnen 20 jaar. De politieke onrusten in het
Franse departement Algiers en in de protectoraten Marokko en Tunis
zijn evenzovele bewijzen van de politieke dynamiek, die het huidige
Afrika kenmerkt. Niet alleen op politiek terrein echter is Afrika in
beweging, ook op andere terreinen en met name op het economische.
B.

Economische situatie

Het economische beeld van Afrika is in vele opzichten belangrijk. Voor
een groot aantal landbouw- en mijnbouwprodukten is het Afrikaanse
aandeel in de wereldproduktie van bijzondere betekenis. Naast deze
grote potentiële rijkdommen aan grondstoffen heeft Afrika nog andere
gunstige aspecten. Het continent is gelegen op de hoofdslagaders van
's werelds grootste handelswegen. Bezien vanuit het oogpunt van land-,
zee- en luchtwegen, is Afrika gunstig gelegen. Vliegvelden, nationale
zowel als internationale, breiden zich uit als nimmer tevoren en spoorwegen komen erbij in een mate en een tempo, zoals men nog nooit in
Afrika's historie heeft meegemaakt. Het zeevervoer naar de Kaap,
Noord-, Oost- en Westkust neemt meer en meer toe, vooral voor de
transport van grondstoffen die in andere werelddelen gebruikt kunnen
worden.
Ook op economisch gebied valt er dus in Afrika een ontwikkeling te
constateren, die pas aan het begin schijnt te staan, want de plannen zijn
van veel groter betekenis dan het tot heden gerealiseerde.
In dit zwarte continent worden plannen ontworpen, die zowel landbouw, industrie als handel en verkeer betreffen, zo b.v. het plan d'Outre
Mer. In verband met de snelle aanwas van de bevolking (2% per jaar)
is het werkgelegenheidsprobleem in Noord-Afrika nijpend en wil men
een oplossing zoeken in de industrialisatie. Het plan d'Outre Mer,
waarbij men zich voorstelt om enige jaren lang belangrijke bedragen te
investeren, beoogt de ontwikkeling van de export en is gebaseerd op
toekomstige prijsverwachtingen van grondstoffen. Het omvat tevens de
stichting van scholen en ziekenhuizen en de aanleg van grote infrastructuurwerken voor wegen en energieverwekking. Eén van de grootste objecten in studie berust bij de AFRAL (Afrika Aluminium Maatschappij ) . De grootste producenten van aluminium, Duitsland, Zwitserland, Italië en Frankrijk hebben zich hierin verenigd met het doel
zeer grote aluminiumfabrieken te stichten. De aluminiumproduktie zal
bij verwezenlijking van dit plan, dat nog slechts in studie verkeert,
tweemaal zo groot zijn als dat van de 4 genoemde landen tezamen. Een
ander project is: het vruchtbaar maken van de Sahara. Dit woestijngebied, dat 7 miljoen km 2 groot is, hoopt men over 50 jaar voor het
grootste gedeelte veranderd te hebben in bouwland en oases.
Dit alles zijn tekenen van de economische ontwikkeling waarin Afrika
zich reeds bevindt. De havens zijn echter te klein, de kust is moeilijk
bereikbaar, de rivieren zijn moeilijk bevaarbaar, de transport- en verkeersmiddelen zijn in vele gevallen nog onvoldoende; de landbouw is er
nog zeer primitief, er zijn praktisch nog geen industrieën, kortom er is
nog veel werk vereist voordat Afrika economisch ontwikkeld is en de
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bevolking een redelijke levensstandaard heeft bereikt. Dat men nog lang
niet aan deze redelijke levensstandaard toe is, bewijzen de enige cijfers
die ter beschikking zijn, n.l. die van Nigeria. Daar is het nationale
inkomen per hoofd van de bevolking iets minder dan 1/8 van dat in
Nederland. De inkomensniveau's in de andere Afrikaanse gebieden
liggen zeker niet hoger.
In onze inleiding wezen we reeds op het ontoelaatbare van een te
grote discrepantie tussen de „have's" en „have's not". Dit gaat ook op
voor Afrika, waar de „have's not" massaal zijn en de discrepantie meLde inkomens van anderen in dit werelddeel en met andere gebieden van
de wereld bijzonder groot is. Deze toestand plaatst ons voor de vraag
hoe wij de inlanders een hogere levensstandaard kunnen geven. Is dit
mogelijk, en zo ja, onder welke condities?

Economische ontwikkeling
Eenvoudig gesteld wordt de levensstandaard bepaald door de produktiviteit van de bevolking. Uit deze produktie wordt een deel verbruikt en een ander deel gereserveerd voor kapitaalvorming. In vele
landen zal men ook goederen invoeren, welke met het overige deel van
de eigen produktie moeten worden betaald.
De produktiviteit moet in eerste instantie aan het Afrikaanse volk
welvaart brengen. Zoals elders is ook in Afrika deze produktiviteit
afhankelijk van de ter beschikking staande produktiefactoren. Zijn de
produktiemiddelen in Afrika zelve in die kwantiteit en kwaliteit voorhanden, dat hiermede de verhoging van de levensstandaard van de
inlandse bevolking kan worden bereikt?
Wat de grond betreft: Afrika bezit bijna 20% van alle grond op de
wereld. Voor landbouwdoeleinden is deze grond niet overal geschikt.
Maar de grond is in vele gevallen geschikt voor andere doeleinden. De
aanwezigheid van mineralen is zeker nog niet volledig geëxploreerd,
wetenschappelijk onderzoek hiervan is nauwelijks begonnen. De grootste hoeveelheden waterkracht, zonne-energie, uranium en andere ertsen,
die van belang kunnen zijn voor het gebruik van atoomenergie, dat alles
bezit Afrika. Als we dan ook kunnen spreken van een continent, dat in
potentie „self supporting" is, dan is dat wel Afrika.
Maar naast deze grond zijn kapitaal en arbeid nodig voor economische
ontwikkeling. Hoe staat het met deze produktiefactoren in Afrika?
Absoluut gezien zou men kunnen concluderen dat er al veel kapitaal
geïnvesteerd is in Afrika. Tussen 1950 en 1953 werden door de wereldbank leningen toegezegd tot een bedrag van totaal £ 200 miljoen.
Frankrijk investeerde in de periode van 1949 tot 1952 210 miljard
Franse francs in Zwart-Afrika en 240 miljard in Noord-Afrika ( Algiers, Marokko, Tunis) . De niet-Franse investeringen bedroegen in dat
tijdstip 14,5 miljoen Franse francs. Ook Engeland en Portugal hebben
belangrijke bedragen geïnvesteerd en nog vele andere landen. Ondanks
deze kapitaalinjecties is deze produktiefactor nauwelijks voorhanden en
is er praktisch een groot gebrek aan kapitaal, dat niet van de inlander
kan komen. Maar dit is niet alleen het geval met het kapitaal. Ook aan
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leidende arbeid is gebrek. Er is een grote behoefte aan wetenschappelijk
geschoolde mensen, medici, research werkers, economen, ingenieurs,
kortom aan allen die op een of andere manier leiding kunnen geven.
Deze specialisten zullen voorlopig van buiten Afrika moeten komen.
Afrika bezit dus zelf noch het kapitaal, noch de benodigde leidende
arbeid.
Dit werelddeel is dus voor de economische ontwikkeling, voor lange
tijd die komt, afhankelijk van buitenlandse hulp. Nu zit weliswaar de
„wereldpolitiek" met Afrika enigszins verlegen, en bieden Rusland en
Amerika voor ondersteuning tegen elkaar op, maar men vergete niet dat
er ook nog andere gebieden zijn, waarmee men evenzeer verlegen zit.
Daar staat tegenover, dat het kapitaal schaars is. Beide werelddelen
hebben zelf al een ontzaglijke kapitaalbehoefte, die gelijke tred houdt
met de steeds groeiende bevolking. De geneigdheid tot investering van
dat schaarse kapitaal zal in ieder geval vermeerderd kunnen worden,
wanneer het economisch klimaat gunstig is.
Conditio sine qua non voor een economische ontwikkeling zijn gezonde politieke grondslagen. Zolang die ontbreken, zal er geen orde en
rust in het land zijn en zal het derhalve ook praktisch niemand aanlokken om kapitaal te investeren of om er zijn arbeid ter beschikking te
stellen, hetgeen impliceert dat er dus ook geen goede economische
ontwikkeling kan plaats vinden.
Kent Afrika momenteel gezonde politieke grondslagen? Om dit te
beantwoorden moeten we zien hoe de huidige situatie is. Het gehele
Afrikaanse continent is bevolkt met een grote verscheidenheid van
stammen en rassen welke laatste hier voor ons doel alleen van belang
zijn en die we gemakshalve tot 2 zullen reduceren, te weten: het blanke
en het zwarte ras. Van de 175 miljoen inwoners telt Afrika 170 miljoen
zwarten en slechts 5 miljoen blanken. Overal vindt men beide rassen,
alhoewel niet steeds in gelijke verhouding. Zo is de verhouding blank :
zwart b.v. in Zuid-Afrika 1 : 5; in Centraal Afrika 1 : 30 en in Oost en
Brits Centraal Afrika 1 : 100.
In ieder land van het Afrikaanse werelddeel heeft men zodoende te
maken met een dualistische maatschappij, waarvoor hier dezelfde definitie kan gegeven worden als die welke Dr. J. H. Boeke geeft voor een
pluralistische maatschappij, n.l.: „Een niet homogene samenleving,
samengesteld uit volksgroepen van een levensstandaard, levensopvatting en sociale organisatie, die, elk op zichzelf een afgerond, maatschappalijk geheel vormend, onderling zo uiteenlopen dat de verschillen niet
zijn overbrugd, geen geleidelijke overgang zich laat constateren, onderling contact der groepen eenzijdig en oppervlakkig, wederzijds begrijpen gebrekkig en gering blijft en het overgaan van de ene groep in de
andere, als het zich neerzetten in een vreemd land" 1 ) .
In deze dualistische maatschappij nu leven de rassen meestal niet met
en naast elkaar, maar tegenover elkaar. In vele dier maatschappijen
leven dan ook vele rassen in vrees, is de maatschappij bijgevolg op
angst gebaseerd en ontbreken gezonde, politieke grondslagen. De blan1) Dr. J. H. Boeke: De dualistische maatschappij in „De Economist' 1935.
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ken vrezen dat zij op de duur door de niet-blanken verdreven zullen
worden of dat bij een economische doorbraak van deze laatsten, een
concurrentie zal ontstaan, die de levensstandaard van de blanke zal
verminderen.
Bovendien vrezen de blanken, die hun thuis in Afrika hebben gevonden, dat als zij, als dragers van een hogere beschaving, aan de Afrikanen concessies zullen doen, de sluizen geopend zullen worden en een
begin zal worden gemaakt met het wegvegen van al de waarden, waarvan zij profiteren en waarvoor ze jaren lang hebben gewerkt.
De zwarten, die bang zijn, dat de blanken hen zullen uitroeien, passen in sommige gevallen zelfs ook reeds apartheid toe, zoals b.v. in
Buganda, waar men een soort „omgekeerde" apartheid kent. Omdat
tenslotte beide partijen het recht hebben in dit werelddeel te blijven,
mag de ene niet trachten de andere hieruit te verdrijven.
De blanken zijn in Kenya, Rhodesia, Tanganyika, Belgisch Kongo,
Zuid-Afrika en in Algiers, Marokko en Tunis enz. niet alleen volgens
het wettelijk recht, maar ook volgens een formeel recht. Zij zijn het
immers die grotendeels het land hebben gevormd tot wat het nu is. Zij
zijn het ook die nu verder een politieke en economische taak hebben te
vervullen en er voor zorg hebben te dragen dat hier veeleer dan een
chaos van stammen, moderne staten worden gecreëerd, die met de
moderne wereld verbonden worden. Het verdwijnen van de blanken of
het nu totaal wegnemen van hun leiderschap, zou zeker leiden tot het
in de verre toekomst opschuiven van 's lands ontwikkeling en van de
geestelijke en economische vooruitgang van het volk. Met minstens
evenveel recht als de blanken is ook het zwarte ras in Afrika. Ook zij
hebben recht om te blijven; het zou bovendien praktisch onmogelijk zijn
om deze mensen uit het continent te zetten.
Wij zouden een en ander zelfs nog sterker durven zeggen en poneren, dat beide rassen niet alleen het recht, maar ook de plicht hebben
om in Afrika te blijven, want een terugtrekken van één der rassen zou
in strijd zijn met de werkelijke, en op lange termijn bestaande belangen
van Afrika.
Mits ook de Afrikanen er van overtuigd zijn dat hun gelijke burgerrechten en gelijke kansen worden geboden, zullen zij zich realiseren dat
hun zodoende een veel schitterendere toekomst wordt geboden, dan zij
ooit alléén zouden kunnen bereiken. Willen zij dit „beloofde land"
echter binnengaan, dan zullen zij toch ook wel degelijk moeten beseffen, dat de menselijke natuur overal dezelfde is en dat het derhalve ook
onredelijk zou zijn om nu te verwachten, dat de blanken alles zouden
geven en niets zouden terugontvangen
De vraag wordt dus: Hoe kunnen we een maatschappij creëren, die
aan alle rassen voordelen biedt en hen in staat stelt om bij te dragen tot
een wederzijdse geestelijke verrijking en materiële vooruitgang?
Gezien de huidige situatie, waarin de blanken praktisch al de mogelijke bestaande voordelen reeds genieten, is de vraag nog scherper te
stellen door deze te beperken tot het niet-blanke ras, waarvoor we
kunnen vragen: In welke maatschappij dezen zich volledig zullen geven
en zullen kunnen delen in — de verbetering van het welzijn?
aan
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Hiervoor is nodig een inter-rassen-, een geïntegreerde maatschappij,
waarin de verschillende rassen met elkaar samenwerken, zonder onderscheid van kleur, godsdienst of afkomst. Is dit „technisch" mogelijk?
De beantwoording van de vraag stuit op de volgende moeilijkheden:
Fundamenteel en beslissend voor de realisering van een inter-rassen
maatschappij is de huidige dispariteit, die er bestaat in kennis, bekwaamheid en ervaring tussen de verschillende rassen. Het doen verdwijnen van deze dispariteit is essentieel om een geïntegreerde
maatschappij te kunnen realiseren. Sommigen zeggen dat het in se
onmogelijk is, omdat er altijd een fysisch verschil zal blijven bestaan
tussen blank en zwart. Dit is onjuist. Er is geen enkele reden om aan te
nemen dat de bestaande dispariteit tussen de rassen veroorzaakt zou
zijn door verschillen die aan het ras zelve inherent zijn. Die verschillen
zijn eerder het resultaat van het milieu, concludeerde een studie, die in
1951 door de Unesco is gemaakt over „The race question in modern
science". Waar er dus geen „natuurlijke" onmogelijkheid bestaat om tot
een gelijkwaardig niveau van de rassen te komen, en bovendien zelfs
rassendiscriminatie, moreel, godsdienstig en politiek veroordeeld moet
worden, moet getracht worden om in het belang van allen dit soort
maatschappij te creëren, want daardoor zal in principe de gezonde
politieke grondslag zijn gelegd voor een economische ontwikkeling van
Afrika.
a. Een eerste stap naar een permanente economische ontwikkeling is
dus het gezond maken van de politieke grondslagen, wat betekent dat
de rassendiscriminatie moet verdwijnen en dat een geïntegreerde maatschappij gecreëerd wordt, waarin de verschillende rassen samenwerken
ter bereiking van de geestelijke verrijking en materiële vooruitgang van
allen. Dit zal in bepaalde gevallen een nieuwe beschouwingswijze moeten betekenen, soms voor de niet-blanken en in zeer vele gevallen voor
de.blanken.
b. Deze nieuwe beschouwingswijze zal zich in het begin vooral moeten richten op economisch terrein. Dit betekent dat de niet-blanken een
actief en verantwoordelijk deel moeten krijgen bij het nemen van beslissingen op economisch terrein. Er is al een bepaalde Afrikaanse elite die
daartoe in staat is, want zij hebben reeds in verschillende mate de kennis en bekwaamheid van de westerlingen verkregen en bekleden in
sommige gevallen ook al belangrijke functies in het industriële en handelsleven. Tot hen kunnen gerekend worden: politici, ambtenaren.
onderwijzers, technici, leiders van vakverenigingen, enz. Zij hebben in
toenemend aantal een kennis en ervaring die gelijk is aan de Europese.
Zij nu moeten de brug vormen tussen de Westerse beschaving en de
Afrikaanse volkeren. Op alle mogelijke manieren moet getracht worden
om hun medewerking te verkrijgen, want als zij de westerlingen de rug
toekeren is Afrika voor het Westen en voor de wereld verloren. Maar
ook moet gepoogd worden om de medewerking van andere Afrikanen
te verkrijgen. Een eerste vereiste daartoe is weer van economische aard.
Waar dit nog niet het geval is moet in die gebieden een wetgeving
worden ingesteld, die de mogelijkheden tot opklimmen op de maatschappelijke ladder ook aan hen geeft.
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c. Maar niet alleen moet men de zwarten economische mogelijkheden bieden. Men dient ook op politiek terrein verder te gaan en hen
voor de slotfase dusdanige politieke kansen te bieden, dat zij op den
duur in staat zullen zijn om zich zelf te besturen. Dit moge misschien
enigszins revolutionair klinken, maar men vergete niet, dat een gewone
multi-rassen maatschappij toch nooit een politiek stabiel systeem zal
blijken te zijn, want achter de muur van rassen-integratie zal zich toch
een machtsstrijd ontwikkelen tussen de beide rassen. Zolang men hier
geen duidelijke positie heeft gekozen vreest ieder ras, dat het andere
ras toch naar een machtspositie streeft, die erop gericht is om de eigen
belangen te bevoordelen ten koste van die van het andere ras. Daarom
is het wenselijk zelfbestuur in uitzicht te stellen. Dit zou b.v. kunnen
geschieden door middel van een verkiezingssysteem, waarbij de leden
van het zwarte ras, die de nodige kwalificaties bezitten die in de wet
zijn neergelegd, op een gemeenschappelijke verkiezingsrol hun stem
uitbrengen. In principe moet men dus zo maar niet iedereen laten stemmen, maar slechts zij die ontwikkeld genoeg zijn, of een bepaald beroep
hebben, of voldoende eigendom hebben, enz. In plaats van een algemeen stemrecht, dus een beperkt stemrecht.
Zaak is dus om van het begin af aan te stellen, dat via de overgangsfase van een multi-rassenmaatschappij met economische mogelijkheden
voor de zwarten, gestreefd zal worden naar een slotfase, waarin het
doel is om uiteindelijk de Afrikaanse politiek van de Afrikanen zelve te
laten komen.
Inderdaad zou het een ongezonde politiek zijn om bij zulk een klein
element, als dat hetwelk door de blanken wordt gevormd, de multirassen maatschappij als uiteindelijk doel te stellen. Maar al is dit niet
wenselijk, dan betekent dit echter nog niet, dat zulk een maatschappij
vooralsnog niet wenselijk blijft. Integendeel, ze is zelfs essentieel als
het zelfbestuur straks iets wil betekenen in termen van politieke en
economische stabiliteit. De ontwikkeling van een zwart antagonistisch
nationalisme zou maar een zwak substituut zijn voor datgene wat er
thans is. Dit soort nationalisme nu kan vermeden worden, als het initiatief genomen wordt om samen landen te creëren, die niet als een actie
tegenover het „kolonialisme" gelden. Daartoe moeten de blanken, hoe
moeilijk het ook moge zijn, de zwarten de hand reiken en hun helpen
bij het streven naar zelfbestuur.
Pas wanneer men dit aan de Afrikanen in het vooruitzicht stelt,
zullen zij zich met hart en ziel geven voor de ontwikkeling van hun
continent en zullen er gezonde permanente grondslagen kunnen zijn,
die als noodzakelijke voorwaarde gelden voor de economische ontwikkeling van Afrika.
De nieuwe condities voor de blanken
In het voorafgaande hebben we aangegeven onder welke primaire
condities buitenlands kapitaal en buitenlandse hulp naar Afrika willen
komen om mede te werken aan de economische ontwikkeling van dit
werelddeel.
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Een ander aspect van het probleem is: onder welke voorwaarden zijn
die buitenlandse investeringen en hulp nu welkom in Afrika? Het zal
duidelijk zijn, dat dit niet het geval zal zijn, wanneer men zou handelen
zoals men dat vroeger in Amerika of Australië deed, waar de nieuwe
emigrantengemeenschappen de oorspronkelijke, meer primitieve inwo ners verdreven en daardoor 'n hoge levensstandaard bereikten. Ook zal
die buitenlandse hulp niet welkom zijn, wanneer zij slechts de buitenlanders ten goede zou komen en deze laatsten, naast de inlanders, op een
veel hoger materieel niveau zouden gaan leven. Misschien was dit en kele decennia terug nog mogelijk, nu echter niet meer sinds 't streven naar
zelfbestuur zo algemeen als ideaal wordt ondersteund. Het verschil tussen de vreemde en plaatselijke levensstandaarden, de buitenlandse politieke controle en de eigendom van bijna alle economische activa door
vreemden, zijn de laatste jaren het onderwerp geweest van sterke aanvallen. De Communisten noemen deze traditionele investeringspolitiek
economisch imperialisme en stellen, dat het onvermijdelijk verbonden is
met het kapitalisme. En alhoewel hun leerstellingen niet noodzakelijk
worden geaccepteerd als een beter alternatief, geven deze historische
investeringsmethoden in zekere zin toch een soort open flank voor hun
aanval, juist omdat deze methoden bij de volkeren in de achtergebleven gebieden zo antipathiek zijn.
Er moet derhalve naar een nieuwe investeringsmethode worden uitgezien. Welke deze moet zijn, zal afhangen van de moeilijkheden die
de inlanders in dit opzicht te overwinnen hebben. Welke nu zijn die
moeilijkheden?
De inlanders zijn over het algemeen bang voor buitenlandse investeringen en buitenlandse hulp, omdat
1. onder die omstandigheden de buitenlanders het beste werk zullen
krijgen en houden en de hoogste dividenden zullen toucheren, terwijl zij zelf proletariaat zullen blijven.
2. De economische bronnen van hun land gebruikt en uitgeput zullen
raken, met als enig nut dat het de buitenlanders winsten geeft.
3. Buitenlands personeel en buitenlandse eigendommen de buitenlandse, politieke overheersing van de blanken zullen versterken, hun
daarbij het gevoel overlatend, dat zij in hun eigen land niet meer
vrij zijn. Als historisch bewijs hiervoor verwijzen ze naar ZuidAfrika, Kenya en de Rhodesia's.
Onze zorg moet dus zijn het kapitaal voor alle Afrikanen aan te wenden. Deze aanwending kan geschieden op alle mogelijke terreinen van
onderwijs, research enz. Doch niet alleen welvaart mag beoogd worden,
maar zoals President Eisenhower in zijn laatste plan voor de buitenlandse hulp stelde, moet het zo zijn dat „the major responsibility must
necessarily lie with the countries themselves. At best, foreign capital as
well as foreign aid can only launch or stimulate the process of creating
dynamic economics''. En hiermee kunnen we tegemoet komen aan het
derde genoemde bezwaar van de Afrikanen, dat is de vrees voor de
buitenlandse politieke overheersing. Wanneer het traditionele kapitalisme zo aangepast kan worden, dat er tegelijkertijd een verdere politieke
vrijheid kan ontstaan, dan zal men ook aan dit bezwaar tegemoet kun-
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nen komen. Dit kan mede door de Afrikanen zelf een dusdanige training te geven dat zij zich kunnen opwerken om leidersposities in te nemen en zitting te nemen in de directie. Dit kan ook door de Afrikanen
te helpen en te leren sparen om een onderneming te bezitten, individueel
of in collectief verband enz. Wanneer dit alles geschiedt en de Afrikanen zich er van bewust geworden zijn, dat zij op de duur het zelfbestuur
zullen verkrijgen, dan zal ook hun vijandig gevoel met betrekking tot
buitenlandse investeringen en buitenlandse hulp verdwijnen en zullen
zij hierover ook niet slechter denken dan b.v. de Canadezen nu doen
over de Amerikaanse hulp.
Samenvatting en besluit
Afrika, dat thans aan het begin van zijn economische ontwikkeling
staat, heeft een nieuw stadium in de historie bereikt, dat er op gericht
is om van dit werelddeel in enkele decennia tijd een nieuw Afrika te
maken. In het voorafgaande hebben we gepoogd om te analyseren in
hoeverre dit doel bereikt kan worden.
We hebben gezien dat dit rijke continent vele ontwikkelingsmogelijkheden in zich bergt. Of deze ontwikkeling al dan niet gerealiseerd zal
kunnen worden en in hoeverre zij voorlopig afhankelijk is van buitenlandse hulp in de vorm van leidende hulp en kapitaal.
Wil men die buitenlandse hulp verkrijgen, dan is een eerste vereiste:
gezonde politieke grondslagen. In verschillende landen ontbreken deze
grondslagen omdat er in de een of andere vorm een soort rassensegregatie bestaat. Zolang die bestaat heerst er angst en vrees tusen de beide
rassen en is het politieke fundament niet sterk genoeg om daarop een
economische ontwikkeling te bouwen. Die rassensegregatie moet dan in
de eerste plaats verdwijnen. De mogelijkheden die daartoe openstaan
zijn: een exclusief nationalisme van een der rassen of een multigrassen
maatschappij.
Exclusief nationalisme is moreel onverantwoord, politiek, economisch
en sociaal niet te verdedigen en zelfs praktisch onuitvoerbaar. Dit betekent dat de segregatie dan teniet moet worden gedaan door haar tegenpool: de rassen-integratie. Een integratie kan het gemakkelijkst worden
gerealiseerd, wanneer de bij elkaar te voegen elementen onderling niet
al te sterk verschillen. Aangezien de beide rassen echter nog sterke
verschillen vertonen, kan niet direct worden verwacht dat er over de
gehele linie wordt geïntegreerd.
Al kan dit dan niet, dan is dit nog geen argument om de gehele integratie maar op lange termijn te schuiven, zoals sommigen willen doen,
die erop wijzen dat de massa eerst een goede „schoolopleiding" moet
hebben genoten. Deze zienswijze is foutief, want hoe kunnen de Afrikanen anders de levenswijze leren kennen van een meer ontwikkelde
beschaving, tenzij door hen de kans te geven zich met de Europeanen
te integreren. Dit is juist de wijze waarop hun opvoeding en culturele
groei de meeste vooruitgang kan maken, iets wat weer nodig is om in
eerste instantie tot een inter-rassen maatschappij te komen. De eerste
groep die al direct bij de integratie kan worden betrokken is de reeds
bestaande Afrikaner-elite.
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Door deze elite en door de blanken moet ondertussen worden gepoogd om de discrepantie tussen hen en de massa Afrikanen te verkleinen, door deze laatsten geestelijk en materieel op te trekken naar
het hoger Europese niveau. Geestelijk is dit, mogelijk, want de verschillen zijn niet inherent aan de rassen zelf, maar ze zijn veroorzaakt door
het milieu waaruit die verschillende rassen komen en leven.
Ook een optrekken op materieel niveau en dus een verhoging van de
levensstandaard is mogelijk, doordat de Afrikaners in die geïntegreerde
maatschappij de gelegenheid zullen krijgen om op te stijgen op de maatschappelijke economische ladder. Pas wanneer de inlanders deze kansen
geboden worden, zullen ze hun beste krachten geven. Daarbij moet er
niet alleen een uitloop naar boven mogelijk zijn op economisch terrein,
maar ook op het politieke terrein, in de vorm van een op de duur in
uitzicht gesteld zelfbestuur, want de werkelijke oplossing van de gehele
Afrikaanse problematiek moet uiteindelijk van de Afrikanen zelf komen.
De toekomstige economische ontwikkeling van Afrika hangt af van
goede menselijke verhoudingen. Wat Afrika derhalve in eerste instantie
nodig heeft zijn geen discussies in politieke termen over het al of niet
stichten van federaties en dergelijke, maar nodig is vóór alles een duidelijk begrip tussen de verschillende rassen. Door goede menselijke
betrekkingen tussen de verschillende stammen en rassen kan er een
klimaat worden gecreëerd van sociale rust en tevredenheid en daarmede
wederzijdse goede condities voor de aantrekking en ter beschikking
stelling van buitenlandse leidende arbeid en kapitaal, waarmede de
beoogde economische ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Het is in
het belang van ieder die de toekomst van Afrika speciaal ter harte gaat.
dat deze goede menselijke relaties zo spoedig mogelijk worden verwezenlijkt. De te vervullen taak is beslist geen gemakkelijke, zij vraagt de
energie en de wijsheid van alle individuen en organisaties, die daarbij
betrokken zijn.
Het is echter geen onoverkomelijke taak, zoals men zo vaak denkt en
ook zegt, daarbij nogal eens verwijzend naar wat Kipling in één zijner
gedichten schreef, n.l.:
„Oost is Oost en West is West,
en de twee zullen elkaar nooit ontmoeten
voordat hemel en aarde voor Gods rechterstoel staan".
Zij, die hier echter niet verder citeren, zijn onvolledig in deze, want
Kipling gaat door in zijn gedicht en zegt n.l.:
Maar er is noch Oost noch West,
noch de scheiding van grens, ras of geboorte;
wanneer twee sterke mannen elkaar in de ogen zien,
ook al komen zij van de uiteinden der aarde".
Welnu, deze „twee sterke mannen" zullen elkaar in de ogen zien
wanneer de hierboven genoemde condities vervuld worden, condities
van een menselijk leven, condities van een waardiger leven, condities
tenslotte waarin ook de Afrikaanse bevolking hier op aarde, door rechtvaardigheid, vrede en hoop, haar geluksaandeel zal kunnen vinden.

INTERNATIONALE KRONIEK

Vreemde bruidswervers om Afrika
door F. DE GRAEVE S.J.

OEN op 9 mei 1936 in naam van koning Victor Emmanuel het duizendjarig
keizerrijk van Ethiopië genaast werd bij de Italiaanse bezittingen van OostAfrika, kon men zeggen dat over de gehele oppervlakte van het zwarte werelddeel vlaggen wapperden uit het driemaal kleinere Europa. België, dat met zijn
kolonie van bijna 2,5 miljoen km2 wel eens „het kind met het waterhoofd" werd
genoemd, kwam in de rij van de bezittende mogendheden slechts op de vijfde en
voorlaatste plaats, na Frankrijk en Groot-Brittannië, die elk ongeveer de uitgestrektheid van Europa controleerden, Italië en Portugal. Alleen het volgens
Afrikaanse maatstaven minuscule Liberia (niet eens het driehonderdste deel van
het continent) kon zich van alle banden met Europa vrij beschouwen. Maar wie
dacht nog aan deze vervallen simili-Amerikaanse negerrepubliek, sinds in 1930
een onderzoekscommissie van de Volkenbond besloten had, dat „the attempt to
establish a civilized negro state in West Africa, so far proved a f ailure" .
Nu, amper twee decennia later, is de toestand totaal anders. Egypte, waar
reeds op 26 augustus 1936 de Britse bezetting een einde nam, zou tenslotte zelfs
in de kanaalzone van Suez de teugels in handen nemen. De Zuid-Afrikaanse
Unie, sinds lang een zelfstandig dominion binnen het Britse Commonwealth,
ging steeds meer een eigen koers volgen, zodat de Union Jack in het hart van
het oranje-blanje-bleu wel eens een voor de Britten vernederend symbool wordt.
Sudan, het vroegere Anglo-Egyptische condominium, riep bij het begin van dit
jaar zijn eigen onafhankelijkheid uit. De Goudkust en Nigeria, die reeds een
ruime mate van zelfbestuur genieten, kunnen eerlang hetzelfde doen, al is de
kans groot dat zij (voorlopig) zullen verkiezen evenals Zuid-Afrika binnen het
Commonwealth te blijven. Het statuut van Spaans en Frans Noord-Afrika is in
volle evolutie, terwijl in Frans-West-Afrika de eerste veelzeggende troebelen
beginnen. Zelfs de Engelse bezittingen van Oost- en Midden-Afrika kennen de
typische onrust van een mondig wordend nationalisme. Ethiopië herwon zijn
onafhankelijkheid. De overige Italiaanse kolonies tenslotte, voorzover ze niet
door de UNO onder tijdelijke voogdij werden gesteld, gaven het ontstaan aan
het nieuwe koninkrijk Libye. Eens te meer is een oorlog er oorzaak van geweest,
dat een geleidelijke politieke evolutie plots een duizelingwekkende vaart nam.
Hoewel de positie van Europa er nog zeer belangrijk is, kan men Afrika niet
langer een Europese annexe noemen: het is, in een meer dan geografische betekenis, een wereld-deel geworden 1) .
1 ) Het is opvallend dat de twee belangrijkste werken die het laatste jaar over de
politieke aspecten van Afrika verschenen, reeds in hun titel hierop zinspelen: Afrika
and die Welt, van 0. Splett, en Africa in the Modern World, uitgegeven door Calvin
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Het was evenwel niet alleen het ontwakend nationalisme dat het Europese
monopolie in Afrika aantastte. Gedurende de tweede wereldoorlog was Afrika
een koninginnestuk geworden op het strategisch schaakbord, en dat is het sindsdien gebleven. Dit had tot gevolg dat de twee moderne grootmachten (aan het
fabeltje van de Grote Drie, Vier of Vijf gelooft niemand meer), de U.S.A. en
de U.S.S.R. zich in toenemende mate voor Afrika gingen interesseren. Vóór
1943 bezat het State Department van de Verenigde Staten niet eens een Afrikaanse afdeling, maar tien jaar later zou de Foreign Policy Association verklaren:
„Yesterday the interest of America was in Asia, but today it is in Africa".
Evenzo bleef de presentie van de U.S.S.R. in de vooroorlogse periode beperkt
tot een oude erfenis van het tsjaristisch Rusland: het Dejazmatsj Balcha-hospitaal in de Ethiopische hoofdstad, Addis Abeba. Vandaag echter voeren de Sowjets een indrukwekkende Afrika-politiek, minder spectaculair dan' de Amerikaanse, maar verrassend effectief. Het behoort nog tot de geheimen van de
toekomst, welke van deze beide grote bruidswervers het halen zal. Behalve het
opbod van de bruidsschat zijn er immers nog vele andere factoren die het spel
der allianties kunnen beïnvloeden of bepalen. Politiek kan nu eenmaal niet
herleid worden tot alleen maar economie.
De Verenigde Staten van Amerika ontdekten de strategische waarde van
Afrika gedurende de tweede wereldoorlog. Noord-Afrika immers had een echte
sleutelpositie, zowel aan de Atlantische Oceaan als aan de Middellandse Zee,
terwijl Centraal- en Zuid-Afrika daarnaast nog een overvloed van strategische
produkten konden leveren. Door de leiding van de Westerse wereld te nemen in
de koude oorlog tegen het Sowjet-blok, ging Amerika in de tijdsspanne na Potsdam, en vooral sinds het ontstaan van het Koreaans conflict, een nog groter
belang hechten aan deze strategische factoren. Het waarom van de talrijke vliegbases in Marokko en Libye, begrijpt men uitstekend wanneer men de wereldkaart bekijkt. Ze dekken niet alleen het voor Europa zo belangrijke Middellandse
Zee-gebied, maar zijn tevens een rechtstreekse bedreiging voor Moskou en tal
van andere grote steden en industriële centra achter het ijzeren gordijn. Ook het
constante goede vliegweer is een niet te versmaden voordeel. Anderzijds zijn ook
de strategische produkten in waarde gestegen door de technische ontwikkeling
van de wapenindustrie. Het uranium voor de atoomwapens moet grotendeels
door Centraal- en Zuid-Afrika geleverd worden. Het Afrikaans columbium en
kobalt zijn essentieel voor het vervaardigen van staal met grote hitte-weerstand,
nodig voor de jet-vliegtuigen. Toen Rusland enkele jaren geleden de uitvoer
naar Westerse landen van mangaan en chroom stopzette, moest de minerale
rijkdom van Afrika weer uitkomst brengen. En tenslotte is Amerika op het
donkere werelddeel aangewezen om zijn eigen reserves aan te vullen van koper,
lood, ijzer, vanadium, bauxiet en rubber.
Het mag dan ook niet verwonderen, dat de uitvoer van Afrika naar de U.S.A.

W. Stillman. Interessante gegevens over het hier behandelde onderwerp vindt men
voorts nog in het bekende journalistieke werk van J. Gunther, Inside Africa, dat even,
wel met bevoegde omzichtigheid dient gelezen te worden. Belangrijk zijn nog Wirsing's Ruckkehr des mondo-mogo, een artikel van A. Rétif, Le Marxisme en A f riche
Noire („Etudes", jan. 1956) en van Vernon Mc Kay, Communist Exploitation of
Anti-Colonialism and Nationalism in Africa (in „The Threat of Sovjet Imperialism",
door C. Grove Haines) .
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gedurende en na de oorlogsjaren een sensationele vlucht nam 2) . Toch mogen
we deze onrechtstreekse hulpverlening niet uitsluitend op rekening schrijven van
het strategisch eigenbelang. Er is immers in het kader der UNO een zeer reëel
interesse ontstaan voor het lot der economisch onderontwikkelde gebieden.
Zeker, ook hieraan is de wereldpolitiek niet vreemd: het is immers van belang,
deze evoluerende gebieden, die vaak potentieel uiterst belangrijk zijn en eerlang
hun zelfstandigheid zullen verwerven, in het eigen kamp te loodsen, en bovendien is het voor iedereen duidelijk dat grote economische tegenstellingen in de
kaart van het communisme spelen. Toch is er ook een reden van zuiver economische aard die deze hulp aan de „underdeveloped areas" in de hand heeft gewerkt: de moderne economie ziet zich dikwijls voor problemen geplaatst die
slechts op wereldbasis kunnen worden opgelost, en een economisch krachtige
natie moet noodzakelijk streven naar een koopkrachtige buitenlandse afzetmarkt.
De U.S.A. heeft zich in deze internationale hulpverlening bijzonder verdienstelijk gemaakt: hoewel het „Expanded Programme of Technical Assistance" op
16 november 1949 eenstemmig door de 59 toenmalige leden van de Verenigde
Naties werd goedgekeurd, bedroeg de bijdrage van de U.S.A. gedurende de
eerste drie jaren toch 60 procent van het totaal, en zakte ook daarna nooit pot
minder dan de helft. Voor het kalenderjaar 1956 keurde het Congres de door
president Eisenhower gevraagde toewijzing van 15,5 miljoen dollar goed, tegenover 8,5 miljoen voor het jaar 1954. Weliswaar komt voorlopig slechts ongeveer
10 procent van de fondsen ten goede aan Afrika, maar toch is deze hulp uiterst
welkom, vooral daar ze een invloed heeft op lange termijn. Technical Assistance
is immers, volgens de niet onaardige magische definitie van Lake Succes: „transmission of know-how through show-how" 3 ). Naast deze hulp binnen het kader
van de UNO, heeft de U.S.A. dan nog sinds 1949 haar eigen welbekende Point
Four-hulp.
Door dit alles heeft Amerika in de meeste Afrikaanse gebieden een aanzienlijke invloed verworven, zoals ten overvloede moge blijken uit volgend overzicht,
dat allerminst volledigheid betracht. Een eerste Amerikaanse zone ligt in Frans
Marokko, met vijf zelf gebouwde vliegbases: Sidi Slimane, Nouasseur, Ben
Guerir, Boulhaut en El Djema Sahim. Daarbij moeten nog gerekend het hoofdkwartier van de vijfde luchtmachtdivisie te Rabat, de vliegpleinen van Mers El
Kebir en Bizerta, hun door de Fransen afgestaan, en de zeebasis van Port
Liautey die tevens een opslagplaats van atoombommen zou zijn. Het spreekt
vanzelf dat de aanwezigheid van duizenden Amerikaanse soldaten en ander
personeel, met hun familie, niet zonder invloed kan blijven. In dezelfde tactische
verdedigingsgordel is ook Libye begrepen. In de nabijheid van Tripoli hebben

2) Enkele cijfers die wij ontlenen aan het interessante artikel Past and Present Role
of Africa in World Affairs, door Harry R. Rudin, in „The Annals of the American
Academy of Political and Social Science" (1955) . Export van Afrikaanse landen naar
de U.S.A. (in duizend dollars) :
1938

1950

3.290
36.974
Nigeria
64.450
6.951
Goudkust
6.205
855
Tanganyika
30.299
15.572
Noord-Rhodesia
25.495
1.039
Belgisch-Kongo
3) Over alles wat de UNO aangaat vindt men uitstekende documentatie in de reeks
brochures van „International Conciliation". In dezelfde serie verscheen trouwens ook
een afzonderlijke studie over President Truman's Fourth Point.
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de Amerikanen er sinds 1954 een reusachtige militaire basis, Wheelus Field, en
een andere in Benghazi. Deze jonge staat is trouwens in Afrika de meest begunstigde van het Point Four. Meer dan 80 Amerikaanse specialisten werken er op
de verschillende terreinen van economische en sociale hulpverlening. In de
periode van 1951 tot 1953 spendeerde de U.S.A. aldus 2.270.000 dollar aan
Libye, terwijl nu een programma van 40 miljoen dollar ten uitvoer ligt. Bovendien worden Libysche studenten op kosten van de Verenigde Staten naar de
Universiteit van Beirouth gestuurd. Wat de streken betreft die nog onder Europees bewind staan, wordt de invloed van de U.S.A. gevoelig beperkt door de
vrees voor de gouvernementen voor het Amerikaanse imperialisme. Zoals overal
is de handel er sterk ontwikkeld, maar alles wat de onvermijdelijke Coca Colapresentie overschrijdt wordt licht als ongewenste inmenging beschouwd. Vrijer
kan de U.S.A. optreden in de landen die een of andere vorm van zelfbestuur
genieten. Liberia was het eerste land dat een Point Four Programme kreeg. Ruim
80 experts verlenen er hun medewerking aan, en het Amerikaanse aandeel in de
fondsen bedroeg in 1953 niet minder dan 1.300.000 dollar. Andere kredieten,
voor een bedrag van 6.250.000, werden sinds 1952 verstrekt door de ExportImport bank. Met Ethiopië werd op 22 mei 1953 een verdrag gesloten, waarbij
de U.S.A. het recht verkreeg op Ethiopische bodem militaire steunpunten in te
richten. Ook wordt het inlandse leger, dat voor 5 miljoen dollar militaire hulp
kreeg, getraind door een Amerikaanse militaire missie. De ongeveer 800 Amerikanen v an Addis Abeba bezetten allerlei, soms uiterst gewichtige posten, van
gouverneur der nationale bank tot hoofd van de huishoudelijke dienst in het
paleis van de Negus. Van belang zijn vooral de sleutelposities in de drie ministeries van buitenlandse zaken, financiën en handel. Het Point Four staat o.a. in
voor het oprichten van de keizerlijke landbouwhogeschool. Egypte tenslotte is
voor de Amerik an en een nogal benard geval. Het is een strategisch knooppunt,
niet alleen omwille van zijn bevoorrechte ligging aan het Suez-kanaal, maar ook
omdat het de stevigst georganiseerde Arabische staat is, aangewezen om de toon
aan te geven zowel in het woelige Midden-Oosten, waartoe het traditioneel behoort, als in Afrika, waarop het vitaal is aangewezen. De U.S.A. doet dan ook
al het mogelijke om Egypte in te schakelen in het Westelijk blok, maar de
U.S.S.R. betoont niet minder ijver om dat te verhinderen. Daarbij voegt zich nog
de moeilijkheid, dat de economische problemen in Egypte uiterst hoge financiële
lasten meebrengen, zodat er niet gemakkelijk een bevredigende oplossing voor te
vinden is. En Nasser, zich er wel van bewust dat zowel Rusland als de Verenigde
Staten hem nalopen, speelt het spel: hij wil er het hoogst mogelijke profijt uit
halen. Als de U.S.A. hem in november 1954 de som van 40 miljoen dollar aan
biedt, schaamt hij zich niet te zeggen dat hij minstens 100 miljoen verwachtte.
Verschillende organen van de UNO, vooral UNICEF en UNRWA, zijn actief
in Egypte, evenals de experts van het Point Four, die vooral de problemen van
landbouw en hygiëne aanpakken. In het raam van Point Four worden ook nog
200 Egyptische technici opgeleid in de U.S.A. Toch spreekt men te Kaïro spottend van „Point One-and-a-half". Typisch voor de politiek van Nasser is de
wijze waarop hij Rusland en Amerika tegen elkaar laat opbieden voor de financiering van het gigantische project van de Assoean-dam.
De rechtstreekse actie van de U.S.S.R. en haar satellieten kan alsnog niet de
vergelijking doorstaan met die van de Verenigde Staten, maar neemt toe met de
dag. Om de goede reden dat de Westerse mogendheden deze inmenging in hur t
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gebieden niet wensen, blijft ook haar invloed grotendeels beperkt tot de zelfstandige staten. Het sterkst is hij in Egypte, vooral sinds dit land en de U.S.S.R.
hun gezantschappen wederzijds tot de rang van ambassade verhieven. Kort
daarop, in maart 1954, werd er tussen beide landen een handelsverdrag gesloten,
waardoor de import van Rusland met 35 percent steeg, en de export naar de
Sowjet-unie met liefst 2000 percent toenam. Ook met Oost-Duitsland en Roemenië werden belangrijke handelsovereenkomsten tot stand gebracht, terwijl in
Rood-China een afzetgebied gevonden werd voor de Egyptische katoenproduktie.
Op 23 juli 1955 bracht Dmitri Trof imowits j S j epilov, toen pas benoemd tot
secretaris van het Centraal Comité der Russische Communistische Partij, een
bezoek aan Kaïro. Hij bracht graag aanvaarde geschenken mee: 200 Migs, 100
tanks, een half dozijn onderzeeboten, artilleriestukken, enz. Als opvolger van
Molotov aan het ministerie van buitenlandse zaken, werd dezelfde Sjepilow in
juni 1956 uitgenodigd op de Egyptische bevrijdingsfeesten, terwijl op hetzelfde
ogenblik de Amerikaanse technische hulp voor het aanwenden van radio-isotopen
in de landbouw hooghartig van de hand werd gewezen. Ook naar andere Afrikaanse hoofdsteden zendt Rusland zijn zonen uit: Volkov, voorzitter v an de
Opperste Sowjet, werd onlangs afgevaardigd naar Monrovia, waar hij aan president Tubman aanlokkelijke voorstellen deed voor het aanleggen van wegen,
vliegvelden, marinebases en hydro-elektrische centrales, evenals voor de uitrusting van het Liberiaanse leger. Generalov, die als Russisch gezant in Australië
de faam had er een Russisch spionnagenet te hebben georganiseerd, kwam
koning Idris van Libye een partij graan aanbieden tegen uiterst voordelige condities. Op geen van beide voorstellen werd ingegaan: Libye bestaat immers bij
de gratie van het Westen, terwijl ook Liberia vermijden moet de Amerikanen
voor het hoofd te stoten. Te Khartoem schijnen de Russische voorstellen een
gunstiger onthaal te vinden: het jonge Sudan stemt zijn buitenlandse politieke
koers enigszins af op die van Egypte. De betekenis van de Russische aanwezigheid in Ethiopië blijft een twistpunt: Gunther lijkt ze enigszins te minimaliseren,
terwijl ze volgens de Britten en de rapporten van de Belgische Veiligheid een
echt Sowjet-bruggenhoofd zou zijn. Er is de officiële Russische legatie, er is het
Dejazmatsj Balcha-hospitaal. Maar wat is de ware betekenis van het W.O.K.S.
(Sowjet-informatiebureau voor Afrika), van Tito's bezoek aan de Negus, van de
Tsjechische handelsmissie in november 1955, van de Skoda-wapenfabriek te
Addis Abeba?
Dit alles moge op zichzelf niet bijster indrukwekkend zijn, maar het wijst dan
toch op de vaste wil van de Sowjets om zich niet de kaas van het brood te laten
eten. In de UNO heeft Rusland jarenlang, zijn sensationele en gewraakte candidatuur voor een voogdijschap over Cyrenaïca niet te na gesproken, een negatieve
houding aangenomen tegenover de hulp aan onderontwikkelde gebieden. De
„zogenaamde technische hulpverlening" brandmerkte het als een verkapte vorm
van Amerikaans imperialisme, geenszins geschikt om de evolutie van economisch
zwakke landen te bevorderen. Het verbaasde des te meer, toen het in 1953 plots
mededeelde dat het 4 miljoen roebel zou bijdragen tot het Expanded Programme, precies op het ogenblik dat het Amerikaanse Congres de door president
Eisenhower gevraagde 12,75 miljoen dollar tot 8,5 miljoen had teruggebracht.
Dat was nog altijd ruim achtmaal meer dan wat de Russen schonken, maar als
propaganda kon het gebaar van Moskou erdoor. Toch blijft het hoofdaccent van
de Sowjet-politiek op de subversieve actie liggen. In dit licht moeten we hun
65
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bemoeiingen zien om de Kominformzender van Radio-Boedapest, en de aggressieve „Stem der Arabieren" van Radio-Kairo te versterken, zodat ze de onrust in
heel Noord-Afrika kunnen aanwakkeren. Het is ook een publiek geheim dat het
terrorisme in Afrika rechtstreeks en onrechtstreeks steun ontvangt van Rusland.
De grote troef van de U.S.S.R. is evenwel het nationalisme, dat zij volgens het
klassieke precept van Lenin uitspeelt tegen het kapitalisme, en in Afrika, zoals
in Indochina, tracht te „communiseren". In de UNO hebben de Sowjets systematisch het kolonialisme gegispt als een vorm van imperialistische uitbuiting,
onder de leiding van Amerika, dat Afrika met aggressieve bedoelingen wil
omvormen tot een militaire operatiebasis. Dat liedje klinkt de nationalisten zoet
in de oren, en leidt hen er toe, de Sowjet-Unie te gaan beschouwen als de kampioen van de onderdrukte volkeren. Bovendien hebben ze doorgaans een grote
bewondering voor wat Rusland en Rood China in hun eigen immense achterlijke
gebieden op korte tijd tot stand hebben gebracht. Het nationalisme in gekoloniseerde of onzelfstandige gebieden krijgt gemakkelijk een links karakter, alleen
reeds omdat, in de ogen van de inlanders zoal niet in werkelijkheid, de kolonisatie gebaseerd is op economische uitbuiting.
Het is onmogelijk voor het ogenblik uit te maken, welke juist de sterkte is
van het communisme in Afrika. In de meeste landen is de partij illegaal, zelfs in
een staat als Egypte die openlijk een flirt met de Russen niet misprijst. Maar het
is een feit dat het communistisch gevaar zeer reëel is. Heel wat inkt is gevloeid
om uit te maken of de Islam en de „negerziel" wel open staan voor het communisme. Het beste antwoord hierop is gegeven door de romancier Alan Paton:
„The truth is that Communism may well suit any person who has grievances
against society, and who feels hindered and frustrated". Deze grieven en dat
gevoel gedijen overal in Afrika, en de meesterlijke troebelwatervissers van Moskou orchestreren de ontevredenheid op geraffineerde wijze. In Marokko is de
communistische partij buiten de wet gesteld sinds 1952. Heeft ze de Istiglal
geïnfiltreerd ? Frankrijk bevestigt dit, de Istiqlal ontkent het. Het heeft tenslotte
weinig belang: de kern van de zaak is dat de feodale structuur door de industrialisatie fundamenteel gewijzigd is, en dat de arbeidersbeweging gecontroleerd
wordt door de communistische C.G.T., die de sociale grieven van het proletariaat ondervangt in een nationalistisch streven. Hetzelfde gebeurt in Algerië,
waar echter de partij niet verboden kan worden, omdat nu eenmaal Algerië tot
Frankrijk behoort. De soldaten van het legioen bevechten er het communisme,
maar te Sidi ben Abbes, waar hun hoofdkwartier gevestigd is, hebben of hadden
ze een communistische burgemeester. In Frans-West-Afrika heeft men naast de
eeuwige C.G.T. en de orthodoxe communisten, die hun sterkte bewezen door
verschillende ernstige stakingen, nog de zeer linkse en marxistische Union des
Populations du Caméroun, die de oorzaak was van de gesmoorde opstand van
mei 1955. Zelfs het meer gematigde Rassemblement Démocratique Africain van
Félix Houphouet-Boigny heeft een communistisch verleden. Na de bloedige
relletjes van de Ivoorkust in 1950 scheidde het zich af van de communistische
partij, wat zijn afgevaardigden niet belet om te Parijs nog steeds de communistische politiek met hun stemmen kracht bij te zetten. Ook in Sudan is het gevaar
voor communisme groot in de vakverenigingen, het meest in de machtige bond
van de spoorwegarbeiders, die 30.000 leden telt. Daarnaast is er onder de intelligentsia een bloeiend Afro-communisme, waarvan het Gordon-College te Khartoem de zetel is. En Rusland zal niet nalaten munt te slaan uit de reusachtige
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tegenstelling tussen Noord en Zuid, evenmin als uit de ernstige moeilijkheden
in Kenya en Uganda. Ook in Nigeria zijn de machtige syndicaten in handen van
de communisten. Er zetelt zelfs een Nigeriaan, Bakari Djibo, in de Algemene
Raad van het Wereldvakverbond. De regering van de Zuid-Afrikaanse Unie
vaardigde in 1950 de beruchte „Suppression of Communism Act" uit, die aan
de minister van Justitie een zeer ruime willekeur toelaat in het vervolgen van
het communisme of van wat hem behaagt als zodanig te bestempelen. De communistische partij had de slag voorkomen door zichzelf te ontbinden op de vooravond van de uitvaardiging der wet. Ondergronds werkt ze, met militanten die
op een of andere wijze hun scholing ontvangen in communistische landen, naarstig voort, vooral in Transvaal en de Kaap, minder in Natal en Oranje-Vrijstaat.
Er bestaat trouwens een trucje om communistisch te stemmen door een of andere
„zelfstandige" kandidaat te kiezen. Onder de oppositiepartijen schijnt de All.Af rican Convention, meer extremistisch dan het African National Congress, in
zekere mate onder communistische invloed te staan. De communisten uit de
Westerse landen, vooral in Frankrijk en Engeland, zijn uiterst actief onder de
zowat 7000 Afrikaanse studenten die aan buitenlandse universiteiten hun vorming voltooien. Ze laten zich bijzonder vriendelijk in met deze toekomstige
leiders van Afrika, die wanneer ze eenmaal gewonnen zijn, uitstekende pionnen
van het communisme kunnen worden. Ze worden voorkomend behandeld, ontvangen steun in hun vaak benepen situatie, worden uitgenodigd op de bekende
„Vodka-tours" naar Rusland, enz. Het voorbeeld van Jomo Kenyatta, die verondersteld wordt de grote aanstichter te zijn van de Mau Mau-opstand, is daar om
te bewijzen hoe gevolgrij k deze actie wel kan zijn.
Zal de communistische machtsgreep in Afrika dan slagen ? Zal integendeel
Amerika het halen ? Of wordt Nehru de profeet van het nieuwe Afrika, en zal
zich over het hele werelddeel een soort Bandoeng-neutralisme uitbreiden ? Veel,
zoniet alles, hangt af van de Westerse politiek in de eerstvolgende beslissende
jaren. Het lijkt wel alsof de Afrikaanse leiders, links gericht als ze mogen zijn,
toch geen onverdeelde fiducie hebben in het communistisch ideaal. Een typisch
voorbeeld is wel Kwame Nkrumah, de eerste minister van de Goudkust. Het is
weliswaar niet onomstootbaar bewezen dat hij persoonlijk communist geweest is,
maar zijn verleden in Engeland en de bezwarende documenten die bij zijn aanhouding op hem gevonden werden, wijzen toch op compromitterende communistische relaties en sympathieën. Niettemin begon hij in 1953 maatregelen te
treffen tegen het verder doordringen van het communisme. In october 1953
zette hij omwille van communistische drijverijen twee vooraanstaande figuren
uit zijn Convention People's Party: Anthony Woode en Turkson Ocran. In
maart 1954 sloot hij de communisten uit van alle belangrijke staatsfuncties. Ook
werden talrijke communistische boeken verboden. Soortgelijke maatregelen werden getroffen in Nigeria, terwijl in Egypte de partij zelfs verboden is. Anderzijds wordt Amerika, dat het voordeel heeft door zijn Westers bondgenootschap gemakkelijker vaste voet te krijgen in Afrika, door datzelfde bondgenootschap grotelijks gehinderd in het voeren van een succesrijke Afrikaanse politiek.
De Amerikanen moeten immers rekening houden met de belangen van hun
Europese bondgenoten, die dikwijls zelf koloniserende mogendheden zijn. Zo
moeten ze de Franse politiek in Noord-Afrika dekken, alleen reeds omdat het
belang van hun militaire bases grotendeels uitgeschakeld wordt in een haard van
onrust, en er dus nodig moet gezorgd worden voor politieke stabiliteit. Zo lijdt
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het ook geen twijfel dat ze de Zuid-Afrikaanse politiek hartgrondig verfoeien,
maar ze kunnen er niet beslissend tegen optreden omdat de Unie nu eenmaal de
grootste goudproducent is, rijke uraniumlagen bezit, en in de strategische positie
ligt om, wanneer ooit het Suez-kanaal zou geblokkeerd zijn, de zeeweg van
Europa naar het Oosten te controleren. De erfgenamen van Woodrow Wilson,
die er groot op gaan zelf de eerste kolonie te zijn geweest die haar onafhankelijkheid verworven heeft, zijn overtuigde voorstanders gebleven van het principe
van zelfbeschikkingsrecht voor alle naties. Het is opvallend dat vele nationalistische leiders van Afrika in de U.S.A. gevormd zijn: zo Nnamdi Azikiwe van
Nigeria, Kwame Nkrumah van de Goudkust, Dr. Hastings Banda van Nyasaland, Peter Mbiyu Koinange van Kenya, Dr. Kalibala van Uganda, Dr. P. I.
Seme, Dr. John Dube en Dr. Xuma van Zuid-Afrika. Dat het land waar zij
voor hun nationalistisch streven destijds zoveel begrip vonden, hen thans in het
spel van de wereldpolitiek moet verloochenen, is voor hen ongetwijfeld oorzaak
van bittere ontgoocheling.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Het Geluk en het Kind
door FRANS VAN BLADEL

A De Weerlozen en Dies Irae komt Valeer Van Kerkhove ons verrassen met
zijn derde boek, De Bungalow 1 ). Het is een van de diepste én oorspronkelijkste romans die sinds lange tijd bij ons verschenen zijn. Diepte en oorspronkelijkheid staan elkaar vaak in de weg. Hier dialogeren ze, en samen vertellen
ze een heel mooi verhaal, het meest zuivere en dichterlijke dat Van Kerkhove
tot nog toe verteld heeft.
Het gegeven is op zichzelf reeds een zeldzame vondst. Ergens aan de zelfkant
van een dorp, in de straat die naar de bossen en de meersen leidt, leeft een
gesloten gemeenschap: Noë, een wildstroper, en de boswachter Ruin; een koopman, Pieter Woeste, met zijn zoon Ulrik, die studeert; het meisje Elsa; de vele
anderen die we alleen van naam leren kennen, en te midden van hen: Nardje
Piheyns, de timmerman, die van zijn dodelijke ziekte en van zijn dodelijke dromen leeft, met Eudalie, zijn nuchtere, nijvere vrouw, en hun zoontje Mantje,
Mantje het kind. Van verre bekenden in Amerika krijgt Nardje de opdracht om
ergens in het dorp een bungalow voor hen te bouwen. „Jawel, droomt Mantje,
Mantje het kind, jawel, Sire, ik zal aan Uwe Majesteits wensen naar beste vermogen voldoen". Want Mantje zit alle dagen te luisteren naar een geheim dat
ergens wenkt, hij zou wel willen dat zijn engelbewaarder woorden maakte die
hij kon horen, en nu „stond de Engel met hoorbare vleugels naast de perzikboom". De droom neemt gestalte aan in de witte, exotische bungalow. Nardje
timmert hem, met woordeloze vakkennis en met de hulp van de ruwe Ruin, de
anderen zien het wonder van buiten af gebeuren, zij helpen eraan mee: „wij
bouwen allemaal aan de bungalow, wij sluiten onze gemeenschap nog hechter
voor de buitenwereld en wij verzamelen ons. Wij komen heel dicht bijeen zitten". Maar wij verstaan niet helemaal, wij durven niet helemaal verstaan wat
hier voor Mantje en voor Nardje en voor ons allemaal aan het gebeuren is. Aan
de rijkgeworden emigranten, die weer bij ons willen komen wonen, gunnen wij
de nutteloze luxe van een witte, glazen bungalow, hij is ook van ons, zijn
vreemdheid verheft ons en verlegt de horizont onzer mogelijkheden, maar Nardje moet niet denken dat hij zijn eigen droom en die van zijn jongetje zo maar
eigengereid en voor zichzelf alleen in ons dorp kan neerzetten. Wanneer de
bungalow klaar is om de vreemde gasten te ontvangen, komt het bericht dat deze
op zee verdronken zijn. Alles is voor niets geweest en nu begint pas alles. Nardje
blijft met de bungalow „op zijn handen" zitten: wie zal hem betalen, wie zal er
wonen ? Woeste, de koopman, wil hem hebben voor zijn zoon Ulrik, die gaat
trouwen met het meisje Elsa, en de gemeenschap kan daar vrede mee nemen,
want „misschien ontdekten wij nog meer nieuw land langs die gelieven om dan
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de bungalow zelf ons ooit onthuld had". Maar Elsa en Ulrik hebben voor hun
eigen geluk geen bungalow nodig. En Nardje wil hem toch niet verkopen. Nu
is de mogelijkheid ontstaan waarvan hij aanvankelijk alleen maar durfde dromen: de bungalow blijft van hem en Mantje. Hij zal er een volière van maken
voor zijn jongetje, met levende merels, lijsters en wielewalen, uilen en fazanten.
Tegen deze dwaasheid komt de hele gemeenschap in opstand. Hun woede en
hun spot drijven de stroper Noë tot ruw verzet. Nardje gaat eraan dood, aan de
ziekte die hem in het lijf zit, aan het onbegrip van de anderen, aan de vervulling
van zijn droom. Hij heeft de bungalow gebouwd om aan de hemel te kunnen
geloven, om de hemel te zien voor zijn dood en ernaar te kunnen verlangen. Nu
kan hij gaan „met grote begeerte". En de Engel van zijn dood raakt ook Mantje
met zijn vleugel. In de volière, ingeslapen bij zijn vogels, wordt hij door de
donkere, dronken Noë, die fazanten wil schieten, doodgeschoten. Dan gaan de
ogen der anderen open op het wonder van zo veel verlangen en zo veel geloof.
Ze lachen niet meer met Nardje Piheyns. Tegenover zijn dwaasheid stellen zij,
zij allen samen, een nog veel grotere dwaasheid: ze baren Mantje op in de bungalow „en 's anderendaags zijn wij de enige bloei gaan snijden die reeds uitgebroken was: de katjes". Het slot van het verhaal luidt: „Nu is de volière de
onze. Onze kinderen onderhouden ze. Ze voeden en verzorgen de vogels. Ze
houden de ruimten proper. Ze is het grafmonument van Mantje Piheyns, van
Nardje Piheyns, en van ons allen, want wij zijn nieuwe mensen".
Dit nieuwe verhaal van Van Kerkhove is een verrassing in de blijde zin van
het woord. De intellectuele verscheurdheid van De Weerlozen, de psychologische en metafysische kwelling van Dies Irae ontbreken hier. Van Kerkhove zou
bijna sprookj es gaan vertellen. Maar niets gaat verloren van zijn diepte, j a, hij
wordt, omdat hij eenvoudiger wordt, dieper. Veel blijft in De Bungalow intussen aan de vorige werken herinneren: uiterlijke bijzonderheden, elementen van
de intrigue, motieven en thema's. Aan de beide vorige werken lag, net als hier,
een tweespalt ten grondslag tussen het bewuste, gecompliceerde denken en het
spontaan, eenvoudig leven, en het diepste thema was: gemeenschappelijke verlossing door gemeenschappelijke schuld. In De Weerlozen was de vader van
Jean Delannoy ook timmerman, een eenvoudige onder de eenvoudigen, en hij
woonde, zoals Noë en Elsa hier, in een lang, laag huis, met een zwarte teerband
onder aan de witte gevel. Jean wilde weg uit zijn besloten dorpsgemeenschap,
wilde de dorpse wijsheid afschudden van zijn moeder en van de zwerver Mandeling, die hem maar voorhoudt: „Zo ge niet wordt als deze kleinen ....", doch
aan het eind zal hij terugkeren naar de straat van het ouderlijke huis, „de ene
straat die bijblijft, een mensenleven lang". Hij komt tot inzicht door de dood
van zijn vriend Peter, en aan die dood weet hij zich schuldig. Aan het slot van
dit eerste boek stond: „Er ligt maar één brug tussen de mensen, die heet Gemeenschap der Heiligen". In Dies Irae werd dit thema van gemeenschappelijke
schuld en verlossing nadrukkelijk, wellicht te nadrukkelijk, uitgewerkt en dc
elementen van het verhaal waren: een kleine, besloten gemeenschap (zoals de
gemeenschap van De Bungalow), een conflict dat voor-voeld wordt in een man,
de hovenier Jan-Cis, die met de dood op het lijf loopt (zoals Nardje), het conflict wordt losgeslagen door de argeloze aanwezigheid van een kind (de kleine
Frank was tien jaar zoals Mantje), de dood van het kind en de moord op Leonore door de waanzinnige José (zoals hier door de dronken Noë), dood en
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moord waaraan allen zich schuldig weten en die allen de ogen opent, met weer
een uitdrukkelijke verwijzing naar het Evangelie-woord: „Zo ge niet wordt als
deze kleinen ....".
Aan De Bungalow geeft Van Kerkhove nu dit woord als motto mee, de landelijke pastoor laat het op het doodsprentje van Mantje drukken: „Voorwaar Ik
zeg u, alwie het Rijk Gods niet aanneemt als een kindeken, zal er geenszins in
binnengaan". Het staat er in dialectvorm, en daar zal wel enige opzet mee gemoeid zijn: naast het thema geeft het meteen ook de toonaard van het verhaal
aan.
Het thema van deze roman is dan deze complexe menselijke én religieuze
ervaring: ieder mens heeft een onvervreemdbaar recht op zijn eigen, persoonlijk,
oorspronkelijk geluk, al moet hij daarvoor ook de verstarde normen van een
oude maatschappij met voeten treden: „Koptent zijn, zegt Nardje. En kontent
sterven. Of jont ge mij dat niet ? Nardje Piheyns is niet zot. Hij doet wat iedereen zou doen die zijn hielen veegt aan de wereld". Uit zijn dorp naar Amerika
trekken zoals de emigranten hebben gedaan, of van „Amerika" dromen en een
bungalow neerzetten in zijn dorp zoals Nardje doet; wild stropen alleen maar
om pluimen en pels te laten aaien door een klein meisje zoals Noë deed voor
Elsa, of geen bungalow en geen pels en pluimen meer nodig hebben en alleen
maar liefhebben, opgetogen liefhebben en argeloos over de hagen springen van
een oeroud standenverschil zoals Ulrik en Elsa doen; ofwel — wat alles samenvat — kind zijn, kind zijn als Mantje, en vragen dat je engelbewaarder woorden
zou maken die je kunt horen, jij alleen, en geloven dat het voor het Kerstekindje
niet moeilijk is om je de bungalow te laten houden zolang als je leeft. Je hoeft
het met je nuchter „gezond verstand" niet te verstaan, als het maar schoon is;
hier is een dieper verstaan nodig, dat van de ziel. Dit onvervreemdbaar recht
van de ziel op het eigen, zelf gevonden geluk moet door de anderen worden
erkend, en zo wordt alle individueel geluk een avontuur van de gemeenschap.
Het geluk van een van ons laat ons nooit onberoerd. Vindt iemand een weg
naar het paradijs die niet op onze kaarten stond, die wij niet eens vermoedden
of waar wij bang voor waren, en weerhouden wij hem daarvan, dan verschrompelt ook onze eigen horizont; laten wij hem gaan, dan openen zich ook voor ons
nieuwe wegen. Nooit gaat iemand alléén naar het land van geluk. Achter dit
land ligt het Rijk Gods. En nooit gaat iemand alléén naar het Rijk Gods. Het
heil mijner ziel is mijn onvervreemdbaar eigen heil, maar hoe individueel en
oorspronkelijk en eigen het ook weze, het speelt zich immer af in de ruimte van
de Gemeenschap der Heiligen. Misschien kan alleen een kind zo geheel en
ongestoord opgaan in zijn individueel geluk en in zijn individuele zaligheid, dat
het de hele gemeenschap heilig en gelukkig maakt. En daarom wordt gezegd:
„alwie het Rijk Gods niet aanneemt als een kindeken, zal er geenszins in binnengaan". Niemand gaat binnen in het land van geluk en niemand in het Rijk
Gods, zonder de eenvoud, het geloof en de durf van een kind.
Het is een menselijk én religieus thema ineen, dat zich doorlopend, spelend,
op deze twee niveau's beweegt. En dit verleent aan het verhaal een ongemeen
diepe en veelvuldige symboliek. Het „Rijk Gods", dat we niet anders dan met
een kinderhart kunnen binnentreden, is de hemel, waar Nardje en Mantje „met
grote begeerte" naar opgaan, het is het paradijs van de ziel, het besef „dat de
aardse goederen ons gegeven werden tot geluk van de ziel", het is echter ook dit
aardse geluk, waar al de mensen van dit verhaal in hun kinderlijke dromen om
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wakker liggen, het is ten slotte -- of op de eerste plaats -- de nutteloze maar
schone bungalow, de nog nuttelozere en schonere volière. En we kunnen in het
Rijk Gods, in de hemel, in het paradijs, dat van de ziel en dat van de aarde, en
in het geluk slechts geloven, omdat we durven geloven in de bungalow.
Misschien durven wij echter pas ten volle in de bungalow geloven, wanneer
wij laf genoeg zijn geweest om Nardje en Mantje te laten doodgaan. Het inzicht
dat wij daar schuld aan hebben, breekt in ons de durf open en het geloof.
Dit alles wordt hier niet geleerd, het wordt simpel en buitengewoon dichterlijk verteld in een verhaal waarvan alle elementen: taal, stijl en opbouw, adequate functies zijn van het thema.
Van Kerkhove laat zich bij het schrijven meer bewegen door wat hij te zeggen
heeft en door de wil om het wezenlijke, de ziel ervan te zeggen, dan door een
vooraf verworven, nette wijze waarop hij het zal zeggen. Hij schrijft niet knap,
proper, onaangedaan, „hygiënisch", zoals het bij velen heden ten dage de mode
is. Hij is niet bedacht op de omzichtige koelheid van de verteller die buiten het
gebeuren wil blijven maar er dan ook de inwendigheid niet van raakt. Hij gaat
integendeel midden in zijn thema staan, meer nog: tussen de mensen en de
dingen waarover hij wil vertellen, hij kruipt in hun innerlijkheid, hij gaat in
hun ziel wonen, en bouwt zijn verhaal van daaruit op, en schept zijn stijl van
daaruit.
„Indien God meewoei in die eerste zuidwesterwind van het jaar, dan zag Hij
onze kleine gemeenschap aldus": zo begint het verhaal. Het wordt verteld door
een van de gemeenschap, een die het meegemaakt heeft en die beseft dat God
hem onder het vertellen zit aan te kijken zoals Hij naar Elsa keek, „met vonkelende eekhoornogen". De verteller blijft naamloos. Twee keer wordt vermeld:
„buiten stonden wij toevallig met ons drieën of vieren .... , wij waren er met
zijn drieën of vieren ....". Er worden namen genoemd, die van de verteller
nooit. Zijn functie gaat helemaal op in die van de gemeenschap. Hij schrijft:
„wij, onze gemeenschap", vertelt vanuit het standpunt van de gemeenschap, en
deze is, zoals in Dies Irae, de eigenlijke hoofdpersoon van de roman. De wijvorm, welke de gemeenschaps-vorm bij uitstek is, is niet alleen een literaire
vondst, hij drong zich bijna op in functie van het thema.
Het hele verhaal, de taal, de stijl, de opbouw, worden inwendig door deze
wij-vorm doorlopend beheerst. Van binnen uit, als van mensen waarmee hij zich
vereenzelvigd weet, voelt de auteur aan wat zijn personages zien en zeggen, wat
zij denken en doen. Op merkwaardige wijze blijkt dit met name in de natuurbeschrijvingen en de dialogen.
De natuur ziet Van Kerkhove zoals Nardje en Mantje en Ruin haar zien: als
de symbolische aanwezigheid van alles waar hun ziel in het geheim van droomt.
„Mantje wachtte elke dag op alles waarop wij niet meer te wachten durven.
Misschien was het iets als „Ons toekome Uw Rijk" .... Misschien ook wachtte
hij enkel op de dag dat een boom een boom zou zijn en gras gras en de bloemen
bloemen van wortel tot kroon. Hetgeen allemaal één en hetzelfde is". Omdat
het allemaal één en hetzelfde is, kunnen Mantje en Nardje en Ruin even geduldig en liefdevol en gef as cineerd opgaan in de waarneming van dingen en dieren,
van geluiden en kleuren als ze zoeken naar het geluk en het Rijk Gods. Het
symboolkarakter van hun natuuraanschouwing verhevigt er de sensitiviteit van,
en Van Kerkhove observeert met een uiterst gespecificeerd invoelingsvermogen
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en beschrijft in een beeldpoëzie welke voor de beste Vlaamse traditie niet hoeft
onder te doen.
Om de natuur te beschrijven gaat Van Kerkhove mét Mantje en Nardje en
Ruin in het bos zitten of bij het „maartmeer van de meersen"; om zijn mensen
te typeren slaat hij hen van zeer dichtbij gade. Hij ziet hun lelijkheid (cfr. de
uitwendige beschrijvingen van Ruin en Noë, van Philemon en Pieter Woeste) ,
hij raadt hun primaire reacties, hij hoort hen vooral spreken, spreekt zoals zij.
De dialogen van deze roman zijn zonder enig voorbehoud meesterlijk te noemen.
Het lijkt bijna Walschap, zonder diens bravour evenwel. Van Kerkhove's figuren
tasten eerder aarzelend, met karige woorden, weigerig, ontwijkend, met sprongen
in gedachten en gevoelens, naar de kern van de andere of van de zaak waar het
over gaat. Ze tasten naar ziel en leggen eigen ziel bloot. Het zwijgen dat zich in
de woorden hult is welsprekender dan de onverhulde woorden. Dit zwijgen en
spreken máákt de gemeenschap.
Ten slotte wordt ook de constructie van de roman organisch door dit gemeenschapsthema bepaald. Zoals in Dies Irae weer, worden de fasen van het gebeuren
telkens vanuit verschillende hoeken belicht. Maar hier wordt het verhaal ná
afloop van de gebeurtenissen verteld, wat toelaat om de verschillende stukken
rustiger bij elkaar te leggen, niet zo vernuftig en helemaal niet zo gespannen als
daar, meer in de stemming van een stille terugschouwende overweging. Het
vertellende „wij" blijft daarbij steeds op de achtergrond aanwezig, en het resultaat van deze werkwijze is, dat er steeds, in iedere episode, meer aanwezig is dan
de betrokken personages: wij zijn er, onze gemeenschap, en boven ons, God, die
getuige is.
In de opbouw van De Bungalow is dit overigens interessant, dat niet alleen
het hele verhaal symbool is van het thema, maar dat ook sommige episodes een
anticiperende symboolwaarde hebben ten opzichte van latere, definitieve. In
Dies Irae maakte José een wekker stuk met een vouwbeen, aan het slot zou hij
met ditzelfde vouwbeen Leonore doodsteken. Hier zien we Mantje, bij de aanyang, op zijn zolder met de opgevulde dieren — aan het eind, in zijn volière
met de levende vogels. Wanneer Nardje en Ruin voor Mantjes volière levende
fazanten willen vangen, schiet Noë ze onder hun ogen dood — aan het eind wil
Noë weer fazanten schieten, maar hij schiet het slapende Mantje dood. Een
dronkemansscene met Philemon heeft een gelijke functie ten opzichte van de
dramatische dronkenschap van Noë aan het eind. En prachtig ligt, door heel de
roman, het motief van de liefde tussen Ulrik en Elsa in dat van de bungalow
verweven.
De Bungalow is Van Kerkhove's beste roman. Het is een van de beste Vlaamse romans sinds lange tijd, een waarbij alle buitenlandse voorbeelden wegvallen.
Het is een ontzaglijk rijk boek, simpel en diep. Dat het een religieuze roman is,
van zulk een diepe en oorspronkelijke religiositeit, is een reden te meer om ons
er geestdriftig over te verheugen.

Huwelijk en Echtscheiding
in Engeland
door DR. W. PETERS

D

E directe aanleiding tot het schrijven van dit opstel is het zo juist gepubliceerde rapport van de Royal Commission on Marriage and Divorce 1) .
Deze commissie begon haar taak in 1951. Men maakte zich ernstig ongerust
over het steeds toenemend aantal echtscheidingen en besloot een speciale commissie met het onderzoek te belasten van wat steeds meer op een volkskwaal
ging lijken. De reden waarom we bijzondere aandacht op dit rapport willen
vestigen is, dat het een leerzaam en waarschuwend geschrift is voor wie in ons
eigen land een bijzondere verantwoordelijkheid betreffende deze zaak dragen.
Het moge waar zijn dat over het algemeen het gezinsleven in eigen land hechter
is dan elders, het mag ons niet blind maken voor het feit dat ons echtscheidingspercentage toch niet zo veel lager ligt dan dat van de Engelsen (0,67 in Engeland tegen 0,52 in Nederland) . Ruim vijf duizend echtscheidingen zou proportioneel met Engeland vergeleken neerkomen op een kleine vijf en twintig duizend per j aar, en dit ligt niet zo heel ver van de dertig duizend in Engeland en
Wales. Het moge ook waar zijn dat de ravages van de echtscheiding hier nog
niet zo openlijk aan de dag treden als elders, het zal echter niet zo lang duren
of de ellende zal zich ook in ons land volop doen gelden, omdat een groeiend
aantal echtscheidingen een klimaat schept dat de juiste opvattingen omtrent het
huwelijk geleidelijk aan ondermijnt. Het rapport is dus ook voor ons van niet
geringe betekenis.
De kostbare opdracht — er is vier honderd duizend gulden mee gemoeid
geweest — aan deze koninklijke commissie gegeven betrof een onderzoek naar
de wetten van het land omtrent echtscheiding en daarmee verband houdende
aangelegenheden: zouden deze moeten worden aangevuld of veranderd, met
hierbij steeds voor ogen de dringende behoefte een gezond en gelukkig huwelijksleven in den lande te bevorderen en te bewaren en de belangen der kinderen
bijzonder te behartigen. De commissie heeft haar bevindingen in een bijna
klinisch-koude taal in dit rapport neergelegd. Zij beschouwt de gronden voor
echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ongeldig-verklaringen; volgen vrij
trieste onderwerpen als de kosten van de rechtsprocedure, uitkeringen aan de
gescheiden vrouw, het onderhoud der kinderen en hun verdere verzorging en
opvoeding; een wat positiever geluid horen we wanneer maatregelen besproken
worden om echtscheiding te voorkomen door middel van huwelijksbureau's;
huwelijksvoorlichting, enz. Het geheel is geenszins opmonterende lectuur, dit
niet alleen vanwege het onderwerp en de droog-zakelijke maar zeer accurate
formulering in een dergelijk rapport noodzakelijk, maar vooral vanwege het
vele leed en de grote ellende die achter dit onvermijdelijk gevoelloos document
verborgen liggen. Het is geen kwestie van zestig duizend mannen en vrouwen
1 ) Report 1951-1956. Presented to Parliament by Command of Her Majesty, March
1956. — London, H.M.'s Stationary Office, 405 pp., 11 sh. 6 d.
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die hun onpleizierige gang gaan naar het echtscheidingshof, het is veel meer een
geval van zestig duizend mensen met maanden, soms jaren van onenigheid, vervreemding, twijfel, hardheid, verdriet. Het betekent ook een twintig tot vijf en
twintig duizend kinderen die onder voogdij geplaatst worden en uit een home
worden weggehaald, iets wat hen vaak voor het gehele leven tekent. Nog erger
is het te moeten constateren dat deze stroom van leed zich steeds maar voortbeweegt: ieder jaar opnieuw, iedere maand en iedere week gestaag voortgolvend.
De gegeven opdracht luidde niet zozeer een diagnose te stellen, alswel de
geneesmiddelen voor te stellen in de vorm van nieuwe wetten of wetswijzigingen. Men begrijpt dat de voorgestelde therapie dus 't belangrijkste gedeelte van dit
rapport behoort te zijn. Nu ontkomen wij niet aan de indruk dat de commissie
zich met een soort machteloosheid geslagen weet wanneer zij aan de therapie toe
is. Doorgaans is het duidelijk dat zij, zij het onder zwaar gezucht, de situatie als
hopeloos aanvaardt; de ziekte schijnt ongeneeslijk en bijgevolg richt zij de aandacht niet zozeer op „hoe genees ik", als op „hoe voorkom ik erger". Bij wijlen
ook komt het ons voor dat de commissie weet dat de patiënt kanker heeft, en
dan maatregelen treft om te voorkomen dat hij er verkouden bij wordt: op zich
verdienstelijk, maar al heel weinig bemoedigend. Zo is de commissie er van
overtuigd dat de vergemakkelijkte echtscheiding van 1937 op grond van desertie
en wreedheid geen zegen gebleken is voor het volk, maar nergens gaat zij er toe
over voorstellen te doen die de echtscheiding zullen bemoeilijken. Dit komt niet
voort uit een gebrekkige huwelijksopvatting; maar een niet te ontkennen meegaandheid wordt hen opgedrongen door de situatie zoals deze in feite in Engeland is, zodat men zich vaak moet laten leiden door het vage „the interests of
the nation" in plaats van door degelijke principes. In zekere zin zouden we
mogen zeggen dat de commissie remmend gewerkt heeft op perverse tendenzen,
in zoverre ze b.v. van de vele besproken nieuwe gronden tot echtscheiding veruit
het merendeel eenvoudig verwerpt (b.v. het weigeren een kind te hebben, wreedheid ten opzichte van een kind, sexueel misdrijf tegen eigen kind, gevangenisstraf, disharmonie van aard en karakter, enz.). Hier staat tegenover dat zij toch
drie nieuwe gronden voorstelt, te weten weigering om het huwelijk te voltrekken, kunstmatige inseminatie, opsluiting van een zwakzinnige die gevaarlijk is.
Eveneens staat de commissie een grotere mildheid voor bij de interpretatie van
het begrip „wreedheid", zodat voortaan niet meer de bescherming van de vrouw
het kardinale punt is, maar het verdwijnen van alle affectie volgend op het
harde optreden van de man reeds voldoende grond is om de huwelijksband te
verbreken. Er bestaat in Engeland de beperking dat geen verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend in de eerste drie jaren van het huwelijk; de commissie wenst deze beperking gehandhaafd te zien, maar laat toch tegelijkertijd
weer ruimte waar er sprake is van „exceptional hardship and exceptional depravity". Op een belangrijk punt stelt de commissie voor een verandering aan te
brengen in de huwelijksbeletselen. Volgens de nu bestaande wet kan een gescheiden man of vrouw niet huwen met iemand uit de aangetrouwde familie, tenzij
na de dood van haar of zijn echtgenoot. Deze laatste restrictie dient te vervallen,
aldus het bijna unanieme voorstel van de commissie, ondanks een scherpe afkeuring van dit voorstel door de aartsbisschop van Canterbury, apart in dit
rapport opgenomen.
Op twee punten van groot gewicht was het de commissie onmogelijk tot iets
wat op eenstemmigheid geleek te komen. Het eerste betreft een voorstel om

1044

HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING IN ENGELAND

onwettige kinderen van beide partij door een volgend huwelijk per se te wettigen. Twaalf van de achttien leden hebben zich hiertegen blijvend verzet, en we
signaleren deze houding, omdat er uit blijkt dat deze leden zich geen beslissing
lieten opdringen die waarschijnlijk wel de instemming heeft van het volk, maar
in feite meer steunt op sentiment dan op een juist inzicht in de onvervangbare
waarde van het huwelijk en het gezin binnen de volksgemeenschap. Het tweede
punt betreft de laatste grond van alle echtscheidingen, en we vinden de passage
die hierover handelt misschien wel de belangrijkste, en zeker ook, de meest
alarmerende uit het gehele rapport. De wetgeving in zake de echtscheiding
berust op wat men noemt the doctrine of the matrimonial o f f ense. In het huwelijk moet ergens een misdrijf begaan zijn tegen het huwelijk, voordat er sprake
kan zijn van een petitie tot echtscheiding (de enige uitzondering is krankzinnigheid) . Men wil nu komen tot een geheel nieuwe basis voor de echtscheiding:
niet langer is een misdrijf nodig, maar voldoende grond is dat het huwelijk
ineengestort is: the breakdown of marriage. Wat de oorzaken van dergelijke
breakdown of marriage mogen zijn, doet weinig ter zake: duidelijk is dat zij zich
veel verder uitstrekken dan verschillende misdrijven die nu vallen onder echtbreuk, desertie, wreedheid, e.d. In feite betekent dit echtscheiding op verzoek
van beide echtgenoten, of op verzoek van één van hen, maar in dit geval wordt
er een periode van voorafgaande scheiding vereist. De commissie wenst het
standpunt van the doctrine of a matrimonial of f ence niet te verlaten, maar precies de helft van de commissie wenst de nieuwe leer toch een plaats te geven in
de wetgeving: een scheiding die zeven jaar geduurd heeft is afdoende bewijs dat
het huwelijk inderdaad een totale mislukking is en dat het geen zin heeft het
voort te doen duren. We wijzen er op dat een voorstel in deze richting door de
commissie niet gedaan wordt, maar we achten het veelzeggend en alarmerend
dat de helft van de commissie het principe van echtscheiding bij onderling overleg aanvaardt. Hiermede is het huwelijk toch wel sterk gedegradeerd tot een
wederzijds contract, vrijwillig aangegaan, en naar believen verbroken.
Lezing van het gehele rapport maakt het duidelijk dat de commissie niet veel
goeds verwacht van haar eigen voorstellen. Met heel veel klem dringt zij er
daarom op aan, dat de Staat royaler dient te zijn in zijn steunen van die instanties en bureau's die enkel beogen de beveiliging van het huwelijk en de bescherming van het gezinsleven. Er wordt op dit terrein reeds vrij veel gedaan, maar
het werk vereist geschoolde en ontwikkelde krachten — sociale werkers en werksters, psychologen, doktoren, enz., en bijgevolg lopen de kosten steeds hoog. Het
officiële bureau voor huwelijksvoorlichting van de Staatskerk kreeg het vorig
jaar alleen reeds een tachtig duizend huwelijken te „behandelen", in de helft
waarvan zowel man als vrouw gehoord werden. Men begrijpt aanstonds dat
alleen ruime staatssubsidie dergelijk hoogbelangrijk werk staande kan houden,
en de commissie laat duidelijk horen dat het grote kwaad van de echtscheiding
aanzienlijk verminderd wordt door deze instanties te steunen.
Wanneer man en vrouw zich wenden tot een huwelijksbureau heeft het kwaad
meestal al wortel geschoten, is er ergens reeds iets mis. Het is de wortel van het
kwaad die moet worden aangegrepen, en ofschoon de commissie geen expresse
opdracht had om na diagnose en therapie ook nog de oorzaken van de ziekte te
bespreken, heeft zij toch niet nagelaten hier met een enkel woord op te wijzen.
Het lijdt echter niet de minste twijfel dat ongemerkt het peil in zake het
sexuele, huwelijksopvatting, vriendschap tussen mannen en vrouwen daalt, en
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hier en daar een lamentabel dieptepunt heeft bereikt. Van al deze en dergelijke
factoren kunnen we echter wel dit zeggen, dat zij een sfeer scheppen die een
gezond en gelukkig huwelijksleven in zeer sterke mate bedreigt. De commissie geeft dan ook een zeer diep-liggende oorzaak van de malaise aan wanneer
zij spreekt van het aanvaarden van geheel valse maatstaven betreffende de
waarde, waardigheid, en beleving van het huwelijk. Er valt een algemene tendens te constateren om de plichten en verantwoordelijkheid van het huwelijk
wel erg licht op te vatten. Men zou ook kunnen zeggen dat de toestand in alles
was huwelijk en huwelijksbeleving betreft uitgesproken ongezond is geworden.
Voor wie enigszins op de hoogte is van de populaire pers is dit allerminst
nieuws. Echtelijke drama's zijn evident geliefde lectuur. Met zekere voorkeur wordt melding gemaakt van Lady zus of de filmster zo, die om vaak wel
erg weinig serieuze redenen een petitie tot echtscheiding hebben ingediend. Men
vergete hierbij ook niet het effect dat een tweede huwelijk van zeer hooggeplaatsten in den lande heeft op het gewone volk. Om deze reden betreuren wij
het dat de gehele kwestie Princess Margaret-Captain Townsend ooit zo publiekelijk aan de orde werd gesteld: het heeft de echtscheidingsmentaliteit o.i.
slechts bevorderd, te meer daar het merendeel der bevolking zich meer geërgerd
heeft aan de bemoeizucht en onbuigzaamheid van de Staatskerk dan gesticht is
geweest door de uiteindelijke beslissing. De weifelende houding in deze zaken
van de officiële Staatskerk verergert de toestand : immers, wat het land nodig
heeft is strakke leiding en eenstemmigheid. Nu is officieel de Staatskerk tegen
echtscheiding, en officieel weigert zij aanwezig te zijn bij een tweede huwelijk
van gescheidenen. Maar we weten evenzeer dat veel van haar bedienaars zich
niet storen aan de richtlijnen van de kerk, dat meerderen ook openlijk verkondigen dat de kerk in deze foutief handelt, omdat het evangelie steeds is „a Gospel
of the second chance", en zelfs bisschoppen zien er geen tegenstrijdigheid in om
gescheidenen na hun tweede huwelijk toch toe te laten tot de sacramenten 2 ) .
Wanneer we over echtscheiding spreken, is het niet verantwoord om over het
gezinsleven te zwijgen. Immers, er is een noodzakelijke wisselwerking tussen het
gezinsleven en de verhouding der beide echtgenoten onderling. Een hecht gezinsleven zal vele moeilijkheden tussen de ouders naar een tweede plan verdringen
om wille van de kinderen, vaak ook deze geheel vereffenen. Evenzeer zal onenigheid tussen vader en moeder de naaste oorzaak van een „broken home" zijn. Op
zijn beurt zal een broken home, waaronder we hier dan ook willen verstaan een
onderkomen gezinsleven, het huwelijk aantasten en uiteen doen vallen. Nu lijdt
het geen twijfel of het gezinsleven van het Engelse volk blijkt niet bestand tegen
verderfelijke invloeden van buiten, noch ook van binnen uit. Onder deze laatste
vermelden wij alleen het feit dat de moeder niet meer thuis is, dat bewust haar
plaats ook niet meer als primair in het gezin wordt gezien, dat zij voor zichzelf,
en anderen voor haar, het recht opeisen voor een eigen carrière (en wat voor
een !) , dat zij staat op eigen zelfstandigheid, niet meer onder de man, maar er
naast. Dit brengt met zich mede dat de vrouw haar huis verlaat om te werken in
fabriek of op atelier. Werkten voor de oorlog een negen honderd duizend moeders de gehele dag buitenshuis, momenteel is dit getal ongeveer verviervoudigd.
2 ) In mei besloten de aartsdiocesen Canterbury en York in het nieuwe Kerkelijk
Wetboek het assisteren bij een huwelijk van een separatus (a) te permitteren. Motivering: de Kerk moet zich richten naar de Staat. Men beklemtoonde echter dat de Kerk
haar houding tegenover een tweede huwelijk niet wijzigde.
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Onder deze ruim drie miljoen werkende moeders rekenen we dan niet mee
degenen die slechts voor enkele uren per dag uit werken gaan, of des avonds er
wat bij verdienen. We moeten niet uit het oog verliezen dat dit kolossale aantal
behelst dat ongeveer drie kwart der gehuwde vrouwen de gehele dag uit werken
gaat, „een carrière volgt". Het spreekt wel vanzelf dat dit al heel weinig bevorderlijk is voor een gezond gezinsleven. De kinderen komen tussen de middag
niet thuis, mede dank zij een overdreven staatszorg die schoolmaaltijden verstrekt — tot groeiende ergernis van het onderwijzend personeel dat zich hoe
langer hoe meer tot soepuitdelers en bordenophalers gedegradeerd ziet. Na
schooltijd is moeder meestal ook niet direct thuis; en wanneer zij thuis is van
haar werk, kan men moeilijk verwachten dat zij de rest van de avond zal besteden aan koken, verstellen, afwassen, enz., laat staan aan gezellig met de kinderen
de avond doorbrengen. Zij is óf te moe, en dan worden de kinderen de straat
opgestuurd met geld voor de bioscoop en „chips and f ish" als souper op de
terugweg, 6f zij gaat zelf op stap: want het verdiende geld biedt haar een zekere
financiële zelfstandigheid, waarvan zij ook ten volle wil genieten. Nog geen
twintig percent van de vrouwen die in de fabriek of op het atelier werken geven
hun baan er aan, als ze trouwen. Geen wonder dat hand in hand met echtscheidingen het aantal problem families toeneemt, er steeds groter behoefte is aan
opvoedingsinrichtingen voor kinderen uit broken homes, er steeds meer artikelen, rapporten en boeken verschijnen gewijd aan deze stakkerds van kinderen
(we vermelden b.v. Maladjusted Children van de katholieke Dr. Burns, Citizens
of To-Morrow door de Raad van het King George's Jubilee Trust, The Deprived
Child and the Community van Donald Ford, The Prevention of Cruelty to
Children van Dr. Housden) .
Onwillekeurig vraagt men zich af waarom jonge mensen nog trouwen wanneer zij het huwelijk zien als toch maar weinig aantrekkelijk, als maar weinig
verandering teweeg brengend in hun leven. Daar is natuurlijk steeds het sterke
instinct dat jonge mannen en vrouwen naar elkaar toedrij f t, maar we mogen niet
uit het oog verliezen dat voor velen het huwelijk de verlossing is uit een allernaarst gezinsleven, dat de jonge mensen niets meer te bieden heeft. Men begrijpt
echter dat dit al een bijzondere zwakke basis is voor een stevig en hecht huwelijksleven, en dat zich dit met name bij hen die jong trouwen — en dit zijn er
vooral in de arbeiderswereld zeer velen — wel moet wreken. Een kwart van
de meisjes die onder de twintig trouwen komen terecht in het echtscheidingshof, van haar die huwen tussen de twintig en drie en twintig ligt dit percentage
bij de tien percent. terwijl zij die in het midden van haar twintiger jaren huwen, voor ongeveer zes percent hun huwelijk uiteen zien vallen. De lichtzinnigheid waarmede men zich in het huwelijk begeeft, is vaak verbijsterend, en zij
kan alleen maar het begin zijn van een noodlottige wisselwerking tussen huwelijksleven en gezinsleven, zoals zij in vele gevallen op haar beurt ook weer een
vrucht is geweest van gelijke noodlottige wisselwerking bij de ouders.
Steeds meer hoort men nu de slagzin: de getrouwde vrouw terug naar het
gezin. De vraag is echter of de vrouw hier veel voor voelt. Een andere vraag of
Engeland zich dit kan veroorloven. Er is een wel zeer nijpend tekort aan werkkrachten, en het afvoeren van een drie miljoen vrouwen uit de industrie is een
luxe die Engeland zich economisch niet kan permitteren. Mede hierom is dc
situatie zo triest. Het droevigst echter dat het volk als geheel zich niet meer richt,
zich ook niet wenst te richten, naar leer en zeden van het ware Christen-zijn.

JURIDISCHE KRONIEK

Taalgrens en gerechtstaal in België
door MR. LEO LINDEHANS

zegt zeer dikwijls dat de wet van
juni 1935 op het gebruik der talen
M ENin gerechtszaken
meer de volmaaktheid benadert dan alle andere taal15

wetten. En terecht, want artikel 40 van deze wet, dat ieder vonnis of iedere
gerechtelijke akte die de voorschriften inzake taalgebruik miskennen nietig ver klaart, betekende en betekent nog steeds een zwaard van Damokles boven het
hoofd van de magistraat, de advocaat of de ambtenaar, die het met de gerechtelijke taalwet niet zo heel nauw zou nemen.
En toch treft men in die wet nog veel leemten en ongerijmdheden aan, waarvan de voornaamste hun oorsprong vinden in het feit, dat de gerechtelijke
arrondissements- en kantongrenzen niet overeenstemmen met de taalgrens. Wanneer wij spreken over de aanpassing van gebiedsgrenzen aan de taalgrens, denken wij meestal uitsluitend aan grenscorrecties tussen gemeenten, arrondissementen en provinciën. Het sinds zolang in het vooruitzicht gesteld ontwerp van
Minister Vermeylen betreffende de talen in bestuurszaken, zal uiteraard ook in
die zin alleen de kwestie der grenscorrecties opwerpen. En nochtans durven wij
vooropstellen, dat de aanpassing van de gerechtelijke gebiedsgrenzen aan de
taalgrens evenzeer onze belangstelling verdient. Dit zal iedereen duidelijk worden bij nader onderzoek van de toestand.

Stelsel van de gerechtelijke taalwet
Vooraf past het, tenminste in ruwe trekken, een beeld te schetsen van de
taalregeling in gerechtszaken. Om de problemen te vereenvoudigen zullen wij
ons beperken tot de gewone rechtscolleges van eerste aanleg: wij spreken dus
niet over de handelsrechtbanken, de werkrechtersraden, de krijgsraden en de
assisenhoven, en evenmin over de hoven van beroep en cassatie.
De taalwet deelt deze rechtscolleges in in vier taalgroepen: de Nederlandse,
de Franse, de Nederlands-Franse en de Frans-Duitse. Tot de Nederlandse resp.
Franse taalgroep, behoren de rechtscolleges enerzijds van de Vlaamse provinciën,
het arrondissement Leuven en de ééntalig Nederlandse kantons van het arrondissement Brussel, anderzijds van de Waalse provinciën en het arrondissement
Nijvel. Tot de Nederlands-Franse taalgroep behoren de rechtscolleges van het
arrondissement Brussel, met uitzondering van die, gevestigd in de uitsluitend
Nederlandse kantons. Tot de Frans-Duitse taalgroep behoren de rechtbank van
Verviers en de vredegerechten van Aubel, Eupen, Limburg, Malmédy en Sankt
Vith.
Het vallen van een rechtscollege onder een bepaalde taalgroep houdt in
dat de rechtspleging voor dat college slechts in de taal of de talen van die groep
kan gevoerd worden. Wat de eerste twee taalgroepen betreft, geldt het principe
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van de territorialiteit: een Luikenaar moet te Brugge de Nederlandse rechtspleging volgen, en omgekeerd. Wat de laatste twee taalgroepen aangaat, geldt
echter het beginsel van de personaliteit: de taal der rechtspleging wordt hoofdzakelijk bepaald door de keuze van de gedaagde of betichte. Zo staat die keuze
voor de Brusselse rechtscolleges open zelfs voor gedaagden of betichten, die in
Vlaanderen of Wallonië woonachtig zijn: een Bruggeling kan dus voor een
Brusselse rechtbank de Franse rechtspleging ondergaan 1 ) .
Het zal niemand ontgaan zijn dat de indeling, voorgehouden door de gerechtelijke taalwet, abstractie maakt van de taalgrens, die immers niet samenvalt met
de provinciale en arrondissementele grenzen. Dit brengt mee dat haast alle
arrondissementen en kantons langs de taalgrens een tweetalige bevolking hebben, wat niet in overeenstemming te brengen is met de ééntaligheid van het
rechtscollege waaraan zij onderhorig is. Dit brengt ook twee in het oog springende anomalieën mee: het vredegerecht van Moeskroen behoort tot de Nederlandse taalgroep, al ligt deze stad officieel in Wallonië, en het vredegerecht van
Landen behoort tot de Franse groep, al is Landen een Vlaamse gemeente.
Doch de toestand langs de taalgrens werd nog ingewikkelder gemaakt door
artikelen 55 en 56 van de taalwet, die, aanvankelijk opgevat als overgangsmaatregel, onbeperkt van kracht bleven door de wet van 20 juli 1939. Deze wetsbepalingen voorzien, dat de _ rechtspleging voor de rechtscolleges met meertalig
taalgebied in principe geschiedt in de taal van de gemeente 2 ) waarin de betichte
of gedaagde woonachtig is, wanneer deze laatste een rechtsonderhorige is van
zulk een rechtscollege. Zo geschiedt voor de rechtbank van Kortrijk de rechtspleging in het Frans, wanneer betichte of gedaagde te Moeskroen woont; maar
de rechtspleging blijft in het Nederlands, wanneer hij te Brussel of in Wallonië
woont. Voor de rechtbank van Hoei wordt de rechtspleging in het Nederlands
gevoerd, wanneer gedaagde of betichte te Landen woont, doch in het Frans
wanneer hij in Sint-Truiden woonachtig is. Zeer ingewikkelde problemen doen
zich voor, wanneer er verschillende gedaagden of betichten in het geding betrokken zijn. Hierop kunnen wij echter niet verder ingaan.
Dientengevolge hebben een hele reeks rechtscolleges van de Nederlandse of
Franse taalgroep een tweetalig statuut gekregen: namelijk de rechtbanken van
Ieper, Kortrijk, Oudenaarde, Leuven, Hasselt en Tongeren, evenals die van
Doornik, Bergen, Hoei en Luik, zonder te spreken van de vredegerechten. De
rechtbank van Verviers is aldus een drietalige rechtbank geworden: wat tot
waarlijk onontwarbare taalproblemen in de rechtspeling aanleiding heeft gegeven.
Telkens wanneer een rechtbank, ten gevolge van bovenstaande regelen, de
taal niet kent, moet de zaak verzonden worden naar een rechtbank die de taal
1) De kritiek op dit aspect van de taalregeling voor de Brusselse rechtscolleges
valt buiten het bestek van dit artikel.
2) De wet van 15 juni 1935 onderscheidt vier taalstreken: de Vlaamse, de Waalse,
de tweetalige (Brusselse agglomeratie) en de Duitse. Die taalstreken hebben ook in
andere opzichten belang, vnl. voor het bepalen van de taal waarin een gedaagde voor
de Brusselse rechtbanken dient gedagvaard te worden of van de taal waarin de
processen-verbaal van rijkswacht of politie moeten gesteld worden. De taalstreken
worden, met het oog op de toepassing van de gerechtelijke taalwet, omschreven door
het Koninklijk Besluit van 11 september 1935, dat nauwgezet de loop van de taalgrens
aanvaardt zoals zij voortvloeit uit de talentelling van 1930. Dit Koninklijk Besluit is
steeds van kracht.
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der rechtpleging wel machtig is. In feite wil dit zeggen, dat de rechtbanken van
leper, Kortrijk enz. de Franstalige zaken behandelen, terwijl de rechtbanken van
Doornik, Bergen enz. de Nederlandstalige zaken doorzenden naar een rechtbank
in Vlaanderen of te Brussel. Zulk een doorzending brengt allerlei ongemakken
mee voor de betrokken partijen: nieuwe onkosten van rechtspleging, verdere
verplaatsingen, tijdverlies. Dergelijke ongemakken worden in feite alleen gedragen door de Nederlandstaligen, daar de Franstaligen in heel België rechtbanken
vinden, die hen in hun taal willen aanhoren. Al vloeit dit nadeel voor de Neder landstaligen niet voort uit de opzet van de wetgever, doch veeleer uit een feitelijke toestand, toch mocht zulks hier even aangestipt worden, om ons er des te
meer van te overtuigen dat de taalkundige homogeniteit van de gerechtelijke
kantons en arrondissementen dient nagestreefd te worden teneinde dergelijke
verzendingen van rechtszaken te vermijden.
Ongerijmdheden die uit het stelsel voortvloeien
Wij beperken ons vanzelfsprekend tot de anomalieën, die voortvloeien uit het
gebrek aan overeenstemming tussen de gerechtelijke kantons- en- arrondissementsgrenzen en de taalgrens.
De meest in het oog springende wantoestand doet zich voor in de vredegerechten van Moeskroen en Landen. Dit laatste behoort tot de rechtscolleges van
de Franse taalgroep: de rechtspleging kan er in principe slechts in het Frans
gevoerd worden, en de vrederechter hoeft in principe slechts Frans te kennen.
Maar Landen is een Vlaamse gemeente, zodat alle bestuurlijke h an delingen en
bescheiden van die vrederechter in het Nederlands dienen gesteld te worden
(aldus mededelingen, briefwisseling, getuigschriften, registers en stukken van
inwendige orde van de griffie) en de bedienden van de griffie, die het publiek
te woord staan, zelfs geen Frans hoeven te kennen. De omgekeerde toestand
doet zich voor te Moeskroen.
Zelfs in een vredegerecht, waarvan de taal van de zetel overeenstemt met de
streektaal, komt men nog tot eigenaardige toestanden, wanneer het kanton taalkundig niet homogeen is. Een proces-verbaal van rijkswacht of politie moet te
Everbeek in het Nederlands opgemaakt worden, ongeacht de woonplaats van de
bekeurde, omdat Everbeek een Vlaamse gemeente is, al ligt ze in de provincie
Henegouwen, arrondissement Doornik, kanton Vloesberg (Flobecq). Wanneer
de betrokkene te Everbeek woont zal hij in het Nederlands gedaagd worden
voor de politierechter te Vloesberg of de boetstraffelijke rechtbank te Doornik,
die dan in feite de zaak verzenden naar een Vlaamse rechtbank, omdat zij geen
Nederlands verstaan. Wanneef betrokkene woont in Vloesberg, zal hij voor
voornoemde rechtscolleges in het Frans gedaagd worden, omdat Vloesberg een
Waalse gemeente is van het gelijknamig kanton; woont hij in Nederbrakel, dan
wordt hij te Vloesberg in het Frans gedaagd, omdat Nederbrakel niet behoort
tot dat kanton enz.
De complexiteit van die regeling wordt nog door een ander voorbeeld toegelicht. Komen is een (officieel) Waalse gemeente van het kanton Wervik in het
arrondissement Ieper. Een inwoner van Komen wordt gedagvaard voor het
vredegerecht van Wervik in het Frans, doch voor het vredegerecht van Mesen
— waarvan het kanton taalkundig evenmin homogeen is -- in het Nederlands,
omdat de streektaal van de woonplaats van gedaagde slechts een rol speelt,
66
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wanneer deze woont binnen het rechtsgebied van het college voor hetwelk hij
verschijnt. Wordt een proces-verbaal te zijnen laste opgemaakt te Waasten
(kanton Mesen), dan geschiedt dit in het Frans; de daaropvolgende dagvaarding
zal in het Nederlands gesteld moeten zijn, wanneer de zaak gebracht wordt voor
de politierechter van Mesen, doch in het Frans, wanneer het een wanbedrij f
geldt waarvan de rechtbank van Ieper kennis neemt, omdat de Komenaar woont
in een gemeente van het arrondissement Ieper, doch niet van het kanton Mesen.
Dergelijke voorbeelden doen reeds vermoeden, welke problemen oprijzen in de
taalgrensrechtbanken van het arrondissement Verviers, waar men met drie taalgebieden te rekenen heeft ... .
Een ander aspect is de taalkennis die van notarissen gevraagd wordt. Een
notaris te Moeskroen hoeft enkel Nederlands te kennen; een notaris te Landen
alleen Frans !
De gerechtelijke kantongrenzen in het Brusselse houden evenmin rekening
met de wettelijke omlijning van de Brusselse agglomeratie. De vredegerechten
van Anderlecht, Schaarbeek, Ukkel, Sint-Joost en Elsene, hebben bevoegdheid
over gemeenten die deels behoren tot de tweetalige agglomeratie van Brussel, en
deels tot het ééntalig-Nederlandse platteland. De inwoners van Nederokkerzeel
en Sint-Martens-Bodegem worden in het Nederlands gedagvaard voor hun vrederechter te Schaarbeek en te Anderlecht, maar zij kunnen daar de Franse rechtspleging vorderen. Dit is onzin als men weet, dat die mensen even Nederlandstalig zijn als de inwoners van Zoetenaaie of Wechelderzande. Zij zullen het
klimaat van de Brusselse vredegerechten niet in Vlaamse zin beïnvloeden. Het
omgekeerde is waar: bij ieder bezoek aan hun vredegerecht worden zij in de
overtuiging gesterkt dat een Vlaming een sukkelaar is te Brussel.
Die toestand brengt ook mee, dat een notaris te Hoeilaart of te Zaventem
tweetalig moet zijn, zoals een notaris te Brussel, terwijl hun collega die een dorp
verder woont in een ander kanton slechts Nederlands hoeft te kennen. Dit is
onvermijdelijk gezien de kantonale ambtsbevoegdheid van de notarissen. Het
euvel bestaat in het feit dat de Brusselse kantons zich uitstrekken over ééntalig
taalgebied.
Bijzonder ergerlijk is de toestand van het kanton Halle, dat gerechtelijk een
aanhangsel van de Brusselse agglomeratie uitmaakt. Omdat in dit kanton twee
officieel Waalse gemeenten gelegen zijn met een paar duizend inwoners, en
omdat het kanton Halle deel uitmaakt van het arrondissement Brussel, is het
Vredegerecht van Halle tweetalig. Dit is niet meer logisch. Want talrijk zijn de
vredegerechten, waarvan het kanton allogene gemeenten bevat met een belangrijker bevolkingsgetal, en die nochtans behoren tot de Vlaamse of Waalse groep.
Het vredegerecht van Halle is niet een taalgrensrechtbank, zoals het Vredegerecht van Moeskroen of Landen, het is een Brusselse rechtbank, waarvoor inwoners uit Antwerpen of Gent de Franse rechtspleging kunnen vorderen. Ook
moeten alle notarissen van het kanton Halle de twee talen kennen, al bestaat
geen standplaats in de twee Waalse gemeenten van het kanton.
Een woord tenslotte over Overmaas en de Oostkantons. De Duitse bevolking
in dat gewest mag op 60 a 70.000 inwoners geschat worden. Het is onredelijk
dat er uit dien hoofde vijf vredegerechten (Aubel, Eupen, Limburg, Malmédy
en Sankt Vith) en de rechtbank van Verviers moeten zijn om een rechtspleging
in het Duits te voeren. De Nederlandse bevolking van Overmaas, die gerechtelijk beperkt is tot de zes Voerdorpen, maakt thans noodzakelijk dat twee vrede-
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gerechten (Dalhem en Aubel) en, wat méér is, dat twee rechtbanken van eerste
aanleg (Luik en Verviers) een tweetalig statuut krijgen. Aldus zijn de rechtbank
v an Verviers en het vredegerecht van Aubel Frans-Duits wat de taalgroep betreft, en Frans-Nederlands-Duits wat het taalstatuut betreft. De aldus in het
leven geroepen toestand is zo verward, dat van een stipte toepassing van de wet
niets meer terecht kan komen.

Concrete voorstellen
Wanneer men er toe kon komen, de taalgrens te doen samenvallen met de
gemeentegrenzen, zou men zeer gemakkelijk de correcties aan kantons- en arrondissementsgrenzen kunnen doorvoeren. Die eerste faze is ongetwijfeld de moeilijkste. Allerlei belangen, tradities en gevoelselementen zijn gemoeid met de
grenzen van een gemeente, terwijl men bij het aflijnen van grotere gehelen
slechts met objectief waarneembare elementen heeft te maken. Het wijzigen
van gemeentegrenzen is bovendien een louter administratieve aangelegenheid,
die buiten het bestek van ons onderwerp valt.
Laten wij dus uitgaan van de onderstelling dat de gemeentegrenzen ongewij zigd blijven. Laten wij anderzijds als maatstaf voor de loop der taalgrens ons
inlichten bij vakkundigen, en, om niet verdacht te worden van enig chauvinisme,
nog liefst in het werk van de Waalse taalkundige Legros 3).
Verschillende grenscorrecties uit te voeren tussen taalgrensgemeenten zijn van
zulk beperkt belang, dat wij ze hier niet in aanmerking nemen. Wij zullen ook
niet spreken over de zgn. „verdwaalde" gemeenten, die ééntalig Nederlands zijn,
doch deel uitmaken van een Waals kanton en arrondissement (aldus de Vlaamse
gemeenten van het kanton Landen, de Waalse gemeenten van het kanton ZichenZussen-Bolder, de Waalse gemeenten van het kanton Tienen enz.) . Men kan die
gemeenten zonder enige moeilijkheid overhevelen naar een naburig kanton van
de andere taalgroep. Wij zullen echter even blijven stilstaan bij meer complexe
gevallen, namelijk het arrondissement Brussel, de streek Komen-Moeskroen, de
streek Edingen, en tenslotte Overmaas met de Duitstalige gewesten.
In het arrondissement Brussel dienen vooreerst de plattelandsgemeenten gelicht te worden uit de stedelijke kantons, om gevoegd te worden bij één der
buitenkantons. Aldus moet men de gemeenten Zellik, Groot Bijgaarden en SintMartens-Bodegem (kanton Anderlecht) voegen bij het kanton Asse, de gemeenten Dilbeek en Itterbeek (kanton Anderlecht) bij het kanton Lennik, de gemeenten Ruisbroek, Drogenbos, Linkebeek, Beersel, Alsemberg en Sint-GenesiusRode (kanton Ukkel) bij het kanton Halle, en de gemeenten Diegem, Steenokkerzeel en Nederokkerzeel (kanton Schaarbeek) bij het kanton Vilvoorde.
Er zijn echter plattelandsgemeenten, uit één der stedelijke kantons, die men
niet kan voegen bij een buitenkanton om geografische redenen. Het zijn: Nossegem, Zaventem, Kraainem, Sterrebeek, Wezembeek-Oppem, Sint-Stevens-Woluwe, Overijse en Hoeilaart. De meest voor de hand liggende oplossing is te
vinden in de oprichting van een nieuw kanton. Doch Overijse en Hoeilaart
liggen afgezonderd van de andere Vlaamse gemeenten van het arrondissement
Brussel. Men zou derhalve een deel van het arrondissement Leuven, voorname3 ) Elisée Legros, La frontière des dialectes romans en Belgique, Luik, 1948.
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lijk de gemeente Tervuren, moeten afscheiden om dat nieuwe kanton te vormen.
De twee officieel Waalse gemeenten van het kanton Halle, namelijk Bierk en
Sint-Renelde, zouden uit dit kanton moeten gelicht worden, om ingeschakeld te
worden in het kanton Edingen. Hierop komen wij verder terug. Zodoende zou
Halle een zuiver Vlaams kanton worden.
Men kan zich ook de vraag stellen of het huidige arrondissement Brussel dan
niet zou moeten gesplitst worden in een arrondissement, Brussel, herleid tot de
agglomeratie van Brussel, en één of meer zuiver Vlaamse arrondissementen (b.v.
Vilvoorde en Halle) . Het zuiver Vlaams gedeelte van het arrondissement Brussel telt thans nagenoeg 350.000 inwoners, méér dan heel het arrondissement
Leuven of bijna het dubbele van het arrondissement Nijvel. Nochtans lijdt het
geen twijfel, dat de rechtbank van eerste aanleg voor het Vlaams gedeelte van
het huidige arrondissement best te Brussel zou gevestigd blijven, gezien de
gemakkelijke verkeersmiddelen van het platteland naar de hoofdstad. Bovendien
wanneer men een tweetalig kanton Edingen zou voegen bij het arrondissement
Brussel, zoals hierna zal voorgesteld worden, is het wel noodzakelijk tenminste
de kantons Lennik en Halle in het arrondissement Brussel te handhaven, vermits
zij gelegen zijn tussen de agglomeratie van Brussel en het kanton Edingen.
In de streek Komen-Moeskroen doorkruist de taalgrens vier kantons (Mesen,
Wervik, Menen en Moeskroen) en twee gerechtelijke arrondissementen (Ieper
en Kortrijk). Doch de taalgrens vormt hier de scheiding tussen het ééntalig
Nederlands taalgebied enerzijds en een gemengde zone anderzijds, zodat het
voor de hand ligt, dat de rechtscolleges in deze zone zoals te Brussel een tweetalig karakter zouden moeten verkrijgen.
De eenvoudigste oplossing zou bestaan in een hergroepering van de gemengde
gemeenten in twee kantons (Mesen en Moeskroen) en de oprichting van een
nieuw arrondissement (Moeskroen) . Van het eerste kanton zouden deel uitmaken de gemeenten Nieuwkerke, Ploegsteert, Mesen, Waasten, Neerwaasten,
Wijtschate, Houtem en Komen. Van het tweede kanton de gemeenten Moeskroen, Rekkem, Dottenijs, Herzeeuw, Spiere, Helkijn, Lowingen en wellicht ook
Steenput (dat ligt in het arrondissement Doornik).
De magistraten van Mesen en Moeskroen (rechtbank en vredegerecht) zouden
beide landstalen machtig moeten zijn. De rechtspleging zou geschieden in één
van beide talen, naar gelang de keuze van gedaagde of betichte.
Gewoonlijk rekent men onder de term „streek van Edingen", althans wanneer
men de taalgrenskwestie bespreekt, de gemeenten Lettelingen en Mark, waarvan
het grondgebied door de taalgrens dwars doorsneden wordt, de gemeente Bever,
die zuiver Vlaams is op een paar onbelangrijke gehuchten na, de Vlaamse
gemeente Sint-Pieters-Kapelle, en de stad Edingen, waarvan de bevolking taalkundig gemengd is (Vlaamse onderlaag met verfranste burgerij) en in dat
opzicht veel gelijkenis vertoont met Anderlecht of Molenbeek of een andere
overwegend Vlaams getinte voorstad van Brussel. Maar het ligt voor de hand
onder dit gewest ook de gemeenten Bierk en Sint-Renelde te rekenen. Deze twee
gemeenten maken thans deel uit van het kanton Halle, met het gevolg dat boven
reeds geschetst werd. Men kan ze moeilijk bij het arrondissement Nijvel voegen
om geografische redenen. Doch vooral de taalkundige samenstelling van de
bevolking van die gemeenten zou dat verbieden. Deze gemeenten tellen belang-
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rijke gehuchten die ééntalig Nederlands zijn, en bovendien neemt de immigratie
vanuit de naburige Vlaamse gemeenten daar sterk toe.
Ook de gemeente Twee-Akren, waarvan het belangrijke gehucht Akrenbos
zuiver Vlaams is, zou in de streek Edingen moeten begrepen worden. Die gemeente maakt thans deel uit van het kanton Lessen, evenals de gemeente Bever.
Doordat beide gemeenten naar het kanton Edingen zouden overgaan, zouden
zich te Lessen geen taalproblemen meer voordoen.
Dit kanton Edingen zou tweetalig zijn, zoals Mesen en Moeskroen. Het zou
deel uitmaken van het arrondissement Brussel en dus afhangen van een rechtbank van eerste aanleg, die reeds tweetalig is.
In Overmaas en de Oostkantons is de verwarring het grootst. Nochtans kan
men de toestand gemakkelijk opklaren door een eenvoudige hergroepering van
de Duitstalige, de Nederlandstalige en de betwistbare gemeenten in drie kantons
(Aubel, Eupen en Sankt Vith) en de oprichting van een drietalige rechtbank te
Eupen.
Het kanton Sankt Vith zou behalve de gemeenten die het thans telt, ook de
vier Duitstalige gemeenten van het kanton Malmédy omvatten. Dit kanton zou
aldus zuiver Duits-talig zijn. De rechtspleging zou er in principe dan ook in het
Duits geschieden, zoals thans reeds het geval is.
Het kanton Eupen, dat thans zuiver Duitstalig is, zou uitgebreid worden tot
de naburige gemeenten Baelen, Membach en Robertville, wier grondgebied door
de taalgrens doorsneden wordt. De rechtspleging zou er in het Duits of het
Frans geschieden, naar keuze van gedaagde of betichte, en de Vrederechter zou
die twee talen machtig moeten zijn.
Het kanton Aubel tenslotte zou drietalig zijn. Het zou omvatten: de zes Voerdorpen, die onbetwistbaar Nederlandstalig zijn, maar bijna geheel officieel verfranst, de gemeenten Aubel, Clermont en Hendrikkapelle, die door de WaalsPlatdietse taalgrens doorsneden worden, en verder het overige van de Platdietse
streek. De rechtspleging zou in dit kanton geschieden in één der drie talen, naar
keuze van gedaagde of betichte. Ook de rechtbank van Eupen zou in dezelfde
zin drietalig zijn.
* * *

Men kan van oordeel zijn, dat zulk een programma omvangrijk is. Men kan
ook sceptisch staan tegenover zijn verwezenlijking in een nabije toekomst. En
nochtans wordt het door het gezond verstand ingegeven.
Onredelijke toestanden worden dikwijls in stand gehouden, omdat men
beweert dat geen voorstellen tot verbetering bestaan. De hierboven gedane voorstellen willen dat voorwendsel voorkomen, opdat men niet zou wanhopen om
eenmaal de taalgrenskwestie, ook op gerechtelijk gebied, opgelost te zien.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Engelse romanciers en
historiografen
door HUGO VAN DE PERRE

IJDENS de afgelopen tien jaar is de vloed van nieuwe boeken nooit geëbd.
Maar waar houden zich hier de namen schuil die spreekwoordelijk zijn,
de dominerende figuren der Letteren ? Vertel me niet dat de tijd heeft ontbroken. Tien jaar volstaan ruimschoots. Roep niet opnieuw de namen op van vroegere reuzen en dwergen, want in het verleden heeft men soms kleinere dwergen
tot ogenschijnlijke reuzen gemaakt, toen de status van de auteur nog niet in
verval was, en zijn beroep niet verschrompelde". Aldus J. B. Priestley in een
toespraak die hij verleden jaar heeft gehouden voor de Britse P.E.N. Club en
die nu in boekvorm verschenen is onder de titel The Writer in a Changing
Society (Uitg. The Hand and Flower Press).
Sinds enige tijd geeft de vroegere socialist J. B. Priestly, nu tot het liberalisme
bekeerd, blijk van een pessimisme dat kwellender wordt naarmate de socialistische maatschappij waar hij eens van gedroomd heeft, zich immer meer verwerkelijkt. Ditzelfde pessimisme verklaart eveneens de volgende uitlating: „De
oudere uitgevers, een geslacht dat nog niet helemaal is uitgestorven, beoogden
het genie en het talent te dienen. Voor hun boekenfonds probeerden zij enkele
auteurs te vinden waarin zij geloofden. Soms ondersteunden zij financieel dergelijke auteurs gedurende vele jaren. De overgrote meerderheid der uitgevers denken heden noch aan de schrijver noch aan zijn beroep, maar enkel aan welbepaalde individuele boeken; niet aan een boekenfonds dat methodisch door de
jaren heen wordt opgebouwd, maar aan de onmiddellijke best-seller".
J. B. Priestley verkeert in een sombere bui. Toch kan niet worden ontkend
dat hij tenminste gedeeltelijk gelijk heeft. Tijdens het afgelopen decennium
heeft geen allesoverweldigende „dominerende publieke figuur der Letteren" zich
aangemeld. Verder verliezen de hedendaagse uitgevers geen enkel ogenblik de
onverbiddelijke economische wet uit het oog die hun bedrijf als het ware overschaduwt en krachtens welke zij tot elke prijs regelmatig een best-seller moeten
bemachtigen, willen zij hun eigen graf niet delven. Nagenoeg alle uitgeversbedrijven die sinds het eind van de tweede wereldoorlog hebben getracht aan de
kwellende jacht op de best-seller te ontkomen, hebben sindsdien de geest gegeven, of hebben zich noodgedwongen onder de hoede van een machtiger leenheer
geplaatst: zo John Lehmann, Rupert Hart-Davis, en morgen misschien The Hand
and Flower Press. Eenzelfde verschijnsel doet zich trouwens voor op het gebied
der literaire tijdschriften: New Writing, Horizon, Strand Magazine, enz. zijn in
de laatste jaren bezweken. En de toekomst ziet er voor het twee-en-half jaar
oude London Magazine, onder de bekwame leiding van John Lehmann, niet
bijster gunstig uit, nu de geldschieter, de populaire krant Daily Mirror, tot het
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besluit is gekomen dat een verkoopcijfer van zowat 8000 exemplaren per nummer de last en zorgen niet loont ... .
Toch verliest J. B. Priestley's stellingname enkele punten uit het oog. Het is
een feit dat het technisch gehalte van de doorsnee Engelse roman van heden
aanmerkelijk beter is dan indertijd, toen literaire reuzen en dwergen lang geen
zeldzaamheid waren. Daarbij komt nog dat de roman één aspect der Letteren is.
Daarnaast zijn er de dichtkunst, het essay, de literaire kritiek, de bio- en autobiografie en zelfs het geschiedkundige werk. Welnu, de tekortkomingen door
Priestley gelaakt inzake de roman, gelden nauwelijks, of helemaal niet voor de
andere literaire genres, de dagboeken misschien uitgezonderd. In dit laatste
genre blijven de Samuel Pepysen, de John Evelyns en de Boswells onovertroffen
en ongeevenaard. De enige hedendaagse auteur die hun enigszins benadert is
Virginia Woolf.
De vraag mag dus geopperd worden of het wel ten volle verantwoord is met
J. B. Priestley in de houding van de uitgever de bron van alle kwaad te zien. Is
het niet eerlijker zonder omhaal vast te stellen en te erkennen dat de roman min
of meer in een impasse is geraakt ? Misschien wel omdat radio, televisie en film
hem ten dele hebben vervangen, zelfs in de ogen van een groot aantal romanschrijvers die hun romankunst geweld aandoen, omdat zij vanaf de eerste concepties er op uit zijn de filmrechten van hun nog ongeboren roman tegen klinkende munt aan de man te brengen. Zelfs een Graham Greene schijnt door deze
kwaal aangetast.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Dit zeggende denk ik vooral aan Gai Monster
en Maligna Fiesta, door de kunstschilder-kunsthistoricus-romanschrijver Wyndham Lewis, respectievelijk het tweede en derde deel van zijn kwartet The Human Age (Uitg. Methuen: deel twee en drie onder één band, deel één in herdruk, het vierde deel in voorbereiding onder de titel The Trial of Man) . Ik had
gehoopt dat dit laatste tijdig voor deze kroniek van de pers zou zijn gekomen.
Dit is niet het geval, en daar het de sleutel bevat tot het hele oeuvre, acht ik het
raadzaam mijn oordeel op te schorten tot nader bericht. Het volstaat er op te
wijzen dat The Human Age een roman à thèse is: de soms pamfletaire afstraffing van de politico-metafysicus en de aarts-verintellectualiseerde, door een
geniaal scheppend kunstenaar.
Voor het overige helpt nieuw werk van welbekende auteurs er op pijnlijke
wijze aan herinneren dat er iets aan de roman hapert. Ik vermeld: Mr. Hamish
Gleave, door Richard Llewellyn, de schepper van de gevierde How green was
my Valley (Uitg. Michael Joseph) ; A Contest of Ladies, door William Sansom
(The Hogarth Press); An Episode of Sparrows, door Rumer Godden (Macmillan); Girl in May, door de katholieke romanschrijver Bruce Marshall (Constable) en Aspects of Love, door David Garnett (Chatto and Windus) .
Deze romans zijn niet waardeloos, doch ondanks hun onmiskenbare verdiensten en charmes, wijzen zij veeleer op een achteruitgang dan op enige vooruitgang in het werk van deze schrijvers.
Is het aan die stilstand van de roman te wijten (of moet ik zeggen: te danken ?) dat de „short story" vandaag opnieuw grotere aandacht heeft ? We beperken ons tot vier boeken, die alle onze thesis bevestigen.
Ongeveer anderhalf jaar geleden schreef de ernstige zondagskrant The Observer een grote prijsvraag uit. Het onderwerp moest staan in het teken van het
jaar A.D. 2500. Tweeduizend tweehonderd en veertig verhalen werden ingezon-
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den. De een en twintig beste werden samengebracht onder de titel A.D. 2500
(Uitg. Heinemann), met een voorwoord van Angus Wilson.
Van haar kant heeft de uitgeverij Macmillan het gelukkige initiatief genomen,
onder de titel Winter's Tales, een bundel verhalen uit te brengen, die de eerste
in een serie belooft te worden. We treffen er de namen aan van virtuozen van
het verhaal, als Osbert Sitwell en V. S. Pritchett. Samen met Somerset Maugham
zijn deze laatste ontegenzeggelijk de grootste levende beoefenaars van de „short
story". Ik voel er voor om mijn persoonlijke voorkeur aan Maugham te geven.
Maar nu ik de Collected Stories, van Osbert Sitwell (Uitg. Macmillan) en de
Collected Stories, van V. S. Pritchett (Uitg. Chatto and Windus) naar aanleiding van deze kroniek heb herlezen, ben ik niet zo heel zeker meer. De psychologische instantané's van Somerset Maugham zijn uniek, maar de verhalen van
Pritchett zijn technisch en cerebraal perfect, terwijl die van Osbert Sitwell uitmunten door hun fijngevoeligheid en hun fraaie taal en stijl.
In het voorbijgaan mogen we melding maken van de nieuwe uitgave van
Stephen Spender's The Burning Cactus, (Uitg. Faber and Faber), een bundel
verhalen die een zekere verwantschap met die van Osbert Sitwell vertoont.
Tezelfdertijd werpen die verhalen een allerinteressantst licht op de dichter
Spender zelf.
* * *
De essays, bio- en autobiografieën, uit de laatste tijd worden overschaduwd door
enkele historische werken. Het genre der „historiografie als literatuur" is bijna
onbekend op het vasteland. Maar, zoals C. V. Wedgwood het onlangs schreef
onder de zojuist aangehaalde titel in The Times Literary Supplement, „in het
beoefenen der geschiedenis als literatuur, kunnen de Britten bogen op een sterke
traditie. Tot de letterkundige historici, die in de Engelse taal hebben geschreven,
behoren Francis Bacon en John Milton, Sir Walter Ralegh en Sir Walter Scott,
en verder Clarendon, Gibbon, Macaulay en Carlyle, enkele namen die ons zonder verwijl te binnen schieten. In het verleden was de geschiedenis zo stevig
gevestigd als onderdeel van de Engelse literatuur, en zij is dat vandaag opnieuw
in zo'n mate, dat we vergeten hoezeer de positie bedreigd was op de drempel
van deze eeuw; en meteen welke doortastendheid van node was om de letterkundige geschiedenis opnieuw populair en eerbiedwaardig te maken, de afkeurende blik der academici ten spijt".
Ingeluid door Dr. G. M. Trevelyan, heeft de in eer herstelde „historiografie
als literatuur" brilj ante exponenten gevonden in C. V. Wedgwood, Arthur
Bryant, A. L. Rowse, David Ogg en Sir Winston Churchill in hoogsteigen persoon, en Steven Runciman niet te vergeten.
C. V. Wedgwood werkt op het ogenblik aan een geschiedenis van de Great
Rebellion, d.i. de XVIIde-eeuwse puriteinse opstand tegen koning Karel I.
Arthur Bryant heeft The Story of England in voorbereiding (juist als bovenstaand werk, Uitg. Collins). A. L. Rowse legt de hand aan het derde en laatste
deel van zijn The Elizabethan Age (Macmillan). Twee recente werken van
David Ogg zijn van kapitaal belang voor de geschiedenis der Nederlanden, en
wel: England in the Reigns of James II and William III (Oxford University
Press) en William III (in de uitmuntende serie „Brief Lives", Uitg. Collins) .
Tenslotte is er nu ook sinds enkele weken het eerste deel van Sir Winston S.
Churchills A History of the English-speaking Peoples (drie verdere delen aangekondigd, Uitg. Cassell) .
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Wie het gegund is deze en andere werken van de vermelde auteurs in de
oorspronkelijke taal te lezen, beseft onmiddellijk dat de „historiografie als literatuur" geen ijdel woord is. En het is alleszins geen toeval dat we én Gibbon én
Churchill gerangschikt vinden onder de literaire historici. Ondanks de 150 jaar
die hen scheiden, is deze laatste beslist Gibbons beste leerling, en reikt zijn taai
via Gibbon en Samuel Johnson terug tot de Ciceroniaanse traditie (voor een
meer gedetailleerde filiatie verwijs ik naar de merkwaardig geleerde uiteenzetting van J. A. K. Thomson: Classical Influences on English Prose, Uitg. Allen
and Unwin) . Was het niet Churchill die jaren geleden zei „Het meesterschap
over de taal is een essentieel bestanddeel van de voldragen en volwaardige persoonlijkheid" ? Natuurlijk betekent dit niet dat Churchill een honderd pro-cent
Ciceroniaan of Gibboniaan zou zijn. Het onderscheid wordt zeer goed aangegeven in de volgende beoordeling: „Gibbon geeft zijn lezer de indruk wijselijk n
majestatisch op de Olympus achterover te leunen om vanuit de hoogte de pygmeeën in hun doen en laten gade te slaan. Churchill, daarentegen, begeleidt zijn
lezers tot bij de pygmeeën die hij tot menselijke wezens maakt, maar verzekert
hun tezelfdertijd de terugkeer naar de Olympus". C. V. Wedgwood getuigde
over Churchill's geschiedenis van de tweede wereldoorlog: „De combinatie van
gebeurtenissen en kwaliteiten waaruit dit nieuwe grote monument onzer literaire
historiografie is ontstaan, is zodanig ongewoon dat het werk zonder meer buiten
het bestek van een gebruikelijke discussie over de hedendaagse literatuur ligt".
Het eerste deel van A History of the English-speaking Peoples, gewijd aan
The Birth of Britain, munt niet uit door originaliteit inzake het aangehaalde
feitenmateriaal, noch door bespiegelingen over sociale en culturele verwezenlij kingen van de behandelde periode. Churchill is niet wat men noemt een medicvist. Naarmate het werk vordert en het terrein der moderne geschiedenis wordt
betreden, kunnen we dan ook een meer uitgesproken persoonlijk en origineel
oordeel verwachten. Maar Churchills geschiedkundige belezenheid, en de hulp
en bijstand van enkele specialisten, hebben het hem nochtans mogelijk gemaakt
de gevaarlijke kaap der vroegere tijden en der Middeleeuwen te omzeilen zonder
feiten of personen geweld aan te doen. Daarbij toont hij zich dan meteen zo'n
meesterlijk zeiler, dat we vergeten dat hij voor het eerst die zeeën bevaart.
In de openingsregels van dit machtig „symfonisch gedicht op een historisch
thema", treffen we Groot-Brittannië aan als „an island not widely sundered
from the Continent, and so tilted that its mountains lie all to the west and
north, while south and east is a gently undulating landscape of wooded valleys,
open downs, and slow rivers. It is very accessible to the invader, whether he
comes in peace or war, as pirate or merchant, conqueror or missionary". Maar
in het slotakkoord slingeren „the stir of the Renaissance, the storm of the Reformation .... their new problems on the bewildered but reinspired mortals of the
new age upon which England entered under the guidance of the wise, sad,
careful monarch who inaugurated the Tudor dictatorship as King Henry VII".
In 1953 verklaarde de Zweedse Academie dat de Nobelprijs voor de Letterkunde aan Sir Winston Churchill werd toegekend „voor zijn meesterschap in de
historische en biografische uitbeelding, en voor zijn brilj ante redenaarskunst
waarin hij uitmunt als de verdediger van de eeuwige menselijke waarden".
Het nieuwe Churchilliaanse werk is uit eenzelfde edel metaal gesneden. En
meer dan enig ander boek in deze kroniek vermeld, richt het een verwijtende
vinger op Priestley's eenzijdige en overdreven pessimistische lamentatie.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

V

ANAF de vorming van het ministerie-Mollet voelde Mendès-France zich achter-

gesteld. Om de M.R.P. te ontzien had Mollet hem niet als minister van buitenlandse zaken opgenomen, maar afgescheept met een lege portefeuille van minister van
staat. De ontwikkeling echter der Franse politiek in zake Algerije gaf hem gerede
aanleiding zijn ontslag te nemen, in de hoop langs andere weg de plannen van zijn
eerzucht te kunnen verwezenlijken. Met zijn instemming bleven de andere 12 radicale
ministers op hun zetels, zodat voorlopig geen sprake was van een crisis. Of zij zou
losbreken hing af van het grote debat, dat de Franse Kamer over het beleid in NoordAfrika begin juni opende. Het ging niet alleen over Algerije, maar ook over Tunis en
Marokko. Met Marokko was het verdrag te Rabat getekend, waarbij wederzijdse
onafhankelijkheid op het gebied van buitenlandse betrekkingen werd gerealiseerd.
Onder voorbehoud dat Marokko zijn rechten, welke betrekking hebben op de inrichting van Amerikaanse luchtbases, handhaaft. In de Assemblée werd het verwijt gemaakt, dat de „wederzijdse onafhankelijkheid" een te vaag begrip was, te overhaast
door minister Savary in het verdrag opgenomen. Omtrent het verdrag met Tunesië
was men teleurgesteld, omdat de huidige leider Habib Bourguiba zich meer ten gunste
van de Algerijnse rebellen dan van Frankrijk had uitgelaten. De politiek van de residerende minister Lacoste in Algerije werd door twee-derde van de Kamer volledig
onderschreven. Hierop steunend heeft Mollet de vertrouwenskwestie gesteld. Niet over
de drie kwesties afzonderlijk, maar over de Noord-Afrikaanse politiek in haar geheel.
De bedoeling was niet alleen een klare beslissing te krijgen over de gevoerde en de te
voeren politiek in Noord-Afrika, maar ook om de goedkeuring te krijgen voor de
algemene politiek. De M.R.P. in de hoop toenadering tot de socialisten te krijgen, „om
de meerderheid te verruimen'', zonder daarom onmiddellijk aan de regering deel te
nemen, wilde tegen Mollet geen front maken. Nadat de premier uitdrukkelijk verklaard
had, dat het Algerijnse vraagstuk uitsluitend een binnenlandse aangelegenheid was en
aldus het bemiddelend vredesvoorstel van Nehroe van de hand sloeg, verkreeg hij met
271 tegen 59 stemmen het vertrouwensvotum. De communistische Kamerfractie onthield zich van stemming, omdat zij de socialistische regering niet in de steek wilde
laten, terwijl de onafhankelijken, hoewel niet tevreden over de politiek omtrent Tunesië
en Marokko, dezelfde onthouding toepasten om de schijn te vermijden, dat zij de politiek in Algerije afkeurden. Het gevaar, dat de V.N. zich met deze binnenlandse zaak
gingen bemoeien vanwege een voorstel der Aziatisch-Afrikaanse landen werd door
afstemming in de V.R. voorkomen. Mollet zag ook zijn ontwerp om de ouden van
dagen ouderdomspensioen toe te kennen aangenomen. Bijna 5 miljoen Fransen zullen
een pensioenverhoging ontvangen van 321 gulden per jaar, die, anders dan hier te
lande, door bepaalde belastingen zullen warden opgebracht.
Ook de deelneming aan het „Euratom-verdrag" een Europese atoompool kon
hij van de Assemblée afdwingen, minder om de Franse sympatie voor Europese
samenwerking dan omdat in de huidige Algerijnse omstandigheden een Franse regeringscrisis in alle geval moest vermeden worden.
De oude Bondskanselier Adenauer heeft het niet makkelijk om zijn vrienden in
bedwang en zijn vijanden op een afstand te houden. Op het Congres der Christendemocraten werden hem, die twee genoeg vond, vier vice-voorzitters opgedwongen.
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In zijn kabinet kreeg hij het aan de stok met de ministers van economische zaken en
financiën, Erhard en Schaffer. Zij zijn niet de eerste de besten, want zij worden
beschouwd als „de vader en de moeder van het Duitse economische wonder". Hun
werd verweten, dat zij een disconto-verhoging tot 5,5% hadden toegelaten, waardoor,
volgens de klacht der industriëlen, de Duitse conjunctuur in gevaar werd gebracht.
Adenauer was het daarmee eens en beloofde, dat hij de betrokken ministers ter verantwoording zou roepen. In een langdurige kabinetszitting kwam men niet tot overeenstemming. Er zou een regeringscrisis zijn uitgebroken, indien niet een ernstig en
vriendschappelijk gesprek tussen de kanselier en Erhard tot het besluit had geleid, dat
beide partijen de stabiliteit van lonen, prijzen en koopkracht wensten te handhaven.
Alleen over de wijze waarop is men het nog niet eens geworden.
Tegenover de liberale vleugel-Dehler en de socialisten heeft de kanselier zich te
handhaven tegen alle pogingen om met de door West-Duitsland niet erkende OostDuitse Volksrepubliek zijdelingse relaties aan te knopen. De poging om op eigen
houtje buiten de drie westelijke mogendheden om de hereniging van Duitsland te
bewerken verwierp hij ten enenmale. Met des te meer overtuiging kon hij dit standpunt
verdedigen, omdat hem door Mollet ter ore was gekomen, dat Kroestsjef liever 17
miljoen Duitsers in handen had dan een herenigd, geneutraliseerd Duitsland te zien.
Daarop ging de Duitse kanselier zijn licht opsteken in de V. Staten. Hij trof het slecht.
Want president Eisenhower kon hem wegens ziekte slechts gedurende 10 minuten
ontvangen en Dulles verbond zich in het gezamenlijk communiqué tot niet meer dan
tot de vaagheid, dat de Sovjet-Unie, wilde zij een bewijs van haar goede wil leveren,
een einde zou kunnen maken aan de „onmenselijke en onnatuurlijke verdeling" van
Duitsland.
Naar aanleiding van de in 1954 in Neder-Saksen aangenomen schoolwet, waarbij de
gemeenschapsschool voor alle gezindten ingevoerd en het confessioneel onderwijs werd
bemoeilijkt, heeft de Bondsregering van Adenauer, zich beroepend op het in 1933
tussen Hitler en het Vaticaan gesloten Concordaat, tegen deze Nedersaksische wetgeving, als in strijd met het Concordaat, bezwaren gemaakt. Aldus kwam het vraagstuk naar voren of na de val van het Hitler-regime het Concordaat, overigens slecht
nageleefd, nog geldingskracht bezat. Het constitutioneel Gerechtshof te Karlsruhe is
het aangewezen lichaam om dit twistpunt tussen grondwet en Concordaat te beslechten
en zal in september zijn uitspraak bekend maken.
Bij zijn bezoek aan Rome kwam Adenauer over de twee kwesties te spreken. Hij
herhaalde er, dat de Bondsregering een nota zou zenden aan de „Grote Vier", die zich
te Genève verplicht hadden de hereniging van Duitsland ter hand te nemen. Door
paus Pius XII in audiëntie ontvangen, wees deze hem er op, dat inzake „de gebieden
ten oosten van de Bondsrepubliek" ongeduld in politieke aangelegenheden vaak kwaad
sticht en dat hij hoopte, dat de door het Concordaat geregelde betrekkingen tot beider
welzijn voort mochten duren. Nauwelijks te Bonn teruggekeerd, beleefde de kanselier
het genoegen, dat, ondanks de oppositie van de socialisten en andere partijen, de wet
op de dienstplicht in derde lezing definitief werd aanvaard met 270 stemmen voor, 166
tegen en 20 onthoudingen. Er zal een leger komen van 500.000 man, die in Natoverband zullen dienen.
Nadat door het referendum in het Saargebied de Europeanisering afgestemd en de
wens tot aansluiting bij West-Duitsland moest vervuld worden hebben onderhandelingen tussen Adenauer en Mollet tot een overeenkomst geleid, die, onder zware
financiële economische offers van Duitse kant, dit langdurig betwist gebied op 1 januari 1957 naar zijn „Heim" zal terugbrengen. Het grootste offer door de Bondsrepubliek
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gebracht was niet zozeer de financiële hulp aan de aanleg van een Franse Mosselkanalisatie en van een Elzaskanaal als wel de concessie, dat Frankrijk 90 miljoen ton
steenkool uit het Warndtbekken mag putten en bovendien nog een derde van de
andere mijnen in Saarland mag blijven exploiteren. Voor de toepassing van deze verdragen zijn aanwijzingen geformuleerd door de gemengde commissie uit te voeren.
Met de ontluistering van Stalin en het opgeven van zijn waanzinnige tyrannie heest
het Kremlin zich op een hellend vlak begeven. Waar immers ligt de grens --- zo er al
een is — tussen communisme en tyrannie? De concentratiekampen, die volgens vroegere beweringen, niet bestonden, zullen, zo is beloofd, opgeheven worden. Aan de
autonome republieken, waaruit de Sovjet-Unie is samengesteld, werd, althans op
economisch gebied, decentralisatie toegestaan. Het kwam al zover, dat er geroepen
werd om vrije meningsuiting en om de mogelijkheid een tweede partij op te richten.
Kroestsjef verwierp deze progressiviteit, die het hele systeem in gevaar zou brengen.
Vooral in de satellietstaten herleefde het uitzicht op grotere onafhankelijkheid sinds de
rebel Tito als een gelijkgerechtigde aanvaard werd. Zijn tocht naar Moskou was er
geen naar Canossa, zoals Boelganin en Kroestsjef naar Belgrado hadden afgelegd,
maar een zegetocht, waarbij zijn vijand, de minister van buitenlandse zaken, Molotof.
opgevolgd door Sjepilof, als zoenoffer aan Tito geofferd werd. De ontvangst van de
„kameraad-president" was tot in de puntjes georganiseerd. Nog nooit was aan een
buitenlands staatshoofd zulk een welkom ten deel gevallen. Volgens Tito was het doel
van zijn bezoek de normalisering der sinds 1948 afgebroken betrekkingen. Hij zou zijn
zelfstandigheid niet prijs geven, maar sprak zich uit voor nauwere banden tussen de
Sovjet-Unie en Joego-Slavië: „ons lot is onscheidbaar". Maarschalk Worosjilof was
er van overtuigd, dat de weg open stond voor samenwerking bij verschillende internationale vraagstukken, zoals de ontwapening en de Europse veiligheid. In de eindverklaring over de Joego-Slavische-Russische betrekkingen werd geconstateerd, dat
beide regeringen in zake de huidige internationale geschillen in grote mate een gelijke
visie blijken te hebben. Dit gold met name over de hereniging van Duitsland door
rechtstreekse besprekingen, over de belemmeringen van de internationale handel en
tegen het talmen van een regeling voor „Taiwan" (Formosa). Hoe de partij-betrekkingen in beide landen geregeld zijn bleef onduidelijk. Kroestsjef wees er op, dat het
„socialistisch" kamp monolitisch bleef en maarschalk Tsjoekof verduidelijkte, dat
„Tito en wij in een eventuele nieuwe oorlog schouder aan schouder zullen staan".
Deze Sovjet-uitingen waren slechts grootspraak. Want Tito blijft gesteld op zijn
zelfstandigheid en de Russische monoliet begint scheuren te tonen. De ontevredenheid
van de leider van de op een na grootste communistische partij, Togliatti en van de
secretaris-generaal der Franse communisten-partij Maurice Thorez, „Stalins beste leerhng", wijst in die richting. Togliatti, wiens partij bij de provinciale- en gemeenteverkiezingen ten voordele van de Nenni-socialisten, verliezen heeft geleden, kwam er
tegen op, dat de nieuwe leiders alle schuld op Stalin hebben geworpen en vroeg hen,
waarom zij dan geen verandering hadden aangebracht in het terreurapparaat. Volgens
hem moest dat mogelijk geweest zijn. Uit hetgeen gebeurd is besloot hij, dat het Russisch model van het communisme niet l an ger bindend kan zijn voor andere landen. In
gelijke geest gaf het bestuur van de Franse communistische partij een communiqué uit,
dat het onbillijk was aan Stalin alleen schuld te geven, terwijl de huidige machthebbers
hun handen in onschuld menen te kunnen wassen. Dit koor van ontevreden stemmen
werd nog versterkt door de communistisch georiënteerde socialistische leider Nenni,
die na zijn overwinning bij de gemeente-verkiezingen wellicht de kans ziet de middenpartijen te verlokken tot de „opening naar links'.
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In Hongarije ontstond verzet tegen Rakosi, in Tsjecho-Slowakije begon het te gisten
en te Poznan (Posen) brak een opstand der arbeiders uit onder de leus: „Brood en
Vrijheid", die volgens het Stalinistisch recept na enige dagen bloedig werd onderdrukt.
NEDERLAND
De uitslag van de verkiezingsstrijd, die niet altijd op faire wijze tegen „Rome" en
Romme is gevoerd, was in zoverre een teleurstelling, dat niet de K.V.P., maar de
P.v.d.A., met 1 zetel méér, de overwinning wegdroeg. De K.V.P. kwam van 30 op 33,
de P.v.d.A. van 30 op 34 zetels. De winst van deze Partij ging ten koste van de
Communistische Partij, van de Anti-Revolutionairen, die eveneens zetels verloren en
er 10 behielden en van de C.H.Unie, die tot 8 werd gereduceerd.
Dr. Drees ontving de opdracht een kabinet te formeren, dat „geacht mag worden
het vertrouwen van het parlement te genieten". Daarom opende hij de besprekingen
met het bijeenroepen der leiders der vijf Kamerfracties om te komen tot een zo breed
mogelijke basis. Twee belangrijke kwesties bracht hij ter tafel: welke waren de opvattingen over het defensie-vraagstuk en over het huurbeleid. De meeste fractie-voorzitters waren van oordeel, dat, indien Nederland getrouw wil blijven aan het Natoverdrag aan een jaarlijkse uitgave van 1650 miljoen niet te ontkomen valt. Drees zelf
was niet bereid hoger te gaan dan een plafond van 1500 miljoen. Op dit punt stokten
de besprekingen: Daarom leek het beter ook de andere voorstellen van Drees te
bekijken en daarna opnieuw de defensielasten onder de loupe te nemen. Omtrent het
huurbeleid zat men met de door de P.v.d.A zo vurig begeerde huurbelasting. Voor de
confessionele partijen -- dit was reeds vroeger gebleken — was deze aanslag op de
eigendom onaanvaardbaar. Het was Romme, die, naar aanleiding van een suggestie in
een tijdschrift de gedachte aan de hand deed om een deel van de huurverhoging te
blokkeren, zodat het eigendomsrecht niet werd aangetast doch slechts tijdelijk beperkt.
Dit compromis scheen kans van slagen te hebben. Maar de weg tot de vorming van
een nieuw kabinet is voorlopig nog niet van obstakels gezuiverd. Drees handelde
bedachtzaam en kalm aan. Wanneer deze aflevering van „Streven" verschijnt zal het
pleit toch wel beslist zijn.
Het is een nog niet voorgekomen verschijnsel, dat een lid van een demissionair
kabinet zich aan zijn functie onttrok. Met minister Beel was dit het geval. 8 Juni legde
hij tegenover de Tweede Kamer verantwoording af in de zaak-Schokking. Om de
burgemeester van den Haag tot aftreden te dwingen had een Haags blad, aan hetwelk
zijn optreden niet beviel, een oude zaak uit de oorlog opgerakeld. Door toedoen van
mr. Schokking, in 1942 burgemeester van Hazerswoude, werden drie Joden, die hij van
een valstrik verdacht, aan de S.D. uitgeleverd. Dit misverstand werd nu door zijn
vijanden uitgebuit. Beel verdedigde het regeringsbeleid in deze kwestie gevoerd. Maar
burgemeester Schokking nam na het Kamerdebat zijn ontslag, omdat het vertrouwen
in zijn beleid „niet in voldoende mate was teruggekeerd". Dit incident ging feitelijk
langs minister Beel heen. Zijn aftreden vond zijn oorzaak in het verzoek van het
koninklijk paar, dat hij met Gerbrandy en Tjarda van Starkenborg Stachouwer „een
onderzoek zou instellen naar de omstandigheden, die hebben bijgedragen om in buitenlandse bladen ons gezinsleven en de verhoudingen in onze naaste omgeving te belichten".
Om elke schijn van politiek in deze delicate en privé-zaak te vermijden hebben de
drie bovengenoemde personen hun openbare functies neergelegd. Het gordijn is neergelaten en de op sensatie belusten zullen naar andere objecten moeten uitzien.
K. J. D.
10-7-'56
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Zo kalm de politieke bedrijvigheid de vorige maanden geweest was, zo druk ging
het er in juni toe bij de parlementaire eindspurt. De regering joeg er in grote haast een
aantal ontwerpen en voorstellen door, om de Kamers vóór juli met verlof te kunnen
sturen. Is een dergelijke handelwijze op zichzelf niet goed te keuren, toch wordt ze
enigszins gewettigd door het parlementaire absenteïsme dat, zelfs ondanks doortastende tegenmaatregelen bij de oppositie, niet kon worden vermeden.
De regering haalde verschillende slagen thuis, zij het niet zonder moeilijkheden.
Inzake ziekteverzekering werd het besluit van september 1955 gewijzigd op grond van
de overeenkomst van februari tussen de regering en de geneesheren, in dier voege dat
de betrekkingen van de verzekering met deze laatsten door een medico-mutualistische
conventie zouden worden gereglementeerd. De Raad van State wierp hiertegen op dat
er geen wettelijke grondslag bestond, noch om de geneesheren bij deze reglementering
te betrekken, noch om de Koning in staat te stellen, zijn reglementeringsbevoegdheid
aan de medico-mutualistische commissie over te dragen. Dhr Troclet vat de ziekteverzekering op als een publiekrechtelijk complex. Om die bezwaren uit de weg te
ruimen ontwierp hij dan ook een volmachtwet, die de geneesheren praktisch onder zijn
autoriteit bracht en de ziekteverzorging in het verzekeringscomplex institutionaliseerde. De artsen verzetten zich daartegen en lieten hun invloed bij de liberalen gelden.
Daarop gaf de minister wat meer plaats aan hun autonomie, maar bleef overigens bij
de institutionalisering van de medewerking der geneesheren, i.p.v. het privaatrechtelijk
karakter van dergelijke conventies te eerbiedigen. Ook waarborgde hij het beroepsgeheim slechts t.o.v. de personen die er zelf niet door gebonden zijn. In deze vorm
werd de wet gestemd, maar de geneesheren leggen er zich niet bij neer. Intussen lost
dit alles niets op inzake de financiële toestand van de verzekering: het deficit groeit
maandelijks gemiddeld met 50 miljoen aan en de kastoestand wees op einde juni een
tekort aan van 750 miljoen. Hierover, en over de betwistbare wettelijkheid der ontleningen van andere kassen der sociale veiligheid en der uit de vrije verzekering
geputte voorschotten, werd door de C.V.P. in de senaat geïnterpelleerd. De minister
ontweek het antwoord. De willekeur blijft hoogtij vieren.
Ook de wet op het zelfstandigenpensioen werd gestemd, onder de stompzinnigste
aanwending van numerieke meerderheid. De regering erkent zelf dat deze wet slecht is.
Haar toepassingsgebied is onduidelijk. De vorming van het pensioenfonds is mogelijk
door affectatie van een gebouw (wat grote gevaren inhoudt) , maar niet meer door
afsluiting van een vrije levensverzekering, wat nochtans door de betrokkenen gewenst
wordt. Daar deze vorm, op grond van het eerste ontwerp, reeds door tal van zelfstang
digen verkozen werd, rijst hier een lastig aanpassingsprobleem. De bijdragen — vooral
voor oude bijdrageplichtigen — zijn hoog, buiten verhouding tot het pensioenbedrag
zelf. De administratie van het stelsel, dat kapitalisatie en repartitie combineert, is
buitengewoon ingewikkeld. De regering zelf geeft toe, dat deze wet zo spoedig mogelijk dient vervolmaakt, maar weigerde een eerste vervolmaking in de Kamer zelf te
aanvaarden .... De wetgevende arbeid wordt minder en minder ernstig.
Evenmin bevorderlijk voor het prestige van het parlement was de bespreking van
de uitnodigingen der „parlementen" van communistisch en nationalistisch China. Dhr
Spaak verzette zich tegen de reis omdat België met Rood-China niet eens diplomatieke
betrekkingen onderhoudt, maar werd door de meerderheidsgroepen niet gevolgd. Alsof
deze er een eigen buitenlandse politiek op nahielden die verschilde van die van de
regering. Dhr. Spaak heeft er echter de conclusie niet uit getrokken. Nu is het waar
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dat de bewuste senaatszitting achter gesloten deuren doorging en dat de waarheid
alleen door de speurzin van de pers aan het licht is gekomen. Dit heeft de liberale
groepsvoorzitter bewogen tot een misplaatste uitval. Even weinig geapprecieerd werd
overigens het verbod tegen de persconferentie van de Algerijnse leider Ferhat Abbas
te Brussel.
De nationale commissie voor onderzoek naar de doeltreffendheid van 's lands militair apparaat, die door een C.V.P.-wetsvoorstel gevraagd was, werd door de regering
bij K.B. opgericht. Aangaande het voorstel Segers tot instelling van een volkstelling
(met daaropvolgende zetelaanpassing) in 1957, verklaarde dhr. Rey, een volkstelling
in 1960 te zullen houden. Dit leidde tot de indiening in de Kamer van een voorstel
Van den Daele, gecontrasigneerd door de partijvoorzitter en de groepsvoorzitter van
de C.V.P., tot onmiddellijke zetelaanpassing. Dhr. Collard bevestigde zijn gehechtheid
aan de principes van zijn schoolwet: fnuiking van het vrij, en bevordering van het
officieel initiatief, door zijn regeling van de beroepsoriëntering en zijn besluit tot
oprichting van een Nationale Dienst van de Jeugd, die een soort staatsvoogdij over de
jeugdbewegingen in het leven roept. De levensduurte blijft stijgen en de oppositie
interpelleerde terecht over de niet-aanpassing van de sociale vergoedingen. Oudminister Behogne viel de regering aan, die had toegelaten dat een belangrijke Belgische
onderneming onder de invloed kwam van een Duitse groep, geleid door de te Neurenberg veroordeelde Dr. Flick.
Een belangrijk feit is de publicatie van het A.B.V.V.-verslag over „Holdings en
economische democratie". We menen ook, langs een omweg, een verband te mogen
leggen tussen deze publicatie en de onthulling van het schandaal op Buitenlandse
Handel, waarbij niemand minder dan het hoofd van de Dienst voor Buitenlandse
Handel en verschillende gevolmachtigde ministers betrokken zijn. Het is eigenaardig
dat hierdoor vooral een financiële groep getroffen wordt die de jongste tijd zich de
antipathie van de socialisten op de hals heeft gehaald. Er ligt een zekere ironie in het
feit, dat juist die groep in april 1954 de vorming van de linkse regering heeft gesteund.
Maar het zijn wellicht de holdings in het algemeen die de zondebok moeten worden,
waarop de socialisten hun mislukkingen en onvervulde beloften kunnen afwentelen.
Ze gaan in ieder geval over tot een frontaanval. Het A.B.V.V.-verslag bevat een
scherpe analyse van de financiële groepen en de macht die ze uitoefenen, om hen
tenslotte, in naam van de economische democratie, de oorlog te verklaren. Overigens
zijn in dat verslag opmerkelijk de onthullingen inzake éénmaking van de sociale
zekerheid en dirigistisch gebruik van haar reserves. In dit licht worden de machinaties
van Troclet (waarover in vorige kroniek) tenvolle begrijpelijk.
Kongo en Ruanda-Urundi stonden in het brandpunt der belangstelling. De bespreking van de koloniale begrotingen in de senaat bracht een offensief in regel tegen de
minister die het, ondanks de gegrondheid van de kritiek, behendig wist af te weren.
Maar vooral hield de B.S.P. een buitengewoon congres over Kongo, dat aanleiding
gaf tot een verklaring en een zeer concreet en nauwkeurig actieprogramma. Dit programma is enerzijds sterk geïnspireerd op het Kongo-manifest van de C.V.P. van
februari jl. Maar daarenboven omvat het echt-socialistische programmapunten zoals:
bevordering van de buitengewoonterechtelijke centra, nationalisatie van strategische
grondstoffen, elektriciteit en vervoer, dirigistische reorganisatie van de economie en —
ook hier — breken van het overwicht der financiële groepen. Betrekkelijk realistisch
inzake ontvoogding van de inlandse bevolking, schijnen de socialisten anderzijds
helaas vastbesloten, toch de binnenlandse tegenstellingen naar Kongo over te planten.
L. Deraedt

Forum
De Schrijversalmanak voor het jaar 1956
Bert Schierbeek en Jan Walravens hebben weer de Schrijversalmanak voor '561)
verzorgd. Een dergelijk boekje geeft een
korte lichtflits over het litteraire leven
van Noord en Zuid, die beide tamelijk ge..
lijkwaardig vertegenwoordigd zijn. Onder de ruim vijftig auteurs — slechts een
gering percentage van het onnoemelijk
aantal dichtende en schrijvende Lagelanders mist men gangmakers als Lucebert, Hugo Claus en anderen. De redacteurs zijn aangewezen op de binnenkomende copie en velen vinden het blijkbaar
niet de moeite waard of hebben niets
voorradig om in deze galerij op te hangen.
Veruit de meesten zijn jongeren, wier
namen men geregeld in de litteraire tijdschriften leest; daarom bevreemdt het
even soms een oudere, zelfs een heel oude
naam te ontmoeten. Dr. P. H. Ritter bijvoorbeeld zal zich wat onwennig voelen
tussen dit dartele gezelschap. Jonge dichters schijnen zich altijd wat grillig of gegeneerd of complexachtig aan het publiek
te moeten voorstellen. Zo deelt Bert van
Aerschot ons mee dat hij „te Lier als
beeldhouwer geboren" werd, dat hij „gastronoom is en aan de dikke darm lijdt,
maar hij vertikt het zich te laten opereren". Hans Andreus „bezocht Parijs,
Rome en Scheveningen". Armando (wel
een schuilnaam) „leeft (hoewel in Amsterdam) zeer teruggetrokken en (hoewel
in Nederland) in voortdurende paniek".
Gaston Burssens (een oudere) is „thans
een der meest gewaardeerde experimentele dichters der Nederlandse taal". Theo
M. Eerdmans „kwam op 28 juli 1922 als
roodharige M(atthijs) Eerdmans ter wereld in het keurige wijkje Spangen te Rotterdam". Robert Franquinet (ook een
oudere) heeft een afschuw „van de litteraire neurose der Hollandse „letterenmin
naars", van de smakeloosheid der Hollandse vrouwen .... , van de bekrompen
hokjesgeest en de huichelachtige huwelijksmoraal". „De perversiteit is een vrucht
1)

van de Kristelijke huwelijksmoraal....
De geslotenheid van de Roomse gemeenschap in Nederland moet men als voornaamste oorzaak zien van het feit dat er
geen enkel groot Katholiek Nederlands
dichter valt aan te wijzen". Jan Hanlo
heeft als „ex-neodadaïst een hernieuwde
belangstelling voor Zeno, wiens sofismen
misschien kunnen worden genoemd een
dadaïsme van het denken". Ivo Michiels
publiceerde tot nu toe drie romans, maar
verzoekt zijn lezers: „doe me een plezier
en lees alleen De Ogenbank". Jos Murez,
„onderwees gedurende twee jaar met veel
ijver de Katholieke Vlaamse jeugd. Schijnbaar nutteloos echter, want wegens een
zogezegd a- en immoreel boek in handschrift kreeg hij de bons .... In gewicht
uitgedrukt, beloopt zijn ongepubliceerd
litterair oeuvre circa twee kilo aan romans, gedichten, novellen, kortverhalen
en diergelijke". Een vrouwelijke schrijfster, Nel Noordzij, was „terstond na haar
geboorte voorzien van een dermate rusteloosheid dat van opvoeding en schoolresultaten niet veel terecht kwam .... Zij
huwde en scheidde, in beide gevallen, met
animo, berijdt een Volkswagen .... is
existentialistisch gericht en verrukt van
de 5 vijftigers". Willy Roggeman studeerde biologie te Gent en „stond gedurende
deze jaren verbaasd over de kracht van
de menselijke geest, daar zelfs na vier jaar
filologische studie het krankzinnigen-per
centage bij de af-gestudeerden zeer klein
blijft".
Jan Schepens vertelt ons dat hij te Gent
geboren werd naast een circus, dat zijn
geboorte-acte werd opgesteld in het Frans
en ondertekend door wethouder Ed. Anseele. Verder verloor hij het gebruik van
zijn rechteroog en is dus helaas éénogig.
Paul Snoek „zwom in 1954 in de Witte
en in de Zwarte Zee en houdt van bloemen en water, van kevers en salamanders". Simon Vinkenoog werd geboren de
18de juli 1928 en „herinnert zich die dag
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als gisteren. Hij weet veel van eskimolitteratuur (waarover hij niet schrijft) en
minder over de franse litteratuur waarover hij schrijft". Theun de Vries (een
oudere) deelt mee dat zijn boeken vertaald zijn in het Engels, Duits, Italiaans,
Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Hongaars,
Zweeds, Deens, Serbo-Kroatisch en Sloveens.
Bab Westerveld is „reeds 29 jaar onderweg, grotendeels lopend, met een kleine
omweg soms, (hoed: maat 59) en blootshoofds; thuis in de huid, gevestigd te Amsterdam". Eldert Willems tenslotte wenste
het liefst te debuteren met zijn Verzamelde Werken in 2 (of misschien twee en
een half) delen.
De reeds enigszins gevestigde auteurs,
die een zekere reputatie genieten, als Paul
Rodenko, Gerard Borgers, Nico Verhoeven, Bert Decorte, Halbo Kool en anderen
doen niet mee aan deze voorstellingsmaskarade. Het zou een aanlokkelijk proefschrift voor een psycholoog kunnen worden te onderzoeken wat de diepste roerselen en motieven zijn bij beginnende auteurs
om zich harlekijnachtig te presenteren.
Merkwaardig is ook dat zoveel jonge
schrijvers hun toevlucht zoeken en vinden
in de journalistiek en dat er betrekkelijk
weinige uit academisch en intellectueel
milieu voortkomen. Er ontbreken in dit
jaarboek te veel bekende en verdienstelijke namen om een enigszins waardehebbend oordeel daarover uit te spreken.
Mogelijk halen velen, die reeds hun sporen verdienden, hun schouders ervoor op
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te paraderen in een dergelijke almanak.
Daarom ook geeft zulk een jaarboek, zoals ik reeds zei, niet veel meer dan een
korte lichtflits over de litteraire situatie.
Talloze jeugdige gedichten-publiceerders
en publiceersters zijn over twintig jaar
eerzame huisvaders en huismoeders, die
na een tijdelijke illusie de Muze vaarwel
gezegd hebben. Slechts de werkelijk talentvollen zetten zich door.
Opvallend ook is dat het proza zich
blijkbaar zoveel moeilijker leent voor het
experiment dan het gedicht of wat daarvoor doorgaat. Er staan genoeg prozastukken in dit jaarboek die twintig, dertig,
veertig, zelfs zestig of zeventig jaar geleden (mutatis mutandis) ook zo in een
almanak hadden kunnen verschijnen, terwijl dit van de gedichten niet gezegd kan
worden. In 1900 zouden de meeste dezer
poëmen als ontstaan in een verward brein
zijn teruggestuurd. Dit klinkt oneerbiedig
in Nederland, waar de voorstelling „jong
kunstenaar", ondanks Menno ter Braak,
altijd nog een eerbiedige huivering wekt.
Toch geloof ik dat „de kunst" erbij winnen zou, wanneer er strenger gescheiden
werd tussen kaf en koren en niet ieder,
die wat gedichten of rytmisch gelede
capriolen gedrukt weet te krijgen, voor
een dichter werd aangezien.
Al met al is deze Schrijversalmanak,
ook door zijn keurige artistieke verzorging, weer een curieus boekje dat zijn
prijs waard is. Een enkele bijdrage had
beter het lot van het bewuste beeld in het
Leidse bosje te Amsterdam ondergaan!
J. van Heugten S.J.

Kurt Schwitters, vader van de „ Merz"-kunst
Voor de eclips in de publieke belang- maskering van valse schijn niet kan ontstelling, waaraan menig beeldend kunste- gaan.
naar vóór of kort na zijn dood niet ont- Kurt Schwitters' komen en gaan in de
komt, kunnen over 't algemeen nauwkeu- moderne kunst zet echter alle dergelijke
riger verklaringen worden aangevoerd proeven van verklaring schaakmat. Er is
dan de gemeenplaats dat roem verganke- naar mijn gevoel geen enkel argument te
lijk is. Eén der belangrijkste oorzaken is vinden dat billijkt waarom hij nog altijd
wel het wonderbaar, zich immer herha- niet als een karakteristieke exponent van
lend verschijnsel dat kunst die vlot begre- het hedendaags plastisch scheppen bekend
pen wordt en een spoedig verbreide popu- staat en men niet als vanzelfsprekend zijn
lariteit verwerft, gewoonlijk binnen het werk tot richtsnoer pleegt te nemen om de
tijdsverloop van een mensenleven „door- zo specifieke eerbied voor de ziel der mazien" is, zwak of eerder oppervlakkig terialen, eigen aan de beste plastid en
wordt bevonden en zelfs soms een ont- bouwmeesters van vandaag, te begrijpen.
67
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In de eerste jaren na Wereldoorlog I
genoot hij een zeldzame vermaardheid.
Vooral als dichter. Zijn vers An Anna
Blume was ver buiten het Duitse taalgebied doorgedrongen; het gold een beetje
als epochemachend. Maar ook als plasticus, met verrassende invallen, provokant
wars van alle maatschappelijke conventie,
vestigde hij in heel Europa de aandacht
op zich.
Er is van al die roem niet veel overgebleven. In de officiële kunstgeschiedenis
heeft hij zijn plaats nog niet gekregen.
Ook in de museums is er van Schwitters
nog geen spoor te bekennen; het Kunstmuseum te Basel vormt daarop de enige
uitzondering, meen ik. En voor de wat
bredere lagen van hedendaagse belangstellenden voor moderne kunst schijnt hij
evenmin te hebben bestaan; zijn naam
heeft thans voor slechts weinigen een vertrouwde klank.
Hoe is die publieke vergetelheid te verklaren tenzij, in aanzienlijke mate, door
het feit dat tegen het einde van de tussen.
oorlogse periode al het progressieve en
experimentele in het kunstgebeuren, niet
enkel in de toen totalitair geregeerde landen, door een vrij krachtige „terugkeer"
van het academisme is ingedamd geworden? Doch Schwitters' tijd- en geestesgenoten, Picasso, Arp, Tzara, van Doesburg, Richter, de leiders van het Bauhaus,
e.a. hebben zich toch op het forum gehandhaafd?
Hij is waarschijnlijk wel een zeer speciaal geval. Vandaag, meer dan acht jaar
na zijn dood, schijnt hij nog niet toe te
laten dat men hem catalogiseert, ergens in
een vakje onderbrengt en met de starre
normen van de historische wetenschap afmeet. Hij blijft in verzet. Een taaie vogelvrije.
Deels kan men wellicht ook een verklaring vinden in zijn maximale afgestemdheid op het moment. Hij was een peripathetische natuur. Hij dook onder in het
vlietende leven zonder veel bekommernis
om de cultuur met duurzame getuigenissen
te verrijken. Zoals de dadaïsten, met wie
hij op vele punten verwant was, distantieerde hij zich ironisch van het „beschavingswerk" dat leven en kunst in vaste
categorieën wil wringen en aan lapidaire

formules wroet. Trouwens zijn kunstenaarschap uitte zich niet enkel in het plastische en literaire maar ook zeer intens in
het dramaturgische, de zo vergankelijke
kunst van de gebaren, de klanken en de
mime. Naar zijn vrienden (o.a. Clara
Giedion-Welcker, Vordemberge Gilden
wart, prof. dr. M. Freudenthal) verhalen, bereikte zijn originele, boeiende persoonlijkheid eerst haar vo ll e en diepe ontplooiing wanneer hij, in gezelschap, zijn
verzen voordroeg, staande in zijn architectonisch-sculpturale werken, of deze als
een extatische gids commentarieerde. Dal
is, naar men zegt, de grote en onvergetelijke Schwitters geweest, een niet nader te
ontleden, fascinerend mengsel van schalksheid en melancholie, sarcasme en visionair
levensinzicht, verfijnde muzikaliteit en
groteske vindingrijkdom, duizelig mysticisme en koele redelijkheid.
Het nageslacht kan zich die enigszins
legendarische figuur alleen met onbestemde vermoedens pogen te reconstrueren, op
grond van de geschriften, de schilderijen,
plastieken en collages welke hij naliet en
met behulp van de vaak aandoenlijk verwoorde souvenirs uit zijn vriendenkring.
Heeft het zich daar tot nog toe niet veel
om bekommerd, de jongste tijd schijnt men
er toch wel in ruimere kringen op belust
Kurt Schwitters beter te leren kennen of
te herontdekken. Het signaal ging uit van
een retrospectieve te Hannover, zijn geboortestad; daarna exposeerde een Parijse
galerie die zich specialiseert in het verzamelen van veronachtzaamde documenten
der moderne kunst, zijn collages; en ten
slotte, in juni 1956, bracht het Stedelijk
Museum te Amsterdam een zeer verzorgde tentoonstelling van bijna tweehonderd
nummers. Het zou me niet verwonderen
dat dit eerlang nog maar het begin zou
blijken van een ware zegetocht: alle verrukkingen welke dit werk de na-oorlogse
generaties kan schenken, behoren om zo
te zeggen nog beleefd en uitgesproken te
worden.
***

Wat Schwitters vóór 1918 schilderde is
van tamelijk geringe betekenis. Hij had
met erg brave stillevens en portretten gedebuteerd r onvermijdelijk gevolg van
een gedisciplineerde academistische op-
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leiding te Dresden — en zelfs zijn eerste
abstraherende schilderijen, die overigens
geen diepe indruk nalaten, droegen daarvan nog de naweeën in een schoolse mo-j
dellering van complementerende toonwaarden. Even na de Wapenstilstand
echter
hij was toen één en dertig jaar
lanceerde hij zijn fameus geworden
„Merz--beginselen, maakte zijn eerste
„Merz--werken (schilderijen, constructies,
collages en montages) en stond meteen in
de branding van het toenmalige revolutionaire kunstleven.
Men heeft het neologisme „Merz" wel
eens willen uitleggen als een variante op
dat andere neologisme, „dada'', waarachter een hele baaierd van afrekening met
de bestaande maatschappelijke orde schuilging. Maar Schwitters verstond er iets
beperkters onder: het duidt de technische
en geestelijke geaardheid van zijn kunst
aan; het verwoordt de synthese van verscheidene kunstvormen, een eenheid waarvoor geen term bestond. Met deze synthese wil hij de tegenstelling tussen kunst
en wankunst opheffen, o.m. door de kitsch,
geïntegreerd in het artistiek-zuivere, te
rehabiliteren, en door, anderzijds, de kunst,
verenigd (zelfs geharmoniseerd) met zgn.
wansmakelijke of barbaarse uitingen of
attributen, tot menselijker verhoudingen
terug te brengen en iets van haar overerfelijk pathos, haar allerheiligste ongenaakbaarheid, haar aura te ontnemen.
In wezen doet Schwitters hier niets anders dan een enigszins brutale, maar zeer
vruchtbare bijdrage leveren tot de deflatie
van kunst en kunstenaarschap waaraan
onze eeuw behoefte blijkt te hebben. Als
zodanig is hij een geestelijke voorloper
van de plastici die later het anonymaat
van het „industrial design" zullen verkiezen en het maken van een stoel of een
telefoontoestel evenwaardig achten aan
het scheppen van een schilderij of beeldhouwwerk. Hij trekt te velde tegen de
uitzonderlijkheid van het kunstwerk; Merz
is de radicale ontkenning van een door
generaties van kunstbewonderaars kleinmoedig gekoesterd „hic et nunc". Hoe
paradoxaal het ook schijne, dat vormt
meteen Schwitters' grote waarde op het
sociale vlak.
De Merz-werken bestaan uit de meest
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uiteenlopende en „tegenstrijdige" ingredienten: hout, doek, papier, olieverf, inkt,
knipsels van drukwerken en brieven, spijkers, kippengaas, textiel, foto's, werktuigen, radertjes, velgen, stukken conservenblikjes, etc., en dit alles gemonteerd en
samengeplakt tot een geheel dat ofwel de
ruimte inneemt als reliëf of autonoom
voorwerp ofwel als plat vlak, ingelijst
achter glas, zoals een prent.
Er wordt verteld dat Schwitters geregeld door de ochtendstad placht te fietsen
om al deze materialen uit de vuilnisbakken op de voetpaden samen te zoeken.
Men vindt het een koddige, „dadaïstische"
anecdote, doch niets belet ons daarin een
ontroerend bewijs te zien van een bijzondere liefde voor de feeërieke geheimzinnigheid van stoffelijke dingen in hun verworpen toestand van afval en maatschappelijke onbruikbaarheid. Het op zichzelf
uit typografisch oogpunt doorgaans lelijke
tramticket of de roestige scherf van een
sardienenblikje ondergaat in de handen
van de kunstenaar een metamorfose omdat het creatief, met gevoel voor kleur en
lijn, in een plastisch verbond wordt opgenomen. Het neemt er de zgn. edele kunstmiddelen, b.v. de gepenseelde olieverf,
waarnaast het geplaatst wordt, in het
ootje, doch het doet daar geen afbreuk
aan: er ontstaat een betoverende verzoening, nieuwe werelden van mysterieus
materialenleven gaan open. De correlatieve spanning, zowel sferisch als plastisch,
tussen de geachte en geminachte stoffen
moet de artistieke uitstraling van het
Merz-werk verwekken en het rechtvaardig en.
Veel van de onbeklijfbare schittering
van Schwitters' persoonlijkheid moge met
zijn lichaam gestorven zijn en enkel nog
voortleven in de heugenis van hen die
met hem omgingen, toch blijft zijn sprankelende geest aanwezig in deze ,,Merzl3ilder" die onverzwakt zinderen en tintelen van diepe scheppingszin. De collages
hebben overigens mettertijd een patina gekregen, stukjes papier gingen vergelen en
verkleuren, en het coloriet van al deze
overlegde coördinaties van materialen is
als een omfloerste fonkeling geworden die
onze blik gevangen houdt.
Er is ook iets zeer tijdeloos aan deze
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kunst, wier maker nochtans zo uitgesproken in de vluchtige actualiteit betrokken
was. Nooit zag ik plastisch werk dat zich
zo gretig van de modieuze uitdrukkings
middelen van het ogenblik bedient en
tegelijkertijd zo ongebreideld boven het
programmatische of stijleigene uitstijgt.
Het onttrekt zich aan onze geijkte begrippen voor chronologische en aardrijkskundige rubricering, zoals men dat soms
waarneemt aan Pompeïaanse mozaïekruïnes en ook aan Gaudi's bekende balustradecomposities in het Eusebio Guellpark te Barcelona. Wellicht is dat effect
inherent aan de substanties van deze
kunstwerken: de scherven, papierscheursels, textielflarden, etc., die eerst wegens
hun gedesintegreerde staat volkomen geschikt waren voor de plastische reïntegratie.
De letters, woorden of hele teksten welke vaak in Schwitters' collages verwerkt
werden, hebben dan ook hun louter mededelende zin verloren. Zij begrenzen de
verbeelding van de beschouwer geenszins,
ook al léést deze bij voorbeeld: „Stadtische Strassenbahn Dresden", „Meals",
„And West", „40 Pfennige", „Hors
d'Oeuvre", allerlei cijfers uit versleten
tariefbiljetten, poststempels, e.d.m. Men
leest dit alles onbewust; men knoopt er
geen bepaalde gedachtengang nopens tijdstip, land, omstandigheid', etc., aan vast;
men ondergaat te zeer de beeldende totaliteit van wat hier gemonteerd werd.
Het is in zekere mate mogelijk uit die
aangewende tekstknipsels iets van Schwitters' levensloop af te leiden: men kan hem
daarmee bijna volgen in zijn verblijven te
Hannover en Dresden, op zijn reizen naar
Noorwegen en Nederland en zijn vlucht,
in 1940, naar Engeland. Het blijven evenwel accidentele elementen die geen intrinsiek aandeel hebben in de uitwerking van
het beeld. Dat geldt evenzeer voor de
uiterlijke stijlkenmerken, waarin men de
artistieke ontwikkelingsgang tussen de
twee oorlogen kan herkennen: na het

woord-dadaïsme volgt de invloed van het
neoplasticisme (Schwitters was zeer bevriend met van Doesburg) in geometrische reliëfs. Het verdwijnt echter allemaal
achter de subtiele harmonie van vormen
en kleuren; de doelbewuste zin voor structuur waarmee de knippende, scheurende,
plakkende, schilderende en tekenende hand
uit allerlei vodderij een poëtische entiteit
opbouwde, en niets anders dan dat, is de
ware boodschap van deze kunst.
* * *

Van zijn hoofdwerk, de „Merz-Bau",
bestaan nog slechts een klein aantal vage
fotografische opnamen en literaire beschrijvingen. Het bevond zich in zijn woning te Hannover, aan de Walhausenstrasse 5: een fantastische constructie, begonnen omstreeks 1923 als een open zuilplastiek, met het voornemen een immer
groeiend, steeds aangevuld en uitgebreid
werk te maken dat principieel nooit tot
voltooiing zou komen en dat behoorde zowel tot de schilder- en tekenkunst als tot
de architectuur en de beeldhouwkunst,
zelfs tot de muziek, want het bevatte ook
„muziek-grotten" waarin de kunstenaar
fono-opnamen naar eigen declamaties afdraaide. „Er kwam geen einde aan dit
bouwsel, dat zich na negen jaren door het
hele huis van de kelder tot bovenaan toe
had uitgebreid", schrijft Vordemberge
Gildewart 1 ) . „Het was niet verplaatsbaar, kon dus slechts ter plaatse gezien,
of beter gezegd, ondergaan worden. Reproducties geven ook niet de geringste
indruk weer, zelfs een film zou volkomen
te kort geschoten zijn".
Deze Merz-Bau werd in 1943 in een
luchtaanval op de stad totaal vernield. In
Noorwegen, te Lysaker bij Oslo, waar de
kunstenaar zich in 1937 definitief gevestigd had, was nog een tweede Merz-constructie ontstaan; ook deze bleef niet gespaard: bij kinderspel geraakte ze in 1951
in brand. Ten slotte begint hij een derde,
met ondersteuning van het New-Yorks
Museum of Modern Art, in Cylinders

1) In Forum, Maandblad voor Architectuur en gebonden Kunsten, Amsterdam, Jrg. 3, No. 12,
1948, blz. 356-362. Dit in memoriam-artikel, dat met negen belangwekkende reproducties, o m.
naar foto's van de Merz-Bau, werd geïllustreerd, bevat verder vele bijzonderheden over Schwitters
leven en werken, inzonderheid over zijn activiteit als letterkundige, architectuur-criticus, conférencier en tijdschriftensedacteur. Zie ook de catalogus van de recente tentoonstelling te Amsterdam, met een biografie van Hans Bolliger (Bern).
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Farm, Langdale, Engeland. Hij overlijdt
echter reeds kort daarna, op 8 januari
1948, aan een hartkwaal.
Het noodlot heeft dus feitelijk vele sporen van deze ongewone maker uitgewist.
Maar onder de honderden collages die
van hem bewaard bleven, zijn er talloze,
soms niet groter dan zeven bij acht centimeter, welke een kostbare waarde hebben
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verworven en waarvan de stralende
schoonheid niet onderdoet voor de glans
van menig monumentaal en duurzaam
kunstwerk van geconsacreerde reputatie.
Zij onthullen ons een blijmoedige, dichterlijke ziel en een geduldige, tedere sprokkelaarsnatuur die onvermoede rijkdommen
ontdekte in wat men smadelijk „afval"
noemt.
K.-N. EIno

De Christelijke Democratie in het zoeklicht
Het einde van de tweede wereldoorlog
zag in West Europa de merkwaardige
opbloei van een reeks christelijk-democratische partijen die, nu eens alleen, dan
weer samen met andere het bewind in
handen namen en, soms voor het eerst,
hun deel in de verantwoordelijkheid opeisten. In welke mate slaagden zij er in
hun idealen in werkelijkheid om te zetten,
welke zijn de invloeden die zij ondergingen en welke de mogelijkheden die voor
hen openblijven, dit zijn de vragen waarop twee auteurs, de heren M. Vaussard
en J. Rovan 1 ) , trachten te antwoorden.
Gemakkelijk was hun taak alvast niet.
Vooreerst moesten de christelijk-democratische tendenzen in de katholieke partijen
en onder de katholieken in de politiek opgespoord worden; verder viel er een onderscheid te maken tussen de verschillende landen waarvan de historische en psychologische achtergrond sterk uiteenlopend was, en eindelijk stelde zich ook het
steeds netelig probleem van de betrekkingen tussen een christelijk geïnspireerde
actie en de kerkelijke overheid.
De heer Vaussard, die zich met de beoordeling van de beweging in Frankrijk,
België en Italië belastte, onderzoekt voornamelijk twee aspecten: haar houding in
de sociale kwestie en haar stellingname r
of beter haar gebrek daaraan — tegenover
de internationale verhoudingen. De behandeling van het laatste punt vooral is welkom, want de apathie der katholieken op
dat gebied, de afwezigheid van doordachte en consequente posities is wel een zeer
beangstigend verschijnsel. Al te dikwijls

eindigt de moraal waar de grens begint.
Schrijver toont aan hoe moeilijk de
nieuwe gedachten ingang vonden in het
negentiende-eeuws Frankrijk, dat materieel en psychologisch volkomen door de
„bourgeois" gedomineerd werd, en hoezeer hun voormannen onder elkaar verdeeld waren bij gemis aan politieke ondervinding en doctrinaire zekerheid. Een
eenheidsbeginsel in die uitbarsting van
edelmoedige pogingen was er niet te vinden, hoewel leiders als La Tour du Pin,
Harmel, de Mun, Leclercq mensen van
formaat waren. Daarbij stelden noodlottige twisten over monarchie of republiek
tal van katholieken tegenover elkaar, terwijl de schoolkwestie, met haar nasleep
van clericalisme en anti-clericalisme, een
praktische samenwerking met de linkse
partijen op sociaal gebied verhinderde.
De opkomst van Le Sillon, onder de
gepassioneerde en aantrekkelijke leiding
van Marc Sangnier, de oprichting van de
Parti Démocrate Populaire, waarin tal
van huidige M.R.P.-leden hun eerste politieke opleiding genoten, zijn de mijlpalen
van een actie, die in het Parlement slechts
over een klein aantal stemmen mocht beschikken, maar in het land dank zij een
uitstekende pers meer en meer weerklank
vond.
Eindelijk wordt een heel hoofdstuk aan
de M.R.P. gewijd. Schrijver denkt er niet
aan zijn gedeeltelijke en trouwens onmiskenbare mislukking te betwisten. Indien
hij er terecht op wijst dat de M.R.P. nooit
alleen de macht in zijn bereik had, onderstreept hij enkele zeer grove fouten op

7) Maurice Vaussard, Histoire de la Démocratie Chrétienne, I. France, Belgique, Italie. —
Ed. du Seuil, Pa rijs, 1956, 333 pp.
Joseph Rovan, Histoire de la Démocratie Chrétienne, II. Le Catholicisme Politique. en Allemagne. — Ed. du Scuil, Parijs, 1956, 289 pp.
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buitenlands en intern gebied. De evolutie
naar de rechterzijde toe is niet zo verwonderlijk maar dat de reactie der militanten zo schuchter blijft is onrustwekkend.
Aangaande de internationale problemen
en de kolonisatie hebben de christelijkdemocraten zich, op enkele uitzonderingen
na, aan de zijde van de „partij van de
orde'' geschaard. Een inspanning om deze
tegenwoordig zo belangrijke en ingewikkelde moeilijkheden op een andere basis
dan het zuivere nationalisme op te lossen
bleef helaas achterwege.
Het deel over België staat ons heel wat
minder aan. Juiste en dikwijls gevatte opmerkingen vindt men er vooral in het
hoofdstuk gewijd aan de jaren 1830-1939,
maar de beoordeling van de na-oorlogse
periode overtreft niet het peil van een erg
oppervlakkige synthese. Naast volkomen
gegronde uitspraken zijn er inderdaad talrijke appreciaties over personaliteiten en
feiten die historische diepgang missen.
Men heeft de indruk dat de schrijver zijn
navorsingen wat beperkt heeft: wij hebben alle mogelijke eerbied voor de Revue
Nouvelle en La Relève, maar zij . vertegenwoordigen toch niet de enige informatiebronnen op dat gebied.
Italië, waar de heer Vaussard lang verbleven heeft, vormt het derde luik. De geschiedenis van de Democrazia Christiana
kan men in drie fazen verdelen: de eerste
(tot ongeveer 1918) , waarin de betrekkingen tussen Kerk en Staat nog beheerst
worden door het non expedit; de tweede
(van 1919 tot 1940) , wanneer Don Sturzo
overgaat tot de stichting van de Partito
Popolare Italiano waarvan de parlementaire actie aan de verwachtingen niet kon
beantwoorden wegens de onmogelijke toenadering tot de socialisten en de soms
reticente houding van de clerus en die
trouwens weldra door het opkomend fascisme zou gekortwiekt worden; eindelijk
de huidige periode waarvan schrijver een
zeer accurate beschrijving geeft en zeer
juist aantoont hoe de verschillende Lendenzen (Fanfani, Dossetti, Taviani, Piccioni, Pella) door de grote politieke figuur

van De Gasperi werden benut of aangemoedigd.
Aan het politieke katholicisme in Duitsland heeft de heer Rovan 2 ) een heel boek
gewijd en terecht, want de historische implicaties zijn hier talrijker en ingewikkelder dan elders. De verbrokkeling van het
keizerrijk heeft inderdaad aanleiding gegeven tot verschillende verhoudingen tussen Kerk en Staat naargelang de politieke
omschrijvingen; zonder zich te bestendigen
oefenen deze verhoudingen nog een invloed uit in die zin dat zij het onderbewustzijn blijven doordringen en de reactie
helpen bepalen. Het geval van Beieren is
kenschetsend hieromtrent. Verder bevindt
Duitsland zich, zoals trouwens Nederland,
dat jammer genoeg in dit overzicht niet
voorkomt, in een zeer speciale toestand:
de aanzienlijke groep protestanten brengt
bijzondere problemen mee.
De strijd der katholieken om langs de
vrijheidsgedachte erkend te worden in het
sterk protestantse Pruisen, de politiek van
Mgr. von Ketteler, de trage verdwijning
van de Katholische Fraktion zijn slechts
de voorbereiding van de grote moeilijkheden welke het Zentrum zou ondervinden
gedurende de Kulturkampf.
Rovan onderstreept dat het Zentrum,
onder de bekwame leiding van Windthorst, ondanks zijn gewettigde weerstand
tegen de politiek van Bismarck, niet aarzelde deze laatste te steunen, wanneer de
Kanselier maatregelen van sociale politiek
voorstelde. Hij merkt terloops op hoezeer

het conformistisch nationalisme van vele
leden van het Zentrum hun houding gedurende de oorlog van 1914-1918 en hun
kortzichtigheid tegenover het nazisme verklaart. De overtuiging dat verzoening
mogelijk bleef heeft een deel der katholieke elite tot Mit brennender Sorge gekoesterd.
De vraag of de C.D.U. de naam „democratisch" verdient beantwoordt Rovan
genuanceerd en hij laat goed uitkomen dat
democratie een ideaal is en dat zij nog
niet onder de gezagvolle leiding van der
Alte bereikt werd.
Yves van der Mensbrugghe

2) J. Rovan is eveneens de auteur van een boekje Allemagne, verschenen in de pseudo-toeristische reeks „Petite Planète", Ed. du Seuil, Parijs, 1955. Wij kennen geen fijner psychologische
inleiding tot het huidige Duitsland.

Boekbespreking
GODSDIENST
Dr. F. W. GROSHEIDE, De Openbaring de levende prediking en de persoonlijke
Gods in het Nieuwe Testament. — taak van de App.
J. H. Kok, Kampen, 1953, 268 pp.,
f 7.90.
Het onderwerp van dit boek is de N.
T.-ische Openbaring gezien in haar geleidelijke ontwikkeling zoals wij deze kunnen
constateren in de afzonderlijke geïnspireerde Boeken. Om deze ontwikkelingsgang aan te duiden onderscheidt G. drie
perioden welke tevens de indeling van
zijn boek vormen: Het werk van Christus
op aarde — De prediking van de betekenis van het werk van Christus De
handhaving van de waarheid inzake het
werk van Christus. Volgens deze drie
Openbaringsstadia worden de canonische
Boeken dan gerangschikt. De beschrijving
v. d. eerste periode berust op de Evangeliën; de tweede voornamelijk op de Paulijnse geschriften. Tot de derde periode
behoren dan de synopt. Evang., Hand.
der Ap., Hebr., Petr. brieven; Jud. en de
geschriften van Joh.
Men ontkomt hierbij niet aan de indruk,
dat deze indeling vrij kunstmatig is vooral
waar het gaat om het onderscheid tussen
de tweede en de derde categorie. Ook bij
de behandeling der afzonderlijke geschriften wordt niet scherp en overzichtelijk
hun plaatsing juist in deze categorie verantwoord. Waarom vertegenwoordigen
b.v. de brieven van Petrus de derde fase
in tegenstelling met Paulus' brieven?
Neemt Petrus meer stelling tegen dwalingen? Maar dan mag men ook niet alle
brieven van Paulus in één groep samennemen. En valt het Joh.-evang. niet eerder
onder de tweede categorie? Ik geloof niet
dat de tweede en derde periode streng
gescheiden kunnen worden op grond van
de concrete geschriften van het N.T.
Wellicht hangt dit bezwaar samen met
de instelling van de S. die nog al eenzijdig de nadruk legt op het biografisch karakter van de Evv, met name ook dat
van Joh. Dit Ev. zou slechts teruggaan op
mededelingen van Jesus zelf nu echter pas
aan de Kerk voorgehouden, omdat de gelovigen ze tevoren nog niet konden dragen. Wij ontkennen niet dat hier een stuk
waarheid in zit r men kan de originaliteit van Joh. ook overdrijven —, maar als
verklaring voor de verschillen met de
synopt. is dit te simplistisch. Hiermee
wordt ook tekort gedaan aan de rol van

S. volgt in zijn uiteenzetting de weg
van een beschrijvende exegese. Het is een
gelovige exegese, maar veel nieuwe aspecten biedt hij niet. Meerdere problemen
die zich voordoen worden nauwelijks behandeld (p. 66:: belofte aan Petrus; p.
106: zondenvergeving; p. 186: bij 1 Cor.
11 niets over de Eucharistie) . S. stelt
zich op een vrij gesloten gereformeerd
standpunt. Op alle details kunnen wij hier
niet ingaan. Behalve de traditionele verschilpunten noem ik slechts zijn verklaring van de houding van Joh. de Doper op
p. 41 en het categorisch standpunt inzake
de verklaring van Rom. 7.
H. Suasso
Mary O'LEARY, Our Time is now. A
study of some modern Congregations
and Secular Institutes. — Burns and
Oates, London, 1956, 120 pp., 9 sh.

6 d.
Titel en ondertitel van deze studie zijn
niet erg gelukkig gekozen. De titel immers
suggereert iets van een verlossingskreet
en zou bijna doen vermoeden dat schr.
ook een koene sprong over de muur van
het religieus-zijn heeft gemaakt en tot
haar grote opluchting is terecht gekomen
in het frisse en verkwikkelijke van een
leken-instituut. De ondertitel wekt enigszins de indruk dat schr. enkele lekeninstituten en moderne religieuze congregaties
van meer nabij beschouwt. Nu is het
boekje in feite veel meer een serieuze bijdrage ter bestudering van het nieuwe in
stichtingen uit onze tijd, waarin de waarde van dit nieuwe nauwkeurig wordt afgewogen. Haar thesis is dat het moderne
leven een nieuwe vorm vraagt voor het
uitdragen van het religieus-godsdienstige.
Schr. is op de hoogte van wat er over
dit onderwerp de laatste jaren is verschenen. Het resultaat is een leerzame, stimulerende en bezadigde uiteenzetting van
een moeilijke zaak.
Toch hebben we ernstige bedenkingen.
Niet zozeer om wat in het boek staat, als
wel om wat er niet in staat. Schr. toch
begint met een o.i. onverantwoorde gelijkschakeling van saeculiere instituten en
moderne religieuze congregaties, die we
misschien gemakshalve het beste kunnen
kwalificeren als zijnde van het „BethaniëBloemendaal"-type. Het is duidelijk dat
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hiermede het wezenlijke van een lekeninstituut onmiddellijk wordt opgeofferd aait
het bestuderen van zijn verschijningsvorm
en de bijzondere vorm van apostolaat
van een dergelijk instituut. Evenzeer ziet
schrijfster daarmede ook het geheel eigene
van het religieus-zijn over het hoofd. Nog
erger: hierdoor brengt zij een tegenstelling
aan tussen moderne congregaties en lekeninstituten en oudere religieuze congregaties, zich wijdend aan verpleging, ziekenhuis, of zuiver contemplatief gebed, die
wel van zeer bijkomstige aard is. Dit kan
niet anders dan in wezenlijke zaken oppervlakkigheid van visie en oordeel kweken. Herhaaldelijk komen we zinnen tegen
van dit slag: „een der meest in het oog
springende punten die we in de nieuwe
instituten terug vinden is een levendig
besef van de rechten van de menselijke
persoon", en „het opstellen van wetten
alleen zal in een complexe organisatie als
een leken-instituut is, de problemen der
gehoorzaamheid niet oplossen" waarbij de
bijna onontkoombare implicatie dat in een
religieuze congregatie of orde een dergelijk
besef iets onbekends is en wetten alleen
de gehoorzaamheidsproblemen wel oplos-

sen.
Deze interessante studie laat dan ook
een gevoel van onvoldaanheid achter,
niettegenstaande de gulden middenmaat
die schr. tracht te bewaren wanneer zij
van de ene kant van haar hoogachting
getuigt voor oudere vormen van religieus
leven, en van de andere kant er herhaaldelijk op wijst dat de leden van een
leken-instituut een volmaaktheidsstaat
hebben gekozen: the more free exteriorly,
the more captive interiorly"
Dr. W. Peters
Pierre BLANCHARD, L'attention a Dieu
selon Malebranche. Méthode et doctrine.
Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 262 pp., ing. Fr. 165.
De schrijver van dit boek maakt zich
geen illusies over de speculatieve waarde
van het filosofisch systeem van Malebranche. De theorie van het kennen-inGod en van de occasionele oorzakelijkheid
heeft hij niet eens uitvoerig behandeld: zij
behoort tot het verleden. Heel zijn boek
heeft hij aan het dieper, geestelijk inzicht
gewijd, dat Malebranche in zijn zoeken
naar de waarheid bezielde, nl. de idee
van de „aandacht" (l'attention) . De aandacht was voor Malebranche als het natuurlijk gebed van de geest, zijn gerichtheid naar het woord van de inwendige
Meester, de voorwaarde voor het vatten

van elke waarheid. Deze aandacht richtte
Malebranche eerst en vooral op God, de
eerste gekende, het licht van alle geesten,
en daarna op zichzelf, op de wereld en op
de anderen. De aandacht voor God is
niets anders dan de beleving van de afhankelijkheid, van de essentiële relatie
van het schepsel tot de Schepper. Wanneer deze aandacht verslapt of verdwijnt,
wordt elk ander menselijk of filosofisch
inzicht in de realiteit verduisterd. Malebranche heeft veel van zijn systeem aan
Descartes ontleend, maar in de grond is
hij anticartesiaans: hij heeft heel zijn denken gericht naar de Openbaring, naar
Christus, naar een christelijke wijsbegeerte, waarin denken en geloven weliswaar
onderscheiden waren, maar niet los van
elkaar konden beoefend warden. Zijn denken werd opgenomen in de spiritualiteit
van Kardinaal de Bérulle, de stichter van
het Oratorium, waartoe hij zelf behoorde.
Op het einde van zijn boek wijst de schrijver op de continuïteit van de categorie
„aandacht" in de Franse filosofie en psychologische romankunst: Gide, Proust,
Amiel, Maine de Biran, Bergson, Du Bos,
Simone Weil, die hetzij door een misvorming, hetzij door een verdere ontwikkeling de inzichten van Malebranche over
de aandacht bevestigen. Het boek ligt geheel in de lijn van de traditionele Franse
spiritualistische psychologie. Het vermijdt
alle technisch-filosofische uiteenzettingen,
zodat het door alle ontwikkelde lezers
genoten kan worden. F. De Raedemaeker
La Sainte Bible, traduite en francais sous
la direction de l'Ecole Biblique de
Jerusalem. — Edit. du Cerf, Parijs,
1956, 1688 pp., 8 k., geb. toile: Fr.
Fr. 1.800.
idem, Bible de poche. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 1994 pp., 8 X 12
cm., geb. vinyle Fr. 270.
Het verschijnen van de Bible de Jerusalem in één deel is de vrucht van tien jaar
arbeid. Eerst werd hij in afzonderlijke fascikels gepubliceerd, die een zeer groot
succes kenden; ieder boek van de Bijbel
werd er vertaald en ingeleid door een
exegeet, bijgestaan door een tweede vakgeleerde en door een letterkundige; men
wilde immers zo trouw mogelijk de bijbelse stijl weergeven, maar tevens de franse
vertaling aanpassen bij de smaak en de
behoeften van heden. Deze nieuwe uitgave is de synthese van dat voorbereidend werk. Door een comité van elf leden
werd zoveel mogelijk eenheid gebracht in
de schrijfwijze der eigennamen en in de
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vertaling van dezelfde woorden en uitdrukkingen. De inleidingen, korter dan in
de fascikels, werden herschreven door de
drie bekende exegeten van de Bijbelschool
te Jeruzalem, R. de Vaux, O.P. (Oud
Testament), R. Benoit, O.P. en M.-E.
Boismard, O.P. (Nieuw Testament). De
lezer wordt er telkens ingelicht over het
literair genre van de tekst en over de historische situatie waaruit hij gegroeid is;
verder ook over de religieuze waarde der
boeken, zowel voor het historisch moment
van de schrijver als in het perspectief van
de christelijke openbaring. De open geest
waarin al die inleidingen geschreven zijn
blijkt o.a. uit de positie die gekozen wordt
voor het probleem van het boek Jonas, de
datering van het tweede deel van Isaias
en van het boek Daniël. De vertaling, die
sinds de publicatie der fascikels nog werd
verbeterd, wil de ruwe schoonheid en
levende dynamiek van de oorspronkelijke
tekst doen aanvoelen. Het sterkst komt dit
tot uiting in de psalmen, die in hun jeugdige frisheid herleven. In de voetnota's
vooral ligt de rijkdom van deze uitgave;
voor sommige boeken (Joh., Hand., Rom.)
beslaan ze een derde van de bladzijde. In
deze verklaringen vindt men niets meer
van dat eng apologetisch standpunt, dat
er vooral op bedacht was opwerpingen te
voorkomen. De uitleg is beslist constructief, door en door bijbeltheologisch, met
talrijke verwijzingen naar parallelplaatsen, zodat de lezer hierdoor met de Bijbel
stilaan zelf leert denken. Het kostbaarst
zijn de vele synthetische nota's, waarin de
belangrijke noties worden uitgelegd, of de
ontwikkeling geschetst van een thema
doorheen heel de bijbelse openbaring; zij
vormen als een compendium van bijbeltheologie. Talrijke verwijzingen en een
index maken het gebruik er van zeer gemakkelijk. Dit standaardwerk is het resultaat van een halve eeuw katholieke exegese, en zal weldra imponeren als de
katholieke bijbel voor het Franse taalgebied. Ook daarbuiten kan hij gelden als
model. De uitgave in zakformaat, verzorgd door Desclée de Brouwer, brengt
dezelfde tekst als de grote uitgave. De
nota's werden tot het strikte minimum
I. de la Potterie
herleid.
Henri de LUBAC, S.J., Nouveaux paradoxes. — Edit. du Seuil, Parijs, 1955,
126 pp., Fr. Fr. 330.
In een zestal hoofdstukken behandelt
de bekende Franse theoloog enkele actuele
problemen: in dienst van de waarheid;
waarde en onwaarde van de psychologie;
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de zin van de bovennatuurlijke liefde in
deze tijd van sociale ontvoogding; technische vooruitgang en christelijk lijden; de
eenvoud van het authentieke geestelijke
leven; de eisen van ons geloofsleven. Een
diepere eenheid verbindt de elkaar opvolgende paradoxen: de oprechte en evenwichtige geest van de schrijver, die wars
van alle verstarring, in trouw aan de traditie en met onbevangen durf een oplossing zoekt van de vragen die zich in deze
wereld aan de christen stellen. Het zijn
gedachten van bezinning die er scherp de
nadruk op leggen dat bovennatuurlijke
efficaciteit met geen natuurlijke maatstaven dient gemeten te worden.
F. Vandenbussche
GABRIEL van de H. Maria-Magdalena,
O.C.D., Op zoek naar God. '-- Sheed
& Ward, Antwerpen, 1956, 175 pp.,
geïll., ing. Fr. 95, geb. Fr. 125.
De Vlaamse carmeliet, P. Gabriël, is
terecht algemeen bekend als één der beste
kenners van de Teresiaanse en Sanjuanistische spiritualiteit. Door zijn jarenlang
professoraat te Rome, werd hij ertoe gebracht al zijn werken in het Italiaans te
schrijven. Het is dan ook gelukkig dat in
deze vlotte vertaling een zijner beste werken voor het Nederlands-talig publiek
wordt toegankelijk gemaakt. In een zeer
directe stijl en een uitermate eenvoudige
terminologie wordt hier de leer van de
grote Teresia en van St.-Jan van het
Kruis voor leken uiteengezet. De auteur
slaagt erin niet alleen een theoretisch
tractaat maar vooral een praktische handleiding te bieden die iedere leek en iedere
priester, die naar een waar gebedsleven
streeft, als een zegen zullen ervaren.
R. Hostie
Jean LHERMITTE, Vrais et faux possédés (Bibliothèque Ecclesia, 19) .
A. Fayard, Parijs, 1956, 172 pp., Fr.
Fr. 400.
Nicolas CORTé, Satan, l'adversaire (Coll.
Je Sais ' Je Crois, 2). — A. Fayard,
Parijs, 1956, 126 pp., Fr. Fr. 300.
Aan de hand van een aantal beroemde
gevallen van pseudo-bezetenheid illustreert J. Lhermitte, het bekende akademielid, de voo rn aamste typen van demonopathie, welke hij tot twee grondtypen
herleidt: de bij vlagen optredende bezetenheid, die gewoonlijk op epilepsie of op
neurosen van hysterische aard teruggaat,
en de luciede, blijvende toestand van bezetenheid, die van psychotische aard is,
en meestal een vorm is van vervolgings-
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waanzin. Daarnaast staat echter de houding van de Godmens in het evangelie,
die voor de gelovige het bestaan van werkelijke bezetenheid ontwijfelbaar maakt.
Hoe men deze echte bezetenheid kan erkennen en ze van de valse onderscheiden,
is een probleem dat de schrijver wel met
enkele zeer preciese vragen nader omschrijft, maar waarvan hij geen oplossing
wil geven, om zijn bevoegdheid als arts
niet te buiten te gaan.
Het boekje van Corté, een theologisch
werk ditmaal, maakt ons op dat gebied
ook niet veel wijzer. Het eerste deel biedt
een vlotte vulgarisatie van de actuele bijbelse en theologische visie op wezen en
plaats van de Satan in het heilsbestel. De
tweede helft behandelt zeer vluchtig enkele problemen van historische en ascetische aard over de aanwezigheid en werking van Satan in de wereld. Het hoofdstuk over de bezetenheid is daarbij zeker
het zwakste, en niet vrij van een neiging
L. Monden
tot lichtgelovigheid.
A. DESQUEYRAT, S.J., La crise religieuse des 'temps nouveaux. 2e éd.
(Bihl. de la Recherche Sociale). r
Spes, Parijs, 1955, 352 pp., Fr. Fr.
700.
Bij haar eerste uitgave werd deze sociopsychologische enquête in geheel WestEuropa opgemerkt om het scherpe inzicht
en het realisme waarmee de schr. het
schijnbaar verdwijnen van „het religieuze"
niet enkel in het Westen, maar in geheel
de wereld ontleedt. Een half jaar later
reeds verschijnt een herdruk, verbeterd en
aangevuld met een studie over „le décrochage religieux".
Op een kwantitatieve en kwalitatieve
balans van de feiten volgt een onderzoek
naar de morele, economische en demografische oorzaken die leidden tot de huidige
crisis van persoon en wereld. Een hst.,
gewijd aan het proletarisatie-proces dat
de gesproken taal tot een verruwend „argot" doet verworden, illustreert op verrassende wijze deze humanistische aftakeling. De aangegeven heelmiddelen worden
samengevat in de dringende nood aan een
„supplement d'áme", waardoor een nieuwe geestelijke aristocratie kan ontstaan,
die, voorlopig noodzakelijk tot élite-groepen beperkt, symbool van heropstanding
kan worden. Want christelijk geloof vergt
authentieke godsdienstigheid, en deze onderstelt een minimum aan echte menselijkheid.
Voor opvoeders en zielzorgers, voor
ieder die zoekt naar nieuwe vormen om

het oude geloof een levende verschijning
te geven zal deze diagnose van de ervaren socioloog zeer verrijkend werken.
J. Kerkhofs
Mgr. T. D. ROBERTS, S.J., Réflexions
sur l'exercice de l'autorité, vert. H.
Lemaitre. — Edit. du Cerf, Parijs,
1956, 240 pp., Fr. Fr. 580.
De wat te brave titel, waaronder deze
vertaling van Black Popes (zie 1955, dl.
I, blz. 182) gepubliceerd wordt, geeft
nochtans zeer juist de inhoud ervan aan.
Meer dan een theologie of een spiritualiteit van gehoorzaamheid en gezag geeft
het praktische wenken voor de uitoefening
en beleving van beide. Harde waarheden
die nodig eens gezegd moesten worden —
over gezagsmisbruik, miskennen van het
recht op kritiek, gebrek aan verantwoordelijkheidszin, al te slaafse volgzaamheid
zonder persoonlijkheid, kritiek of initiatief
— worden hier inderdaad hartig en onverbloemd, en bovendien niet zonder kostelijke humor, ten beste gegeven. Toch
zou, wie in deze bladzijden een steun
mocht zoeken voor verbittering of steriele
opstandigheid, bedrogen uitkomen. Daarvoor staat alles te zeer in het licht van de
echt-christelijke en --- de auteur is jezuïet
— van de authentieke Ignatiaanse gehoorzaamheidsidee, die, zoals hij het graag
onderlijnt, een gehoorzaamheid van het
verstand, en dus ook een „verstandige"
gehoorzaamheid zijn moet. Een eerlijk en
L. Monden
een moedig boekje.
C. COEBERGH, O.S.B., Beschouwingen
over oorsprong en ontwikkeling van
de doopwaterwijding, collectie De
eredienst der Kerk, dl. 4. --- Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1955,
31 pp., f 2.
Het steeds groter verlangen naar een
weer ten volle bewust beleven van de
liturgie voert als vanzelf naar een bezinning op haar geschiedenis. Dom Coebergh schetst in dit werkje de ontwikkeling van de doopwaterwijding. Na eerst
gewezen te hebben op de oudste getuigenissen uit de patristiek, die soms over een
afzonderlijke wijding spreken, het exorcisme daarentegen niet vermelden (alleen
de gnostiek kent haar) behandelt C. de
bijbelse motieven die de ontwikkeling van
de wijding hebben beïnvloed. Wat het
exorcisme aangaat, ligt de zaak vrij moeilijk en vinden we pas duidelijke getuigenissen bij Ambrosius. Schr. besluit met
een beknopte aanduiding van de hoofdontwikkeling van de doopwaterwijding,
alsmede met een typering van de wijding
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aan de hand van enige teksten. De uiteenzetting van C. is helder en eenvoudig
geschreven. Het resultaat van zijn onderzoek is evenwel niet zo groot; dit vanwege de onvolledigheid van de tot nu toe
bekende bronnen alsmede, omdat het wetenschappelijk onderzoek nog in volle
gang is. Daarom ook het voortdurend
terugkeren van woorden als „misschien",
„mogelijkerwijze" e.d. Bovendien is dit
boekje, zoals Schr. ons meedeelt, slechts
een eerste deel van een groter geheel, zodat meerdere punten slechts summier wor
den behandeld. Daarbij nog in aanmerking genomen het doel dat de serie De
eredienst der Kerk zich stelt, lijkt het ons
dat het werkje van C. in deze serie eigenlijk niet op zijn plaats is. De aard van
het onderzoek is voor de vakmensen van
belang, maar het ruimer publiek zal er
eerder mee gebaat zijn, wanneer de wetenschappelijke resultaten zonder al te
veel apparaat van noten e.d. worden uiteengezet. Intussen hopen we dat Schr. zijn
tweede deel spoedig zal laten verschijnen.
J. Mulders
Paul De JAEGHER, S.J., De deugd van
liefde, vert. 0. van der Hallen; La
vertu d'amour, vert. P. Messiaen. —
Desclée de Brouwer, Brugge, 1956,
192-194 pp., ing. Fr. 60 (ieder).
Door zijn directheid en zijn eenvoud zal
dit meditatieboek velen aanspreken. S.
nam het gelukkige initiatief de eigenlijke
meditaties aan te vullen met een aantal
meer bespiegelende hoofdstukken gewijd
aan de geest van geloof, de hoop, de zielenijver, het lijden, de vurigheid. Toch
stelt hij sommige aspecten der heiligheid
wat al te summier voor en maakt hij de
„weg" van de H. Theresia van Lisieux
wat al te „eenvoudig" en te „kinderlijk".
De Nederlandse vertaling is verzorgd,
doch minder genuanceerd dan de Franse.
R. Hostie
Dr. H. J. WESTERINK, Gods Woord in
menselijk schrift — J. H. Kok, Kampen, 1953, 112 pp. met 23 illustr.,
geb. f 5.75.
In kort bestek geeft dit boek de ontstaansgeschiedenis der Boeken van het 0.
en N.T., verder de geschiedenis van de
tekstoverlevering en van de voornaamste
vertalingen. Een moeilijke opgave om in
een 100 pp. hiervan een leesbaar geheel
te maken. S. is hierin m.i. dan ook tekort
geschoten, zodat het boek meer de indruk
maakt van een compendium. Hij had wellicht beter gedaan met de hele „kanoniek"
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weg te laten — men vindt die reeds in
vele andere boeken '-- om dan van de
tekstoverlevering iets aardigs te maken.
Het boekje bevat verschillende goede
foto's van handschriften, maar uit de tekst
komen ze ons niet veel nader. Aangaande
de vertalingen vinden wij vele interessante
gegevens, vooral wat betreft de Nederlandse uitgaven. Tegen de sfeer van dit
hoofdstuk echter hebben wij ook de meeste bezwaren. Reeds hetgeen S. zegt over
de Latijnse tekst (p. 68) zal voor menigeen een logisch raadsel zijn. Latijn was
in die tijd wereldtaal en niet alleen maar
„kerktaal", dus van een stap terug is geen
sprake. Wereldtaal is het nog lang gebleven, langer dan S. schijnt aan te nemen.
Bovendien was het zeer verwant aan de
Romaanse talen. Het Latijn heeft schrijvers sympathie niet, noch de houding der
Kerk in de M.E. Niemand zal ontkennen
dat er tekorten waren, maar de situatie in
die tijd verschilde nog al van de huidige.
Studie van sociale verhoudingen, literaire
mogelijkheden en behoeften zouden waarschijnlijk het oordeel van de S. meer genuanceerd hebben. Ook nu komt het nog
voor, dat men met volkse Bijbelse geschiedenissen meer bereikt dan met een
letterlijke vertaling, al is dit dan niet het
ideaal. Bovendien gold in latere tijd sterk
het „traduttore traditore", hetgeen ook
blijkt uit de censuur welke zelfs door predikanten en synode's werd uitgeoefend.
Iedere moderne mens dankt zijn H. Schrift
aan de eeuwenlange zorg van de ( gesmade) Kerk voor het Woord Gods. Daarom
ook had ik graag gezien, dat S. ons iets
had verteld over de manuscripten zelf en
hun verrukkelijke miniaturen. H. Suasso

Encyclopedie van het Christendom. Katholiek deel. — Elsevier, Amsterdam,
1956, 798 pp., f 35.75.
In jrg. 9, dl. I, p. 371-372 van dit tijdschrift bespraken wij het eerste deel van
deze encyclopedie, dat de protestantse
visie op het christendom bedoelde weer te
geven. Mijn groot bezwaar tegen dit deel
was, dat het een tweeslachtig karakter
had. Dit tweede deel is veel rustiger. Hier
wordt niet voortdurend de controverse
behandeld, zoals dit zo opvalt in het protestantse deel, maar alleen de verklaring
van katholieke leer, gebruiken, instellingen en de levens van katholieke persoonlijkheden.
Toch blijft mij ook nu de opzet van het
werk niet bevredigen. Hoe fraai dit deel
is uitgevoerd met historiografieken, interessante kaarten en verzorgde illustraties,
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als men de beide delen eens bladzijde voor
bladzijde vergelijkt, weet men toch niet
goed waar men aan toe is. Sommige stukken zijn hetzelfde en die heeft de bezitter
van de beide delen dus dubbel, andere
onderwerpen verschillen totaal in behandeling. Tenslotte is er nog een derde categorie, waarvan de behandeling gedeeltelijk hetzelfde, gedeeltelijk ook verschillend
luidt. Voor het opzoeken van personen
zal men b.v. eerst moeten denken aan het
feit dat Aalders protestant was om hem
in het ene deel en Aafjes dat hij katholiek
was om hem in het andere deel te vinden.
Terwijl de rode patriarch Aleksij een vrij
uitvoerig (hetzelfde) artikel met reuzefoto krijgt in beide delen.
Al met al, men kan zich ook in dit katholieke deel weer over veel zaken nuttig
P. Grootens
oriënteren.
P. Aloysius VERHOEVEN, O.C.S.O.,
Wij en God. — Uitgeverij de Forel
N.V., Rotterdam, ing. f 5.65, geb.
f 6.90.
Deze gedachten van een Trappistenmonnik zijn bedoeld als meditaties voor
leken. Iedere poging de vruchten van het
contemplatieve leven voor de Kerk ook
uiterlijk manifest te maken verdient alle
waardering. De schrijver treedt hiermede
in de voetsporen van zijn Amerikaanse
ordegenoot Thomas Merton wiens boeken
over het beschouwende leven niet alleen
in de Engels-sprekende wereld zeer stimulerend werken. Terwijl echter deze geboren journalist de kunst verstaat zijn stof
af te grenzen en '-- vooral uiterst
actueel voor te dragen, lijdt het Nederlandse werk aan een te grote uitgebreidheid van onderwerpen: een niet met de
geestelijke literatuur vertrouwde raakt
bier het spoor bijster. Ook de stijl is niet
eigentijds zodat wij vrezen dat velen het
werk als niet „aansprekend" uit de handen zullen leggen. Het is jammer voor het
vele goede dat hier op deze wijze tussen
de bladen verborgen blijft.
E. Schoenmaeckers
Elisabeth LESEUR, Dagboek en gedachten, vert. door M. Molenaar M.S.C.
— Paul Brand, Bussum, 1956, 206
pp. , f 7.90.
De eerste vertaling van de geschriften
van E. Leseur heeft blijkbaar aan deze
vrome, zo evenwichtige vrouw, niet de
bekendheid gegeven, die haar toekomt.
Want in de Katholieke Eucyclopedie
komt haar naam niet voor.
Geboren in 1866 en gestorven in 1914

laat haar dagboek zien hoe een gehuwde
vrouw en moeder in de wereld, in al haar
zorgen en lijden dicht tot God kan naderen. Zorgen heeft ze gekend, daar ze gehuwd was met de vrijdenker Felix Leseur,
van wie zij veel liefdeloosheid meest verdragen. En ook het lijden in een lange
pijnvolle ziekte. Haar dagboek laat zien,
hoe zij gesteund door gebed en overweging zich voortdurend met een blijde
glimlach wist te geven aan anderen, vooral aan haar man, die zich bekeerde en
Dominicaan werd. Het is wel ontroerend,
als men in deze uitgave zijn „Ter nagedachtenis" leest.
Deze uitgave omvat vier gedeelten: Het
Dagboek le dl. 1899-1906; Het schrift der
voornemens 1906-1912; Dagboek 2e dl.
1911-1914; tenslotte Gedachten voor elke
dag.
Dr. B. Naaijkens M.S.C. schreef op het
boek een inleiding; een goede voorbereiding op het lezen en waarderen van deze
mooie bladzijden.
P. Grootens
A. M. CARRÉ, O.P., Sainteté miroir de
Dieu. — Ed. du Cerf, Parijs, 1955,
83 pp.
In dit boekje heeft de S. een zestal conferenties, die hij voor Parijse studenten
gehouden heeft, gebundeld. Zoals de titel
aangeeft, was het centrale onderwerp van
die toespraken: de heiligheid. De gedachtegang is deze, dat de heiligheid, die in
wezen de exclusieve eigenschap van God
is, in Christus ook menselijk geworden is
en dat de mens door Christus deel heeft
aan de heiligheid van God. Heiligheid in
de heilige is het wonderbare samenspel
tussen God en mens, tussen Zijn lief devolle genade en de vrije toekeer van de
mens naar God. Gods inwerking in de
ziel en de ingekeerdheid van de mens zijn
echter aan ieders persoonlijke eigenschappen aangepast en zo ontstaan de verschillende vormen van heiligheid. Maar omdat
de heilige zijn heiligheid beleeft in Christus, beleeft hij ze vanzelf in de Kerk, die
als Christus' Lichaam in zijn heiligheid
deelt, deze instrumenteel mededeelt en ook
milieu van heiligheid is. De laatste toespraak is een uitnodiging tot de heiligheid
en wil de vrees ervoor wegnemen.
De lezing van dit zeer mooie boekje zal
bij velen het verlangen naar heiligheid bevestigen.
P. Grootens
Columba CARY-ELWES, The Sheepfold
and the Shepherd. r Longmans,
London, 1956, 259 pp., 15 sh.
De auteur schrijft vanuit de overtui-
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ging dat noch polemiek noch controverse
de verdeelde christenheid de verwezenlijking zal schenken van het „Eén Herder
en één schaapstal". Liefde en sympathie,
begrip voor de moeilijkheden van de nietkatholiek, veel geduld en veel gebed, een
ernstige poging to be a saint, zijn de eerste middelen om de vurig begeerde eenheid tot stand te brengen. Schr. handelt
met een begeesterende oprechtheid over
deze primaire voorwaarden, om vanuit
deze instelling de methoden te bespreken
die de katholiek bij het uiteenzetten van
de leer moet weten te hanteren. Hij geeft
daarvan enkele voorbeelden door kritieke
onderwerpen als het wezen van de kerk,
het primaatschap van Petrus, de onfeilbaarheid van de Paus, e.d. rustig uiteen
te zetten. De grote waarde van het boek
ligt o.i. echter in de inleidende hoofdstukken waar de echte geest van alle economische bewegingen met evenveel overtuiging als apostolische bewogenheid omschreven wordt.
•
W. Peters
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met vele wetenswaardige gebeurtenissen
en aspecten, waarbij hij een grote objectiviteit in de beoordeling van de problemen
betracht, die destijds nog de gemoederen
ook binnen het katholicisme in beroering
konden brengen. Friedrich Heer, de ook
in Nederland intussen bekend geworden
Weense historicus, beschrijft de positie
van de Kerk aan de drempel van het
atoomtijdperk, begeeft zich daarmee echter reeds ver buiten het terrein van het in
de titel van het boek aangegeven onderwerp. Intussen zal men zijn originele gedachten en zijn vurig voorgedragen grootse visies — die de historische feiten soms
nogal souverein interpreteren r met veel
belangstelling lezen. De beide overige opstellen over de ergernis van de Kerk en
over Thomas Morus vormen op zich zelf
waardevolle teksten, men vraagt zich echter af, waarom men juist deze onderwerpen in het kader van het boek liet behanDr. K. J. Hahn
delen.
Ronald KNOX, A New Testament Com-

Hij heeft zoveel geleden. Overwegingen
over het lijden van onze Heer, door
een Liefdezuster van het Kostbaar
Bloed. --- Paul Brand, Bussum, 1956,
248 pp., f 6.50.
„Dit keurig uitgegeven boekje ademt de
geur der kloosterkapel en is vooral geschikt voor religieuzen en priesters. Toch
aarzel ik niet om te zeggen, dat het ook
heel veel te bieden heeft aan de mensen
in de wereld. Iedereen kan dit boekje gebruiken en zal er beter van worden, omdat hij steeds meer gaat beseffen het
mysterie van Gods liefde". Dit schreef
Dr. Jos Keulers in de inleiding. Het zou
overbodig zijn hier nog iets aan toe te
M. S.
voegen.
Robert GROSCHE, e.a., Der Weg aus
dem Ghetto. Vier Beitrage von Robert Grosche, Friedrich Heer, Werner Becker, Karlheinz Schmidthiis.
Uitgeverij J. P. Bachem, Keulen, 152
pp., D.M. 4.80.
Deze vier opstellen vormen geen gesloten geheel. De bekende deken van Keulen,
dr. Robert Grosche ontwerpt in het inleidende opstel een uitstekend beeld van de
emancipatie van het Duitse katholicisme,

mentary for English Readers; I: The
Four Gospels; II: The Acts of the
Apostles, St. Pauls Letters to the
Churches. — Burns & Oates, 1953,
1954, XV-276 pp., IX-322 pp., per
deel 18 sh.
Mgr. Knox geeft na enkele korte inleidingen een beknopt commentaar op zijn
Engelse vertaling van het N.T. uit de
Vulgaat. Slechts die passages wil hij toelichten, welke voor de gewone lezer moeilijkheden meebrengen. Hij gaat daarom
niet in op allerlei verschillende mogelijkheden, doch kiest de uitleg welke hem het
waarschijnlijkst voorkomt. Dit gebeurt
met kennis van zaken en vooral met gevoel voor de literaire eigenschappen van
de tekst. S. treft zijn lezers, vooral in de
inleidingen weer door zijn beeldrijke en
suggestieve stijl. Zoals niet te verwonderen is bij zulk een omvangrijk werk zijn
sommige verklaringen wel wat haastig en
zullen niet iedereen voldoen. In het eerste
deel op p. X noemt S. het Aramees „the
developed dialect of Hebrew". Een nog
al eens voorkomende vergissing.
Met dit werk heeft K. zeker een goede
dienst bewezen aan zijn Engelse en ook
andere lezers. Een index vergemakkelijkt
H. Suasso
het naslaan.

FILOSOFIE EN PSYCHOLOGIE
A. J. BOEKRAAD, The personal conquest of truth according to j. H.
Newman. — Editions Nauwelaerts,
Louvain, 1955, 327 pp., Fr. 180.

Een van de vele verdiensten van dit
rijke werk is dat de titel precies aangeeft
waarover het gaat: hoe ziet Newman de
verhouding tussen de universele waarheid

1078

BOEKBESPREKING

en deze individuele persoon, die haar
tracht te veroveren. Tot voor kort ontbrak zelfs Newmans naam in de handboeken van de geschiedenis der filosofie. Onder invloed van fenomenologie en existentialisme begint dit te veranderen, maar
men weet eigenlijk nog geen weg met de
filosofie van Newman, vooral ook, omdat
deze zelf zich niet altijd even gunstig
over de wijsbegeerte heeft uitgelaten. Zo
noemt men N. wel theoloog, psycholoog,
maar over zijn eigenlijke metafysica, die
zo nauw verbonden is met deze theologie
en psychologie en zonder welke deze beide niet of nauwelijks te verstaan zijn, leest
men zeer weinig in positieve zin. Dr.
Boekraad laat zien, hoe belangrijk het
mysterie van het kennen der waarheid
voor N. is geweest en hoe de kardinaal
hier ook op filisofische wijze naar een
verklaring heeft gezocht en deze heeft
neergeschreven, vooral in de Grammar of
Assent. Met raadplegen en citeren van
vele andere werken van Newman, ook
van onuitgegeven ms., naast deze Grammar, toont de S. zeer duidelijk aan, dat
het onjuist is de oplossing van N. af te
doen met de kwalificatie: psychologie. N.
geeft hier uitdrukkelijk een metafysische
oplossing, van grote waarde voor zijn tijd
en voor ons. Het gaat N. in zijn concrete
analyses niet slechts om dit individu in
zijn waarheid-kennen, maar om de mens
als mens. Voor de mens als mens hangt
het kennen der waarheid af van de trouw
aan zijn geweten. De fundamentele ervaring in het geweten is grond van de
waarheid.
Het feit, dat de S. zelf filosofeert op
hedendaagse existentialistisch-thomistische
wijze heeft hem het herkennen van de
,,grondhouding" in Newmans filosofie
uiteraard aanzienlijk vergemakkelijkt, zoals andere schrijvers over N. vaak door
hun eigen al te begrippelijke filosofie
hierin werden of worden gehinderd. Zo
is dit niet eenvoudige, maar wel helder
geschreven boek onmisbaar voor ieder,
die Newman in zijn eigenheid wil verstaan, maar tegelijk zal het ook de speculatieve filosoof dichter brengen bij een
j. H. Nota
eigentijdse concrete kenleer.
Frederick COPLESTON, S.J., Contem.
porary Philosophy. Studies of Logi
cal Positivism and Existentialism. r
Burns and Oates, London, 1956, 227
pp., 18 sh.
Schr. heeft een twaalftal lezingen en
opstellen hier bijeen gebracht. De eerste
zeven opstellen hebben direct of zijdelings

de linguistische analyse van termen en
daaraan beantwoordende begrippen als
onderwerp en zullen de ontwikkelde lezer
minder aanspreken dan de vak-filosoof.
De laatste honderddertig pagina's zijn gewijd aan verschillende vormen van existentialisme. Na een inleiding die handelt
over de menselijke persoon in de hedendaagse filosofie, bespreekt hij de naar
voren tredende existentialistische filosofen, zowel in het geheel eigene van hun
methode en de resultaten van hun denken,
alsook in hun onderlinge beïnvloeding.
Indien men zich realiseert dat father Copleston in deze opstellen zijn gewone,
onvolprezen helderheid van compositie en
dictie aan de dag legt, en ook hier weer,
zoals in zijn andere boeken, nimmer de
gedachte kan abstraheren van de denker,
m.a.w. ons steeds de denkende mens voor
ogen stelt, en bovendien nimmer de fout
zal maken om de mens uitéén te leggen
in een denkend gedeelte, een voelend gedeelte en een handelend gedeelte, zal de
lezer niet versteld zijn door dit brilliante
boek in levendig contact te komen met de
gehele mens die Kierkegaard is, of Sartre,
Camus, Jaspers, Heidegger, en Marcel. In
een hoogst sympathiek, maar zeer scherp
beredeneerd slothoofdstuk scheidt hij kaf
van koren. Ofschoon uit de aard van het
onderwerp deze laatste vijf opstellen niet
steeds even gemakkelijk zijn, leveren zij
voor de ontwikkelde lezer geen onoverkomelijke moeilijkheden, noch behoeft hij
te vrezen zijn weg te verliezen in termen,
begrippen en realiteiten die hem te onhanteerbaar zijn. Het is juist voor de ontwikkelde leek dat we deze hoofdstukken
als de beste ons bekende inleiding op, en
bespreking van, het existentialisme van
harte willen aanbevelen.
W. Peters

R. F. BEERLING, Kra'tos. Studies over
macht (Filosofische Bibliotheek) . —
N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956, 263 pp., ing. Fr. 175,
geb. Fr. 210.
Dit boek bevat vijf los van elkaar
staande studies, die echter alle op een of
andere wijze met het begrip „macht" hebben te maken. De eerste is eigenlijk een
korte beginselverklaring, waarin de schrijver zich voorstander verklaart van een
„kritisch realisme", waardoor de macht
wordt gezien als een bestendig maar
steeds van gedaante wisselend element,
dat in dialectische verhouding met het
recht de menselijke gemeenschap beheerst.
In de tweede studie wordt de macht gedefiniëerd in het kader van de existentia-
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listische terminologie van ontwerp, situatie, transcenderen, waarna aan de hand
van geheel anders georiënteerde schrijvers
de noties geweld, nihilisme, demonie en
ideologie worden ontleed. Daarop volgt
een zeer geslaagd essay over het machtsbegrip bij Hegel en een kritische studie
over het „pour-autrui , het sadisme en
het masochisme in L'Etre et 1e Néant van
J. P. Sartre. Het laatste hoofdstuk bevat
een beredeneerde indeling van de verschillende moderne theorieën over de verhouding tussen macht en recht. De schrijver verwerpt zowel het rechtspositivisme
als het nu weer veld winnend natuurrecht.
Hij stelt een „normatief rechtsdenken"
voor, dat hij vooral negatief definieert als
vrij van inhoudelijke maatstaven (p. 248).
Anderzijds wil hij ontsnappen aan de zui
ver formalistische rechtstheorieën, en men
ziet niet goed in, waarin dan eigenlijk de
„norm" van het normatieve rechtsdenken
bestaat. Klaarblijkelijk heeft hij geen duidelijk onderscheid weten te maken tussen
de soepele, thomistische theorie van het
natuurrecht en het zgn. „klassieke natuurrecht", dat zich inderdaad aan aprioristische afleidingen van contingente normen bezondigde. In zijn geheel is dit boek
een waardevolle bijdrage tot de rechtsfiloF. De Raedemaeker
sofie.
Viktor E. FRANKL, De onbewuste God.
Ned. vert. Mevr. Melotte-Athmer. —
Llitg. Helmond, Helmond; N.V. Altfora, Averbode, 1956, 94 pp., Fr. 70.
De Weense neuroloog-psychiater V.
Frankl trekt al geruime tijd de aandacht
door zijn existentie-analyse en logotherapie. Dit boekje, een vertaling van Der
unbewuszte Gott (1948) , bevat in kort
bestek zijn grondgedachten. De eigenlijke
kern van de mens is het geestelijk Ik, dat
nooit geheel reflexief bewust kan worden,
zodat hier sprake kan zijn van een onbewust Ik. Dit onderdeel van het onbewuste
werd door Freud niet opgemerkt. Het
moet zorgvuldig onderscheiden worden
van het onbewuste, waarover de psychoanalyse handelt. En het onbewuste Ik is
een gerichtheid op God, die, zolang deze
onbewust blijft, kan worden aangeduid
met de term „de onbewuste God". Deze
gerichtheid moet in het samentreffen met
uitingen van godsdienst verwerkelijkt
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worden tot een bewuste godsdienstigheid.
Aan de wortel van veel storingen ligt een
verdringing van deze gerichtheid op God.
De therapeut moet de patiënt bijstaan in
het verwerven van een spontane bewustwording hiervan, zonder daarmee de eigen
taak van de priester over te nemen.
Deze opvattingen vormen een tegenwicht tegen eenzijdig deterministische theorieën over de mens. Wij vrezen echter,
dat Frankl in zijn reactie wat ver gaat en
het geestelijke in de mens te absoluut
stelt; zonder deze overdrijving zou hij b.v.
minder volstrekt geweest zijn in de afwijzing van Jung. Toch mogen wij in dit
werk een waardevolle bijdrage zien voor
de opbouw van een synthese. J. M. Kijm
Hans Jurgen BADEN, De grenzen van de
vermoeidheid. Met een voorwoord
van Prof. Dr. E. L. Smelik, vert. Rob
Limburg. Uitg. W. ten Have
N.V., 1955, 239 pp., f 5.50 en f 6.90.
Baden is Luthers predikant te Hannover en bekend radiospreker. Thema van
dit werkje is de moeheid van de moderne
mens, die moedeloosheid dreigt te worden. Onder vermoeidheid verstaat de S.
niet slechts een lichamelijke moeheid,
maar een wezenlijke eigenschap van de
mens in deze wereld. Moeheid is hier „de
negatieve uitdrukking van onze creatuur
lijkheid: wij worden ons bewust van de
grens, de armoede, de nietigheid van de
mens" (160) en proberen dan deze grens
te ontkennen door overdreven verstrooiing en narcotica. Met zo'n schijnoplossing
is men echter niet gebaat, de ware bevrijding ligt slechts in de aanraking met de
kracht Gods. Verlies aan zelfvertrouwen
kan worden tot een winst aan zelfvertrouwen, als men leeft in vertrouwen op
God, in een liefde tot God en evenmens,
die gezegeld is door het kruis, in een aanvaarden van scheppangs- en heilsorde.
Op een prettige toon weet Baden ernstige en diepe waarheden te zeggen, ook
voor de „vermoeide" katholiek. Het populaire genre maakt, dat oordelen over
psychologen en existentialisten wat eenzijdig uitvallen. De vertaler had „doodzonde" op blz. 41 meer correct door
„hoofdzonde" moeten vertalen.
J. H. Nota

WETENSCHAP
E. L. SUKENIK, The Dead Sea Scrolls
of the Hebrew University. r Jerusalem, The Magnes Press, distributed
by Publishing Department of the Je-

wish Agency, POB 7044, Jerusalem,
Israël, 1955, 23.5 X 33 cm., 44 en 58
en 58 pp. 30 pl., in kaft, $ 10.00.
De sensationele vondsten van nieuwe
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manuscripten bij de Dode Zee in 1947 en
de volgende jaren heeft reeds een hele
vloed van literatuur doen ontstaan, zowel
in de geleerde wereld als in de gewone
pers. Ernstige studie kan eerst beginnen
vanaf het ogenblik van de publicatie der
teksten. De gevonden rollen bestaan uit
twee belangrijke groepen: een eerste
groep, aanvankelijk in het bezit van het
Syrisch orthodox klooster van Jeruzalem,
werd definitief eigendom van de Amerikanen, die er ook de uitgave van bezorgden (hiertoe behoort vooral een volledige
rol van Isaias, en de gemeenschapsregel
van een joodse secte, waarschijnlijk de
Esseniërs); een tweede groep werd aangekocht voor de hebreeuwse universiteit
van Jeruzalem door Prof. L. Sukenik. De
buitengewone moeilijkheid bij het ontrollen van deze codices, hun zeer gehavende
toestand (die soms infrarode foto's noodzakelijk maakte) en de dood van Prof.
Sukenik in 1952 hebben de eerste hebreeuwse editie doen uitstellen tot in
1954. Deze nieuwe uitgave bevat dezelfde
hebreeuwse teksten, maar geeft de inleiding in Engelse ve rt aling. Drie rollen
worden hier gepubliceerd: een onvolledige
Isaias-rol, en twee teksten die vroeger
onbekend waren: „de oorlog tussen de zonen van het licht en de zonen van de
duisternis" (enigszins te vergelijken met
onze Apocalyps), en „Hymnen van
dankzegging", die sterk gelijken op de
psalmen. De inleiding verhaalt hoe de
rollen werden gevonden en aangekocht,
en beschrijven hun uitwendig voorkomen.
De publicatie van de teksten is merkwaardig: 58 platen fotocopie, waarvan de
duidelijkheid en de scherpte die van de
vroegere voorlopige uitgaven ver overtreffen; en hetzelfde aantal pagina's transscriptie in gedrukt hebreeuws. Deze vondsten luiden een nieuwe fase in voor de
studie van het N.T. en zijn daarom van
uitzonderlijk belang voor de Bijbelstudie.
I. de la Potterie
Dr. A. POSLAVSKY, Voordrachten over
Medische Psychologie. — Uitg. Erven j. Bijleveld, Utrecht, 1956, 164
pp., f 8.90.
Met de stylistische zwier, eigen aan zijn
colleges (aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht), verschijnt een selectie hieruit in
boekvorm, te weten een aantal voordrachten over de psychologische facetten van
de arts-patiënt relatie: over algemene medische situaties en over de afzonderlijke
deelnemers aan deze situaties. Zonder te
bemerken, dat de oorspronkelijke inzich -

ten omtrent psychosomatische toestanden
persoonlijke verworvenheden zijn van de
auteur, wordt de lezer deelgenoot van
deze opmerkelijke en waarachtige opvattingen terzake de verhouding van de lijder
aan een psychosomatische ziekte met zijn
eigen lichamelijkheid en zijn verhouding
met de ander, i.c. de arts. De subtiele betoogtrant, het scherpe observatievermogen, de ruime blik en niet het minst de
rijke ervaring van de schrijver, maken de
lectuur van dit dozijn voordrachten tot
een groot genoegen. Toegevoegd zijn een
viertal opstellen over speciale medische
situaties, handelend over de zelfde medisch-psychologische problematiek zoals
die in enkele psychotherapeutische relaties naar voren komt. Dit deel van het
boek is ingewikkelder, minder voor de
hand liggend voor outsiders en als zodanig afgestemd op in deze materie georiënteerde lezers.
Speciaal aan artsen en medische studenten wordt het werk van Dr. Poslavsky
gaarne aanbevolen.
J. J. C. Marlet, arts
Frederick BODMER, Die Sprachen der
Welt. Geschichte — Grammatik —
Wortschatz in vergleichender Darstellung. — Verlag Kiepenheuer und
Witsch, Kiiln-Berlin, 753 pp.
Wie zich voor talen interesseert en met
talen te maken heeft, zal aan dit grondige
en uitermate interessante boek niet voorbij
kunnen gaan. Voor een breder publiek
geschreven, dus niet uitsluitend voor filologen, is het toch gebaseerd op exacte
historische en filologische kennis volgens
de laatste stand van de wetenschappelijke
literatuur, die het op prettige wijze verwerkt. Het bevat een, men zou bijna kunnen zeggen, boeiende beschrijving van het
gehele systeem van de talen, het ontstaan
van de verschillende alfabets, vormen en
syntax van de talen alsmede de groepen
van de talen-„families” van de gehele wereld. Daarop volgt een behandeling van
de romaanse en de germaanse talen waarbij telkens aan de hand van een grote
hoeveelheid van voorbeelden uit alle
europese talen de karakteristieke elementen van deze talen toegelicht worden. Het
geheel wordt op zeer gelukkige wijze besloten met een „Sprachmuseum", een
groepering van ca. 2000 der meest voorkomende woorden in de germaanse en in
de romaanse talen, om de onderlinge samenhang in iedere groep te demonstreren.
Een uitvoerig betoog ten gunste van een
internationale kunsttaal kan echter niet
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helemaal overtuigen. Wie op aangename
wijze dieper in de kennis van de talen wil
indringen, zal dit met 50 foto's geïllustreerde boek zeker met vrucht lezen.
Dr. K. J. Hahn
Franz von KRBEK, Erlebte Physik.
Wandel in der Naturwissenschaft. 3e
dr. Geest und Portig K.-G., Leipzig, 1956, 210 pp., D.M.-Ost 12.
De bedoeling van dit werk is om een
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dieper inzicht te geven in de problemen
der moderne natuurkunde, door de verschillende probleemstellingen te belichten
vanuit de geschiedenis der physica. Op
deze wijze is een zeer interessant en boeiend boek ontstaan, waarin fundamentele
inzichten grondig worden uitgewerkt.
Behalve natuurkunde vindt men in dit
werk ook het nodige over moderne wiskunde. Ook hier gaat de schrijver op dezelfde wijze te werk.
P. v. Breemen

KUNST EN CULTUURLEVEN
moderne academie schetst. De Engelse
KANDINSKY, Punkt und Linie zu P "vertaling werd zeer keurig geïllustreerd
che. 3. Aufl. r Benteli-Verlag, Bernuitgegeven.
Bumpliz, 1955, 210 pp., geïll., Zw.
Fr. 14,40.
Een van de belangrijkste verdiensten
Henry Van de VELDE, Zum neuen Stil, van Gropius is zeker geweest in het Bauhaus enkele van de grootste moderne kunausgew. von Hans Curjel..-- R. Pistenaars te hebben samengebracht en te
per-Verlag, München, 1955, 257 pp.,
hebben geïnteresseerd voor de vorming
ing. D.M. 6, 80, geb. 8, 80.
Walter GROPIUS, The new architecture van jongere talenten. In de Bauhaus-B d -cherwdtsulavnhpoge
and the Bauhaus. — Faber 8 Faber, gepubliceerd. In deze reeks verschenen
Londen, 1955, 112 pp., geïll., 16 pl.,
ook de geschriften van Kandinsky, die
geb. sh. 15.
door het Benteli-Verlag opnieuw werden
De drie boven vermelde boeken, die uitgegeven. Ongetwijfeld is het voorons toevallig samen in de hand kwamen,
naamste „'Liber das Geistige in der Kunst"
vormen een eenheid. Zij zijn immers de dat enkele jaren geleden opnieuw uitgegedocumenten van de drie grote promotoren ven werd. Maar ook „Punkt und Linie zu
en opvoeders in de moderne kunst: Van
Flache. Beitrag zur Analyse der maleride Velde die vele wegen heeft voorbereid
schen Elemente" is belangrijk om de orien die voor het eerst de nood inzag het ginele beschouwingen. Het is trouwens
kunstonderricht op een nieuwe basis te
een aanvulling van het eerste essai. Aan
organiseren; Gropius die als opvolger van de hand van talrijke voorbeelden ontleedt
Van de Velde te Weimar en als stichter
Kandinsky de beste middelen van een
van het Bauhaus te Dessau een uitzonplastisch werk om op die wijze te komen
derlijke invloed heeft uitgeoefend; Kantot wat hij noemt een grammatica van de
dinsky die als medewerker van Gropius plastische taal.
G. Bekaert
en praktisch als directeur van het Bauhaus een grote rol heeft gespeeld in het Herbert KUHN, Die Kunst Alt-Europas.
uitwerken van een nieuwe didactiek.
r W. Kohlhammer, Stuttgart, 1954.
De bloemlezing uit het werk van Van
243 pp., 192 afb., 134 tek., geb. D.M.
de Velde is uiterst boeiend en leerrijk.
28.80.
Wanneer men dit proza herleest --- zelfs Otto-Wilhelm von VACANO,
Die Etrusin vertaling ,-- dan begrijpt men hoe Van
ker-Werden und geistige Welt. —
de Velde er in is geslaagd kunstenaars
1955, 467 pp., 100 tek., 154 pl., geb.
voor een nieuwe taak enthousiast te maD.M. 28.80.
ken. Al klinken vele van zijn verklaringen
Hoewel deze beide werken niet expliverouderd, al zijn vele van zijn oplossingen achterhaald, toch heeft Van de Velde ciet tot één reeks behoren, toch werden ze
in de grond juist gezien. Ook nu behou- door de Kohlhammer-Verlag blijkbaar als
den zijn geschriften, wellicht meer dan zodanig opgevat. Beide werden naar dezelfde kunstvolle maquette opgemaakt.
zijn werken, hun waarde.
De naam van H. Kuhn is voldoende
De uitgave van het korte essai van
bekend om de waarde van Die Kunst AltGropius over het Bauhaus is uiterst belangwekkend. Het is een kostbaar histo- Europas ondertussen reeds in het Nerisch document, waarin de grote architect derlands vertaald --- te waarborgen. Toch
is Kuhn wel iets te ver buiten zijn veren stichter van het Bauhaus, objectief de
geschiedenis en de opvatting van deze trouwde domein van de prehistorie ver68
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dwaald, zodat zijn boek op sommige
plaatsen lijdt onder al te gemakkelijke
interpretaties en veralgemeningen. Dit
wordt natuurlijk opvallend wanneer men
het hoofdstuk, dat Kiihn aan de Etrusken
wijdt, vergelijkt met het zeer gedegen
boek van von Vacano, waarin op sommige plaatsen ongeveer het tegenovergestelde wordt aangetoond. Toch blijft het
boek als synthese van de Europese kunst,
van het eerste begin tot de jaren duizend
na Chr., zijn waarde behouden. De collectie afbeeldingen is uniek.
Het boek van O.-W. von Vacano over
de Etrusken is een goede aanvuling op
de drie werken die wij in Streven (jan.
1956) hebben besproken. De auteur behandelt slechts terloops de problemen van
afkomst en geschiedenis r-- waarop de
Etruscologie zich heeft toegespitst om
uit een direct contact met de Etruskische
nalatenschap, zoals ze tot nog toe bekend
is, de levensopvatting van dit volk te
leren kennen. De auteur gaat uit van de
stelling dat „de Etrusken pas in Italië
ontstaan zijn", dat zij daar pas de vitale
cultuur hebben ontwikkeld uit de vele
elementen die hen van het Oosten, van
Griekenland en van Italië ter beschikking
stonden.
De illustratie is rijk en verzorgd, maar
op sommige punten, zoals de portretplastiek, de dierenvoorstelling, de fresco's,
G. Bekaert
erg onvolledig.
Marius SCHNEIDER, Singende Steine.
Brenreiter-Verlag, Kassel and
Basel, 1955, 94 pp., 22 Afb., D.M.
7,50.
Jean SECRET, Saint Jacques et les chemins de Compostelle. — Horizons de
France, Paris, 1955, 144 pp., 100 ill.,
Fr. Fr. 1.350.
Raymons REY, L'art des cloitres romans.
--- E. Privat, 180 pp., geïll.
Deze drie boeken, het ene wat origineler dan het andere, verlevendigen elk op
hun manier ons interesse voor de romaanse kunst. Het boek van J. Secret is als het
ware een heruitgave van de oude reisgids
van Aymeri Picaud, de „Guide bleu" van
de pelgrim naar het heiligdom van Sint
Jacob. Getrouw aan het voorbeeld van
1140 stippelt J. Secret de verschillende
wegen uit. Op zijn voorganger heeft hij
echter het voordeel zijn tekst met boeiende foto's te kunnen verluchten. Over enkele van de merkwaardigste sculptuurensembles langs de pelgrimswegen in ZuidFrankrijk schrijft R. Rey in zijn studie

over de romaanse kloostergangen, waarbij
hij vooral belang hecht aan de iconografische interpretatie ervan. Ook Marius
Schneider heeft het over de iconografische
inhoud van enkele romaanse kloostergangen, dit maal uit Spanje. Mogen er sommige van zijn verbazende interpretaties
van de muzikale kloostergangen met de
waarheid overeenkomen, andere zijn ongetwijfeld wat al te ver gezocht.
G. Bekaert

Le Musée de Poche, coll. dirigée par J.-C.
Lambert, photogr. de Luc Joubert:
Max-Pol FOUCHET, Bissière; Jean
CAYROL, Manessier. — Edit. G.
Fall, Parijs, 1955, 45 pp., 12 klpl.
Ook deze nieuwe reeks roemt er op
dat men ze op zak kan steken. Maar
in dit geval mag men het slechts als een
aanduiding van het kleine formaat beschouwen, want niemand zal er aan denken deze fijne monografieën in zijn zak te
laten verkreukelen. Door vooraanstaande
auteurs zoals M. P. Fouchet en J. Cayrol
ingeleid op een echt-Franse, buitengewoon
spirituele manier, brengen deze boekjes
een overzicht van het werk van jongere
Franse schilders in een twaalftal goede
kleurreproducties. Men waardeert hier
echter het meest het ontbreken van alle
indruk van goedkoopheid en winstbejag
van de typische pocket. Want eindelijk
durft men ook aan minder sensationele
namen hun verdiende beurt geven.
G. Bekaert

Buchheim-Buchers Deutsche Graphik, Die
Briicke, Der Sturm, Der Blaue Reiter,
P. Klee, A. Sc " er-Ast, R. Seewald,
E. Barlach, Franzósische Graphik,
F. Léger, R. Duf y, P. Picasso, A.
Maillol, G. Doré, M. Chagall, Beseelte Schatten, Laternenbilder aus
China. r 60 pp., geïll., gekart. D.M.
2.40.

L. G. BUCHHEIM, Pablo Picasso. Aus
dem graphischen Werk. 72 pp.,
geïll., D.M. 6.80. Buchheim Verlag.
Feldafing, 1955-1956.
Het aandeel dat de grafiek in de ontwikkeling van de moderne kunst heeft gehad wordt wel eens verwaarloosd. Toch
is de hernieuwing van de grafiek en de
herontdekking van sommige grafische
procédé's een inhaerent bestanddeel van
kunstevolutie van de laatste jaren. Het is
dan ook een gelukkig initiatief van de
jonge, Duitse uitgever Buchheim een afzonderlijke reeks te wijden aan de grafiek,
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waarbij de moderne grafiek een eerste
rang bekleedt. Kleine, maar verzorgde
albums zijn gewijd aan een of andere
periode, een groep kunstenaars, een afzonderlijke kunstenaar, of zelfs een afzonderlijk werk. Een korte inleiding geeft
meestal op een bevattelijke, soms al tzschematische wijze, een inzicht in de goede keuze illustraties.
Zo krijgen wij in de eerste deeltjes
reeds een aardig overzicht van de grafische productie in Duitsland en Frankrijk.
Wij durven hopen dat de uitgever de
reeks ook tot andere landen zal uitbreiden. Eén deeltje geeft een overzicht van
de moderne Duitse grafiek. Dit wordt
aangevuld door drie interessante delen
gewijd aan de drie groepen van moderne
kunst uit het begin van onze eeuw: Die
Brucke, Der Sturm, Der Blaue Reiter.
Aan de tekeningen van P. Klee werd een
afzonderlijk deel gewijd. R. Seewald vertelt in een originele eenheid van tekst en
illustratie van de glans van de Middellandse Zee. Het meest op prijs te stellen
is echter de uitgave van Goethe's Walpurgisnacht zoals E. Barlach die in zijn
tekeningen beleefde.
Ook aan de moderne Franse grafiek
werd een verzamelbandje gewijd, op zijn
beurt gespecificeerd in de delen gewijd
aan Léger, Chagall, de beide delen gewijd
aan de lithografieën en de ballettekeningen van Picasso, het buitengewoon fijn
deeltje met tekeningen van Dufy. Zo niet
het waardevolst, dan toch documentair
zeer interessant is de uitgave van de
houtsneden van A. Maillol bij „Daphnis
en Cloë'' alsook de karikaturen op het
parlement van G. Doré.
Buiten de reeks willen wij nog de aandacht vestigen op een meer uitgebreid
album, over het grafische werk van P.
Picasso waarin waardevolle teksten van
Apollinaire, Morel, Zervos en Picasso
zelf werden opgenomen.
G. Bekaert
Robert WINKLER, Das Haus des Architekten, La maison de l'architecte,
Architects' homes. --- Verlag Girsberger, Zürich, 1956, 222 pp., talrijke
ill.
Robert Winkler heeft in een origineel
boek vier en veertig zelfgebouwde architectenwoningen samengebracht. Zowel in
Zwitserland, Duitsland, Nederland, Skandinavië, Engeland, Frankrijk, Italië, Portugal als in Amerika, Japan vindt men
dezelfde opvattingen over het wonen. De
meest opvallende karakteristiek — ook
daar waar de bouwwijze regionaal getint
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is — is de van zelf sprekende natuurlijkheid en eenvoud in de organisatie van het
plan en in de ruimteschepping. Hoewel
Winkler dit in zijn inleiding aanstipt,
heeft hij toch in de keuze van de foto's te
veel gezocht naar het representatieve van
de bouwkunst. De foto's beperken zich
tot buitengezichten en een kijkje in de
woonkamer. Blijkbaar hecht de auteur
minder belang aan de inrichting van de
overige delen van de woning, die juist in
het nieuwe wonen werden geïntegreerd.
Vele van deze architectenhuizen bezitten
daarbij het boeiende van een koen waagstuk, van het doorvoeren tot de uiterste
consequentie van de eigen overtuiging.
Dat het boek slechts een toevallige bloemlezing is zal niemand de auteur ten kwade
duiden. Door Girsberger werd dit werk
met de overvloedige illustratie zeer goed
G. Bekaert
verzorgd.
Ruth Massey TOVELL, Roger van der
Weyden and the Plémalle Enigma.
--- Burns and MacEachern, Toronto,
1955, 59 pp., 3 klpl., 64 buitentekstplaten, geb. $ 12,50.
Het Flémalle-Van der Weyden probleem, dit „crux" van de kunsthistorie,
heeft in de laatste jaren menig specialist
tot een nieuw onderzoek bewogen, ook al
wist hij, evenals Friedlander, dat het voor
zijn zielerust beter was er niet mee te beginnen. De fascinatie blijkt echter te
groot. Na de contradicties der archiefteksten blijft enkel de vergelijking der werken, om tot een oplossing te komen. Sedert Destrée schijnt de studie van het
probleem niet zonder hartstocht te kunnen geschieden. Renders, Friedlander,
Panofsky, Muspert en zelfs Beenken in
zijn laatste grote werk worden hartstochtelijk als zij het probleem benaderen. Ruth
Massey Tovell, die de uitzonderlijke gave
bezit al de gegevens van de omstreden
kwestie met overzichtelijke helderheid te
beheersen en mee te delen in een glanzende essayistische stijl, schaart zich aan de
zijde van Renders. Men zou geneigd zijn,
de door haar voorgestelde identificatie
aan te nemen, omdat zij inderdaad de
eenvoudigste oplossing is. Maar opdat
een theorie aanvaardbaar weze, moet zij
niet alleen de eenvoudigste verklaring
voor alle moeilijkheden brengen (en enkele vragen over penseelvoering en palet
lijken ons onvoldoende in het onderzoek
betrokken, terwijl het accent wel wat
zwaar op motieven en compositie werd
gelegd), doch ook de enige. Wellicht
moet eenmaal het probleem van de grond
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af aan opnieuw worden gesteld, om niet
in één van de twee bestaande en geen
voldoening schenkende theorieën te verzeilen. Bijzonder verdienstelijk is het
beeld, dat S. van onze XV-eeuwse cultuur ontwerpt. De uitgave geschiedde met
luxueuze en smaakvolle zorg.
A. Deblaere
Jean ROEIBIER, Amiens. r- Ed. du Cerf,
Parijs, 1956, 66 pp., 65 ill.
In de gunstig bekende reeks, Charme
de la France, nu door de uitgeverij du
Cerf overgenomen, verscheen onlangs een
album over de kathedraal van Amiens.
De uitstekende reeks foto's, die de kathedraal onder al haar aspecten toont, is van
Jean Roubier, de grote kenner van de
Franse monumenten. De nieuwe uitgever
heeft echter meer dan vroeger zorg besteed aan de reproductie, die nu in onberispelijke heliogravure is uitgevoerd. Onder de goedkope albums, het beste.
G. Bekaert

Dokumente katholischer Filmarbeit (Ka
tholisches Filmheft, 7).. Haus Altenberg, Dusseldorf, 1956, 88 pp.,
D.M. 3,80.
Voor twintig jaar verscheen de pauselijke encycliek over de film. Deze wereldbrief die niets aan actualiteit heeft verloren, werd op merkwaardige wijze door
twee toespraken van zijne heiligheid Pius
XII, in de loop van het vorige jaar, aangevuld. Deze studie is zo helder, volledig
en diepgaande, dat ze de insiders, al dan
niet gelovig, heeft verrast. Hadden wij de
fotocopie van 's pausen handschrift, met
zijn doorhalingen en verbeteringen, niet
onder ogen, wij zouden de redacteur van
dit kerkelijk document onder een der beste
katholieke filmologen gaan zoeken. In een
boekje van een tachtigtal pagina's werd
het voornaamste van de kerkelijke documenten die zich met het filmprobleem inlaten, samen met de inzichten en de besluiten van de internationale katholieke
congressen, bijeengebracht. Een uitgebreide lijst van steekwoorden maakt van deze
uitgave een onmisbaar instruerend werk.
A. L. Vandenbunder
Antonin MATEJCEK en Jaroslav PESI,NA, Gotische Malerei in "hmen.
Tafelmalerei 1350-1450. --- Artia,
Praag; Mertens en Stappaerts, Antwerpen, 1955, 102 pp., 279 pl. en
klpl., 25 X 34 cm., geb.
In een royaal uitgegeven boek hebben
Antonin Matejcek en Jaroslav Pesina ge-

tracht de physionomie van de gothische
schilderkunst in Bohemen vast te leggen.
Aan detailstudies over deze periode of
over afzonderlijke meesters ontbrak het
niet. Dit bewijst overigens de uitgebreide
bibliografie. Maar wij kennen geen werk
waarin zo duidelijk de karakteristieken
van deze nationale schildersschool werden
afgelijnd binnen het ruime kader van de
internationale stijl die in de tweede helft
van de veertiende en begin vijftiende
eeuw zijn stempel drukt zowel op de
schilders van Valencia als op die van
Praag. Naast deze boeiende studie vinden
wij in dit boek een gewetensvol aangelegde catalogus van de besproken en gereproduceerde werken. Van het tachtigtal
genoemde schilderijen worden grote en
verzorgde reproducties gegeven, waarvan
een indrukwekkende reeks in kleur. Dit
boek van een uitzonderlijk gehalte laat
vele uitgaven over onze eigen nationale
schilderscholen ver in de schaduw.
G. Bekaert
Ir. G. KNUTTEL en Ir. J. KRUGER,
Bouwkunst: beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van 3000 j. v. Chr. tot
heden. H. J. Paris, Amsterdam,
1955, 227 pp., geïll., f 7 en f 8.90.
Het is geen gemakkelijke opgaaf, om in
200 bladzijden tekst ongeveer, 50 eeuwen
bouwkunst te behandelen. Toch hebben
Ir. G. Knuttel en Ir. J. Kruger deze moeilijke taak op zich genomen en tot een
goed einde gebracht. In een helder, voortreffelijk overzicht laten zij ons zien hoe
Egyptenaren en Babyloniërs, Grieken en
Romeinen bouwden. Daarna voeren zij
ons door de, ook op bouwkundig gebied,
zo rijke middeleeuwen. De bouwkunst van
renaissance en barok wordt op klare wijze
ons voorgesteld en tenslotte maken wij
kennis met de belangrijkste figuren uit de
moderne architectuur.
Wat ons vooral in dit boek boeit is de
heldere, zakelijke beknoptheid, waarmede
de zaken worden behandeld. Dit belet
toch niet, dat de auteurs zeer juist de
bouwkunst plaatsen tegen de historische
achtergrond, waarop de richtingen ontstonden. Dit verheft ongetwijfeld dit werk
op een hoger plan; het laat zien dat de
bouwkunst, ofschoon zij vooral ook de
mens moet dienen, toch zeer goed de geestesstromingen van een tijdsgewricht kan
illustreren. Vele afbeeldingen sieren dit
interessante boek, dat voor vakmensen en
belangstellenden zeer nuttig en praktisch
is.
C. de Groot
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Fritz MENDAX, Uit de wereld der vervalsers. Foreholte, Voorhout; 't
Groeit, Antwerpen, 1955, 253 pp.,
geïll., f 12.50.
Fritz Mendax is een boeiend verteller,
die de gave bezit, om van een onbetekenend en bijna onbekend geval nog een
interessant verhaal te maken. Hiermee is
niet gezegd, dat de vervalsingen in de
kunstwereld, die Mendax beschrijft, onbeduidend waren. Dikwijls waren miljoenen
guldens er mee gemoeid! Maar hij weet
juist tussen de grote belangrijke gegevens
kleine details op zo'n boeiende en humoristische wijze naar voren te brengen, dat
ons de tragiek van de ontgoochelde kunstverzamelaars en de misdadigheid van de
bedriegers ontgaat. Hier ligt dan ook wellicht een bezwaar tegen dit boek.
Mendax' repertoire van vervalsers-verhalen is zeer uitgebreid; het omvat de
klassieke oudheid tot de moderne Van
Gogh-vervalsingen uit deze eeuw toe. De
auteur schijnt goede bronnen voor zijn
berichtgeving te hebben, zodat hij zichzelf
niet behoeft schuldig te maken aan de
euvels die hij beschrijft, en die zijn schuilnaam soms doet suggereren.
Kunstverzamelaars, die dit interessante
boek lezen, zullen misschien wel met angst
in het hart aan hun kostbare verzameling
denken, en met een kritisch oog nog eens
hun schilderijen en beelden bekijken. Dit
boek waarschuwt de kunstliefhebber voor
de sluwheid der bedriegers, en zo levert
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Fritz Mendax toch ook een positieve bijdrage voor de kunst. Zij, die zich voor
de kunst interesseren, en ook degenen die
van goede vertelkunst houden, zullen zeker met veel belangstelling dit vlot geschreven boek lezen.
C. de Groot
Prof. Dr. H. G. BEYEN, Klassieke en
nieuwere schilderkunst. --- H. J. Paris, Amsterdam, 1956, 124 pp., geïll.,
f 3.90.
De studie van Prof. Beyen over klassieke en nieuwere schilderkunst, wil parallellen en verbindingslijnen trekken tussen de kunstuitingen van de oudheid en
van de nieuwe tijd, bijzonder van de renaissance en de barok. Ofschoon Prof.
Huizinga eens nadrukkelijk heeft vastgesteld, dat de geschiedenis zich niet herhaalt, valt toch niet te ontkennen, dat er
opmerkelijke overeenkomsten zijn tussen
de kunstuitingen uit verschillende periodes, al houdt Prof. Beyen de kleine, markante verschillen ook scherpzinnig in het
oog. Hij geeft verrassende voorbeelden,
die zijn standpunt goed belichten en bewijzen. De schrijver haalt zovele en zo
interessante bijzonderheden aan, dat de
lezing van dit boekje ook voor vakmensen
zeer boeiend is. Voor belangstellenden in
de beeldende kunst is het eveneens zeer
verrijkend. Uit deze studie blijkt opnieuw,
hoeveel de moderne beschaving aan de
klassieke cultuur te danken heeft. Het is
een goed verzorgde, sympathieke uitgave.
C. de Groot

GESCHIEDENIS

Dr. G. A. van ASSELDONK, M.S.F.,
De Nederlanden en het westers Schis
ma ('tot 1398). — Dekker & van de
Vegt N.V., Utrecht, Nijmegen, 1955,
270 pp., f 9.75.
Deze Nijmeegse dissertatie, vorig jaar
cum laude door de „jeugdige" schrijver
verdedigd, begint met een heldere uiteenzetting van het ontstaan en de ontwikkeling dezer treurige periode, welke hij besluit met de zeer positieve conclusie dat
de gedragingen der kardinalen na de betwijfelde keuze geen juridische basis konden geven aan het pontificaat van Urbanus VI.
De bisdommen Luik en Utrecht kozen
partij voor Urbanus VI, maar op politieke
gronden en het is min of meer toevallig
geweest dat de Luikse elect Eustachius
Persand de Rochefort zijn bevestiging
vroeg aan Clemens VII, wat echter geen
verandering bracht in de situatie omdat

de Luikenaars hem afzetten en de overplaatsing bij Urbanus verkregen van Arnold van Hoorn naar Luik. Het Noorden
bleef na enige strubbelingen in 1379 tot
aan het concilie van Pisa urbanistisch,
Luik slechts tot 1399. Vlaanderen bleef
dezelfde richting toegedaan tot na de eerste jaren van Filips van Boergondië, die
er door zijn handige politiek in slaagde
het grootste deel van dit gewest tot de
clementijnse obediëntie te brengen. Brabant en Henegouwen zijn neutraal gebleven en men vindt er aanhangers van beide obediënties en het collatierecht werd
teruggeschonken aan de oorspronkelijke
begevers. In het urbanistisch deel van
Brabant kon de paus van Rome echter
normaal zijn wetten uitoefenen. De neutraliteit betekende noch onverschilligheid
ten opzichte van het probleem, noch algehele subtractie.
Interessant is het overzicht dat Schr.
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geeft van de houding der eigentijdse „Nederlandse" geschiedschrijvers, waarin de
rustige systematische onderzoekmethode
van de Schr. zeer gunstig uitkomt. Over
het algemeen blijken de aanhangers van
Urbanus het conclaaf getrouwer te beschrijven dan de clementijnse schrijvers,
terwijl zij ook meer de nadruk leggen op
de handelingen der kardinalen na de keuze, zonder echter daaruit, gelijk de wetenschappelijke urbanistische polemiek,
het argument van de tacitus consensus te
distilleren. Zij zien die daden veeleer als
een bevestiging der verklaring over een
canoniek geldige keuze en komen hierin
overeen met Geert Groote, Salvarvilla,
wier correspondentie belangrijke gegevens
bevat over de vraag of zij, die de wettigheid van Urbanus ontkenden (gesteld dat
deze wettig gekozen was) zich werkelijk
aan ketterij en schisma schuldig maakten.
G. G. ontkende dit bij goede trouw, vanwege de onzekerheid en daarom ontzegde
hij ook in deze omstandigheden aan elk
der beide pausen het recht de aanhangers
van zijn rivaal te excommuniceren. Bij
nader toezien is zijn idee van de Kerk
toch orthodox.
Uit deze korte samenvatting zal het de
lezer duidelijk zijn, welke moeilijke maar
gewichtige problemen in dit soliede proefschrift zijn behandeld; hoe degelijk, rustig
en bezonnen dit gebeurt zal men alleen
met grote waardering kunnen beseffen als
men dit goed gedrukte en gecorrigeerde
boek zelf ter hand neemt. Dr. J. Tesser
Leon VALLAS, La véritable histoire de

César Franck, 1822-1890. Flammarion, Parijs, 1955, 336 pp., Fr. Fr.
650.
Een evenwichtig oordeel, gebaseerd op
een grondige studie van de muzikale werken en het milieu van de artistenwereld in
de vorige eeuw, karakteriseert dit nieuw
essay van Vallas, die ons reeds meerdere
boeken over deze periode bezorgde. Het
eerste gedeelte is vooral analytisch, zonder nochtans in nodeloze détails te vervallen. De laatste drie hoofdstukken zijn
synthetisch en schetsen de figuur van
César Frank als mens, professor en componist. Na het geidealiseerde portret van
de meester door Vincent d'Indy was deze
nieuwe biografie meer dan noodzakelijk.
De werkelijkheid is echter niet minder
mooi. Naar onze mening heeft de zo aantrekkelijke figuur van de Belgisch-Franse
componist er niets bij ingeschoten. Biografisch en musicologisch is dit essay een
belangrijke aanwinst. Wat de dankbare

verering van een leerling en tijdgenoot
moeilijk kon inzien en formuleren, heeft
een sympathieke buitenstaander en een
deskundig musicoloog, met het recul van
een halve eeuw, sereen in alle objectiviteit kunnen neerschrijven: „un des premiers parmi les grands compositeurs du
A. L. Vandenbunder
second rang".
Felix Alfred PLATTNER, Met Kruis en
Kompas op weg naar Azië. Bijdrage
tot de kennis der ontdekkingsreizen.
r-- J. J. Romen en Zonen, Roermond.
1956, 366 pp., f 8.50 en f 9.75.
Een populair geschreven uitstekend
boek over de zee- en landreizen van talrijke Jezuïeten-missionarissen naar het in
de 17de en 18de eeuw nog weinig of niet
bekende Aziatische continent. Aan de
hand van hun eigen aantekeningen en geschriften volgt de lezer de onverschrokken geloofspredikers in een bijna doorlopende reeks van boeiende en telkens
afwisselende avonturen langs toen nog
onbekende wegen, in ongekende gevaren
en moeilijkheden. Hier wordt niet gefantaiseerd, de nuchtere gebeurtenissen en
feiten spreken voor zich zelf. Terecht zegt
de schrijver „de meeste van de hier volgende bladzijden werden eigenlijk door de
mannen geschreven, die alle beschreven
avonturen zelf beleefden en de verbazingwekkende prestaties zelf volbrachten'•.
Wij volgen hier op de voet de idealisten
die met Kruis en Kompas de wereld voor
het Geloof veroveren. Dit boek verdient
een grote verspreiding en talloze lezers.
De vertaling uit het Duits is voortreffelijk.
C. Wessels
Nathalie SCHEUER-RAPS, Deodat del

Monte, son temps, sa vie, ses oeuvres.
— A. De Rache, Aalter, 1956, 87
pp., 16 pl., Fr. 70.
In enkele korte, maar gedrongen, hoofdstukken geeft de auteur een schematisch
beeld van de tijd, de persoon en het werk
van Deodat del Monte. Het was een goed
initiatief de gegevens over het leven en
het oeuvre van deze eerste leerling van
Rubens samen te brengen. Aldus heeft S.
de juiste plaats aan kunnen geven van
deze „goede schilder, die weliswaar geen
kunstenaar was in de volle zin van het
woord", doch als vriend van de Meester
onze aandacht verdient.
G. Bekaert

j. CONSETTE, S.J., Pierre Damien et la
culture profane (Essais Philosophiques). — Publications Universitaires,
Leuven, 1956, 104 pp., Fr. 60.
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Dit essay poogt Petrus Damianus (9881072), die als heftige bestrijder van de
„dialectiek" in de geschiedenis van de
filosofie doorgaans ongunstig wordt beoordeeld, te rehabiliteren. De ontegenzeggelijke overdrijvingen van de grote religieuze hervormer tracht S. te verklaren
door zijn persoonlijk, heftig temperament
en door de concrete omstandigheden,
waarin de dialectiek in de 1 l e eeuw in de
theologie haar intrede deed. Uit de geschriften van Damianus blijkt, dat hij niet
afkerig was van de reële menselijke, we-
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tenschappelijke en culturele waarden, alhoewel sommige uitvallen tegen het profane denken velen tot de tegenovergestelde conclusie hebben gebracht. Deze studie
lijkt ons vooral belangrijk door de uiteenzetting over het begrip „natuur" bij Damianus en over zijn theorie betreffende
de goddelijke almacht. Damianus denkt
nog geheel in de augustinische, voluntaristische richting. Sommige zijner opvattingen zullen verdiept en uitgezuiverd in
de grote middeleeuwse theologische synthesen worden opgenomen.
F. De Raedemaeker

POLITIEK
Charles DURAND, Confédération d'états
et état fédéral (Bibliothèque des
Sciences Politiques et Sociales) . —
M. Rivière et Cie., Parijs, 1955, 182
pp., Fr. Fr. 500.
Professor Durand, van de Rechtsfaculteit te Aix, geeft in deze studie een beknopt overzicht van de publiekrechtelijke
structuur van bondsstaat (état fédéral) en
statenbond (confédération d'états) zoals
zij nu bestaan (U.S.A., Zwitserland, Brazilië, enz.) of ons uit de recente geschiedenis bekend zijn (o.m. de Ver. Prov.).
Hij behandelt bovendien meer uitvoerig
de verhouding federaal orgaan-deelstaat,
sanctie, interpretatie en herzieningsprocedure van de grondwet (bondsstaat) resp.
het organiek verdrag (statenbond) . De
uiteenzetting is zeer helder en getuigt van
niet gering publiekrechtelijk inzicht. In
zijn hoofdstuk gewijd aan de „Evolutie
van de Bondsstaten" geeft schr. uitdrukkelijk toe dat een steeds grotere centraliserende stroming onafwendbaar is, wat
niet uit het oog mag worden verloren door
hen die van Europees federalisme (waarvan de auteur overigens voorstander is)
regionaal zelfbehoud verwachten. Jammer
genoeg geeft S. geen enkele bibliografie.
M. Grammens
Janvier MULENZI, La tutelle internationale et le problème des Unions Administratives..-, Nauwelaerts, Leuven, 1955, 233 pp., Fr. 140.
In deze licentiaatsthesis onderzoekt J.
Mulenzi, een inlands priester uit Ruanda,
die te Leuven Politieke en Diplomatieke
Wetenschappen studeerde, in hoever, vanuit juridisch en politiek-economisch
stand„
punt, „administratieve unies van voogdijgebieden met aangrenzende kolonies geoorloofd en doelmatig zijn. Hij herinnert

er aan hoe, na de eerste wereldoorlog,
voor de vroegere Duitse en Turkse bezittingen, nadat ze achtereenvolgens onder
Internationaal Mandaat en Voogdij geplaatst werden, dergelijke „adm. unies"
tot stand kwamen. Hij bestudeert vooral
in hoever deze overeen te brengen zijn
met het bevorderen van de autonomie,
theoretisch doel van de plaatsing onder
voogdij. Na een opvallend scherpzinnige
ontleding van de verschillende aspecten
van het probleem, geeft schr. in een appendix zijn persoonlijke mening over de
speciale situatie van Ruanda-Urundi; hij
betoogt dat een vrij gekozen unie van
deze gebieden moet tot stand komen, niet
met Kongo, dat op een in verhouding veel
lager niveau staat, maar met België zelf.
Deze suggestie verdient een grondige studie. We delen de afkeer van S. voor
apartheidspolitiek. Enkele van zijn opmerkingen over Zuid-West-Afrika vinden echter o.i. geen steun in de feiten.
Details, zonder twijfel, die echter hinder
ren in deze als geheel bijzonder intelliM. Grammens
gente thesis.
J. D. CORTeS, Europa, waarheen? (Humanitas-Reeks, no. 19). --- Lannoo,
Tielt-Den Haag, 1956, 63 pp.
Een eeuw geleden hield de grote diplomaat D. Cortès voor het Spaanse Congres
twee redevoeringen over de toekomst van
Europa. Te retorisch, te pessimistisch,
maar uitermate lucied, wijst hij op de onvervangbare rol van Kerk en leger om
het avondland te behoeden tegen de dubbele dreiging van het eigen socialisme en
van de Russische dictatuur. Deze relatieve actualiteit verantwoordt meteen de
vertaling. Het boekje bevat tevens een
nuttige inleiding op leven en werk van
D. C.
J. Kerkhofs
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LITTERATUUR

DANTE ALIGHIERI, Die gttliche Kom5die I-III, met Kommentar I-II, Ital.Duits, vert. van H. Gmelin. — Ernst
Klett-Verlag, Stuttgart, z.j. 427-417412 en 495-535 pp., geb. D.M. 12,50
(ieder), Kommentar D.M. 26,50
(ieder) .
„Meer geprezen dan gelezen" geldt niet
voor Dante, die als geen ander wellicht in
alle landen de geesten blijft boeien. Herman Gmelin is een bekend romanist: in
het Handbuch der Kulturgeschichte van
Heinz Kindermann behandelde hij de Italiaanse cultuur en in 1948 publiceerde hij
Dantes Weltbild. Sinds 1949 is de uitgave
begonnen van zijn grootscheeps werk:
een volledige vertaling en een uitvoerig
kommentaar op de drie Cantiche. De vertaling is merisch maar zonder rijmen; een
verminking, ongetwijfeld, vooral in de
Commedia, waar het driedubbel rijm een
constructieve rol heeft, maar toch nog de
beste oplossing (Verwey en anderen vertaalden in rijmende terzinen, maar niet zonder wringen en bijpassen) . De vertaling
van Gmelin is zorgvuldig trouw en leest
vlot: „eine hervorragende Uebersetzungsleistung", zegt Gerhard Rohlfs in Winters Studienf iihrer, Romanische Philologie. Tegenover de Duitse vertaling staat
de Italiaanse tekst, wat de lezer in staat
stelt én de vertaling te waarderen, én aan
te voelen hoe de best geslaagde vertaling
nooit meer kan zijn dan een wit-zwarte
reproductie van een rijkkleurig schilderij.
De kommentaar, bij Dante onontbeerlijk,
bevat naast een overzichtelijke inleiding
op elke zang, en een opgave van de daarbijhorende literatuur, een doorlopende
veelzijdige verklaring van de tekst, nuchter, wetenschappelijk. Het bij elkaar brengen van teksten, waarin eenzelfde gedachte, beeld of gevoel wordt uitgedrukt geeft
een helder inzicht in de structuur en de
techniek van Dantes dichterlijk genie.
Hierin biedt S. ons de heerlijkste vrucht
van zijn studie. Meer esthetisch en „existentieel" dan Th. Spiirri's Ein f uhrung in
die góttliche Komódie (Zürich 1946) is
dit werk een merkwaardige bijdrage tot
de „Dante-Wissenschaft" die in Duitsland sedert 100 jaar ijverig wordt beJ. Heyrman
oefend.
A. De ROOVERE, De gedichten van
Anthonis De Roovere, uitg. door Dr.
J. J. Mak. — N.V. Uitg. Tjeenk Willink, Zwolle, 1955, 414 pp.
Deze publicatie zal de literatuurhistorici

met hun groeiende belangstelling voor de
XV-eeuwse poëzie uiterst welkom zijn.
Dr. J. J. Mak, sinds jaren vertrouwd met
het werk van de rederijkers, heeft met
kritische scherpte en wetenschappelijke
verantwoording de tekst van dit oeuvre
vrijwel definitief vastgelegd. De overvloedige nota's die de gedichten trachten te
verklaren, vormen een degelijk commentaar. Af en toe aarzelt men wel een voorgestelde uitleg zonder meer te aanvaarden. Maar zolang de uitgever niet klaar
komt met zijn Rhetoricaal Glossarium zal
het wel moeilijk zijn hem bij het verklaren
van enkele duistere passussen, niet te volgen. Natuurlijk zijn bij een dergelijke uitgave enkele detailpunten voor kritiek vatbaar. Vooral de historische en literaire
inleiding zou aan een zeer ernstige discussie onderworpen moeten worden. We
kunnen moeilijk aannemen dat De Roovere maar een gewoon „arbeider was,
dat de kritiek die hij binnen de Kerk op
mistoestanden uitoefende, een teken zou
zijn van opstandigheid en een zucht naar
„het verlossend woord der Reformatie".
Ook bij het beoordelen van de Rooveres
poëzie mist Dr. Mak de onbevooroordeelde sympathie die een zuiver esthetische
waardering mogelijk maakt. Van Duinkerken deed het jaren her heel wat beter,
maar misschien heeft de Nijmeegse Professor het ook op literair-esthetisch gebied
bij Dr. Mak verkorven. De zwakke zijden
van de inleiding mogen echter de wetenschappelijke waarde van deze publicatie
niet in de schaduw stellen. De zorg waarmede deze uitgave werd voorbereid verdient immers alle lof. Hopelijk bezorgt Dr.
Mak ons nog een dergelijke uitgave van
J. Du Bois
andere Rederijkers.
Jefferson YOUNG, Een goed man, vert.
J. Van der Steen (Standaard-Roman) . N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956, 224 pp., ing.
Fr. 75, geb. Fr. 95, luxe Fr. 120.
Albert, een neger uit Mississippi, wil
zijn huis wit schilderen, want „met een
wit huis wordt een man pas man". Dit
verlangen is met zijn jeugd in hem ontwaakt. Zijn vader en zijn vaders vader,
zijn voorouders, hebben er van gedroomd.
Albert moet echter ondervinden dat het
voor een zwarte niet makkelijk is te midden van de blanken een man te worden.
Op het einde van de roman heeft de neger nog steeds zijn wit huisje niet. Doch
het wonder van dit verhaal is dat er
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doorheen zoveel haat, misverstand, bangheid, minderwaardigheidsgevoel en vooroordelen, geen noot van verbittering doorklinkt. Albert kent alle ontgoochelingen,
maar zijn liefde en zijn vertrouwen in de
goedheid van de mensen, ook van de
blanken, blijft ongeschonden. De taal van
Jefferson Young is sober, rustig en vol
A. L. Vandenbunder
sfeer.
Dr. José AERTS, Stijlgeheimen van Karel
Van de Woestijne. --- Leuvense Universitaire Uitgaven, 1956, 144 pp.,
Fr. 108.
In dit werk heeft de auteur de moderne
stilistische methode, zoals die door L.
Thon, K. Rost, E. Lerch, L. Spitzer e.a.
werd beoefend, op het oeuvre van K. Van
de Woestijne toegepast. Dr. Aerts blijft
getrouw aan zijn analytische methode bij
het literatuuronderzoek, en het is zijn
wens dat de hier gebruikte werkwijze ten
onzent navolgers vinden zal. Bij het doorlezen van deze studie worden heel wat sty
listische elementen uit het werk van de
Gentse dichter levendig. En hierdoor is
men weer rijker geworden, gevoeliger
voor de fijnste nuances van het symbolistisch gedicht. Jammer dat de schrijver de
resultaten van zijn onderzoek niet in een
synthetisch geheel heeft samengevat. Hij
stelt wetenschappelijk vast, wat we reeds
lang wisten, maar het beeld van de dichter en zijn oeuvre heeft hij niet genoegzaam vernieuwd. Misschien zal hij later
een meer synthetisch werk over Van de
Woestijne schrijven. Zal hij dan ook het
latere werk Wiekslag om de Kim, dat de
meeste essayisten en commentatoren
angstvallig terzijde laten, in zijn onderJ. Du Bois
zoek betrekken?
John GOLDTHORPE, De Gesel, vert.
F. van Oldenburg Ermke.
De
Fontein, Utrecht; Sheed o Ward,
Antwerpen, 1956, 304 pp., f 8.90.
Het procédé van deze roman is niet
nieuw. De schrijver laat ons het optreden
van Christus in Palestina zien via de
belevenissen van de decurio Dorio, die
als romeins officier van de inlichtingendienst, veel meemaakt en veel hoort. Aldus schildert de auteur ons een aannemelijk beeld van de reacties der verschillende volksgroepen en der meer naar voren
komende personen op het onderrricht, het
lijden en de verrijzenis van Christus.
Ofschoon niet oppervlakkig, heeft dit
boek toch meer charme dan diepgang. De
behandeling van verschillende bekende
figuren uit het evangelieverhaal dwingt
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ons wel eens tot de vraag, of onze eigen
opvatting prijsgegeven moet worden voor
die van' de auteur dan wel omgekeerd.
Ten opzichte van Christus' woorden en
daden houdt hij zich strikt aan het evangelie, al is hij niet steeds nauwkeurig
waar het de chronologie van het bijbelverhaal betreft.
Goldthorpe wist van zijn gegevens een
boeiend, bijna spannend verhaal te maken. Nergens doet hij de geest van het
evangelie geweld aan. Integendeel: tegen
de donkere achtergrond van menselijke
hartstochten en meningen komt het stralende licht van de Messias des te sterker
Bern. van Meurs
uit.
Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde
Dr. F. VEENSTRA, Baeto van P.
C. Hooft. — W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956, 108 pp., f 2.60.
Na de grondig-ingeleide Baeto-uitgave
in de serie van Zwolse Drukken en Her drukken v. d. Maatschappij v. Nederl.
Letterkunde te Leiden, heeft dr. Veenstra
opnieuw Hoofts drama uitgegeven in de
serie Klassieken uit de Nederl. Letterkunde (nr. 8), doch met een korte inleiding
die in beknopte vorm weergeeft wat uitvoerig in de „Zwolse Drukken"-editie is
behandeld. Een in ieder opzicht „verzorgde" uitgave, waarbij de verzorger — gelukkig — niet karig is geweest met woorden tekstverklaring aan de voet der bladzijden. Zeer aanbevolen.
Joh. Heesterbeek
Zwolse Drukken en Herdrukken. D. Th.
ENKLAAR, Lezende in Buurmans
hof. Literair-historische opstellen. —
W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle.
1956, 110 pp., f 2.75.
In de Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies is door dr. Enklaar een
reeks artikelen uitgegeven die naar zijn
eigen getuigenis „het resultaat waren van
mijn afdwalen naar het veld der letterkundige geschiedenis". Ze omvatten een
tijdsbestek van 1922 tot 1954 en getuigen
van een brede belangstelling en een nauwkeurige speurzin. Dank deze laatste ontmoet de lezer vaak verrassende resultaJoh. Heesterbeek
ten.
Gabriel GORRIS, Over grondeloze diepten. Thijmfonds, Den Haag, 1956,
245 pp., f 7.25.
Vlot verteller, als Gabriël Gorris is,
weeft hij de zeden en natuurschilderingen
in het Antilliaanse gebied als terloops
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door een boeiende liefdesgeschiedenis die
het hoofdthema vormt van deze roman.
Een eerlijk open verhaal, dat door een
ervaren pen met levens- en mensenkennis
werd geschreven.
M. S.
Alfred FOCKE, Georg Trald. Liebe und
Tod. Verlag Herold, Wenen-München, 1954, 252 pp., S. 88.
De auteur heeft het onderwerp dood en
liefde reeds in een boek over Rilke op
verdienstelijke wijze onderzocht en zet nu
deze studie over de twee misschien belangrijkste themata in het mensenleven
aan de hand van het werk van Georg
Trakl voort. In het geval Rilke heeft
Focke zich in sterk wijsgerige beschouwingen soms te veel van het concrete gedicht, van het werk zelf verwijderd. Nu
houdt zich Focke nauwkeurig aan het
moeilijk te interpreteren werk van de
grote Salzburger dichter. In een niet geforceerde groepering worden de gedichten
van Trakl een voor een onderzocht en
toegelicht. Juist bij Trakl stuit men natuurlijk voortdurend op het onderwerp
van de dood en van de liefde, zij het dan
ook in een zeer specifieke gestalte. Trakl
— die in de eerste wereldoorlog aan het
Russische front op tragische wijze het
leven verloor — heeft een geheel eigen,
lyrische stijl, die men vroeger algemeen
expressionistisch noemde, die nu echter
veel minder schematisch beoordeeld wordt.
De moderne existentialistische denkwijze
vindt in niet weinige motieven van Trakls
eigenaardige en wonderlijk mooie verzen
een symbolische anticipatie en daarom

trekt Trakl in sterke mate de aandacht.
Focke onthoudt zich in zijn voorzichtige
interpretatie van extreme combinaties,
waartoe Trakl sommigen heeft verleidt,
en tracht met grote zorgvuldigheid de
verborgen zin van de ongewone en pakkende symboliek van Trakl te benaderen.
Het is alleen de vraag, of men zich nu
niet pas aan het begin van een juist begrip van Trakls werk bevindt. De tot nu
toe verschenen onderzoekingen over Trakl
(Lachmann, Heidegger, Spoerri e.a.) duiden de richting aan, in die men zich moet
begeven, maar een algehele, omvattende
interpretatie is nog niet bereikt. Hoewel
wij ons geenszins de moeilijkheid van een
dergelijke interpretatie ontveinzen, hebben
we de indruk, dat Focke soms toch te
sterk door het thema, het motief, het onderwerp geboeid is en niet voldoende onderzoekt, in welke esthetische, poëtische
gestalte het onderwerp ons wordt geboden. De magie van Trakls symbolen volgt
haar eigen wetten, die niet altijd wijsgerig
te achterhalen zijn. Heidegger heeft getracht, dit op zijn eigen wijze te doen,
maar het bleef een twijfelachtige onderneming, die Focke klaarblijkelijk sterk heeft
geïnspireerd, hoewel hij in een zeer goede
en diepgaande analyse op een belangrijk
punt corrigeert, namelijk in de interpretatie van Trakls verhouding tot het christendom. In het geheel is Fockes studie
echter een zeer waardevolle handleiding
tot het begrip van het oeuvre van Georg
Trakl, dat zonder een dergelijke handleiding velen zijn verborgen zin niet zal ontK. J. Hahn
sluiten.

BIOG RAFIE
Albert KUYLE, Heraut van het Woord.
Een levensschets van (den) dienaar
Gods Arnold Janssen, stichter der
missiecongregatie van het Goddelijk
Woord. r Boekhandel St.-Willibrordus, Overijse-Deurne, 1956, 171
pp.
Een levensbeschrijving van een eenvoudig man, die een groots werk voor God
tot stand bracht. En zoals bij vrijwel alle
werken Gods door mensentoedoen tot
stand gekomen, was ook bij dit werk het
begin onaanzienlijk; naar menselijk oordeel tot mislukken gedoemd, doch uitgegroeid tot een heerlijke manifestatie van
Gods genadekracht in een mens.
Van huis uit had Arnold Janssen meegekregen: een oprechte, diepe vroomheid,
een onverwoestbaar geloof in Gods va-

derlijke Voorzienigheid, een immer sterker-brandende liefde; en dat alles onder
een onopvallend, eenvoudig uiterlijk.
Van welk een diep-innerlijk ziele-leven
getuigen de daden van deze priester. Alleen een in God levende mens kon het
grote en zware werk volbrengen dat God
van hem vroeg. Het leven te lezen van
deze dienaar Gods vervult de lezer met
eerbied en grote bewondering; „dienaar
Gods" is Arnold Janssen metterdaad geweest ieder ogenblik van zijn leven.
We mogen de schrijver van deze
levensschets dankbaar zijn voor zijn werk.
Een levendig, ja, boeiend levensverhaal
heeft hij ons geschonken in een verzorgd
en krachtig Nederlands; zakelijk en bezield. En ook om deze reden leest men
deze levensschets met genietende aanJoh. Heesterbeek
dacht.
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Bede GRIFFITHS, O.S.B., De gouden
draad (The golden string) vertaald
door Frans van Oldenburg Ermke.
— De Fontein, Utrecht; Sheed and
Ward, Antwerpen, z.j., 176 pp.,
f 6.90.
In de stroom van bekeringsliteratuur
neemt dit boek een zeer goede plaats in.
Het is een typisch engels werk, geschreven tegen de achtergrond van het engelse
landschap en het angel-saksische cultuurpatroon dat men ervaren moet hebben om
de nuances op te merken van sommige
beschrijvingen in Oxford en het heuvelland van de Cotwolds. Een zin als deze
verraadt het hele dilemma van de engelse
angst voor „roman f ever": „De breuk met
Rome is een psychologisch gebeuren in
het leven van ons allen, iets dat diep begraven ligt in het onderbewustzijn maar
gereed staat om in het bewustzijn op te
duiken telkens wanneer de omstandigheden ons dwingen het onder ogen te zien"
(pag. 89). Deze omstandigheden zijn voor
de schrijver van huis uit even weinig
gelovend als de gemiddelde engelsman —
een natuurbelevenis in het laatste jaar
van zijn middelbare school, de lectuur van
dichters en christelijke schrijvers aan de
universiteit van Oxford (onder leiding
van C. S. Lewis), het protest tegen de
industrialisering en de mechanisering dat
hens zich met enige vrienden doet terugtrekken in het harde leven van de met de
grond verbonden boeren en herders. Op
deze wijze keert hij als gelovige terug tot
de Church of England waar een intense
drang tot gebed hem brengt tot een re traite (nog steeds onder leiding van de
anglo-catholieke Cowley-Fathers) en de
praktijk van het vasten, meer dan de Development of Christian Doctrine, tot het
opgeven van de eigenwilligheid en het
zich gewonnen geven aan leven en leer
Van de kerkvaders en de heiligen. Zo
wordt deze student opgenomen onder de
Benedictijnen van Prinknash Priory. Niet
alles wat aan het begin en het einde van
dit boek staat is even belangrijk en interressant, maar de middelste hoofdstukken
die de eigenlijke crisis der bekering behandelen zijn van een geestelijke rijkdom
en een evocatief vermogen als wij zelden
lazen. De Fontein zorgde ook uiterlijk
voor een zeer verzorgde uitgave.
E. Schoenmaeckers
G. PUCHINGER, Persoonlijkheden. r
Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes,
1956, 223 pp., f 5.50.
De kern van deze Persoonlijkheden
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wordt gevormd door „In Memoriams",
gewijd aan personen, hoofdzakelijk uit reformatorische kring, zoals Kuyper, Colijn
en Fabius. Als katholiek is kardinaal de
Jong, waarmee de schrijver vriendschappelijke relaties onderhield, in dit gezel
schap opgenomen. Puchinger echter heeft
zich niet eng opgesloten in het isolement,
maar door belangstelling gedreven heeft
hij zijn zoeklicht ook geworpen op katholieke figuren. Zijn beschouwingen over
Schaepman wie hij terecht nationale betekenis toekent, zijn het lezen alleszins
waard. Ook Newman heeft zijn hart gestolen. Hij begrijpt diens weemoedige aanklacht tegen de Anglicaanse „Kerk-moeder" en juicht het toe, dat Newman, de
stem Gods volgend, die Kerk verlaten
heeft. Wel is hij het niet eens met de „inhoud van zijn keuze". Heeft God dan
toch de bekeerling op de verkeerde weg
gebracht?
Het uitvoerig gedocumenteerde opstel
over prof. Fabius geeft ons een kijk in
„de tragedie van de goede trouw'', zoals
de schrijver het noemt. Fabius was in zijn
kring een alleenstaande figuur — hetgeen
de schrijver ook van Gerbrandy beweert
en hij geeft van hem een apologie, die
ook voor de buitenstaanders dieper inzicht geeft in de anti-revolutionaire verhoudingen onderling.
De persoonlijke calvinistische stijl van
de schrijver maakt de lezing van deze
verzamelde bijdragen niet gemakkelijk,
maar heeft zijn eigen saveur.
Het werk is geïllustreerd met portretten
van de daarin behandelde figuren. Onder
waardering voor de irenische toon van
deze bijdragen kunnen we ze aan de belangstelling van ontwikkelde lezers van
K. J. Derks
harte aanbevelen.
Paul CLAUDEL, Heilige unserer Zeit. —
Benziger Verlag, Einsiedeln; Zürich;
Köln; 1956, 152 pp., Fr. 8.90.
Dit boekje is de Duitse vertalnig van
Claudels in 1953 verschenen Trois figures saintes pour le temps accuel, een der
laatste werken van de overleden dichter.
Het zijn enigszins barok-lyrisch, diepzinnig religieuze beschouwingen over, of liever naar aanleiding van Charles de Foucauld, Thérèse van Lisieux en Eve Lavallière. Geheel zijn belezenheid in de H.
Schrift viert Claudel erin uit, alsmede zijn
afkeer van wat in de Bijbel „de wereld"
heet. Claudel te lezen is steeds de moeite
waard, ook al maakt een Duitse vertaling
zijn gecompliceerde gedachtengang niet
helderder. Men zou dit werkje haast Clau-
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dels testament kunnen noemen. Wie Claudel kent, vindt er zijn grootse katholieke
ideeën en visies in terug, die in zijn drama's en proza-gedichten verspreid liggen.
De uitgave is met zorg en smaak geschied.
J. v. Heugten
Mgr. Francis TROCHU, Pierre Julien
Eymard, -- Pax, 's-Gravenhage,
1956, 380 pp., f 12.50.
Het volgend jaar vieren de Priesters
van het H. Sacrament, zo bekend door
hun eucharistische werkzaamheid vanuit
Brakkenstein (Nijmegen), het eerste
eeuwfeest van de dood van hun stichter.
De vertaling van dit oorspronkelijk Frans
werk door J. J. Opstelten, is reeds een
verdienstelijke inleiding op deze herdenking. Wegens zijn grote arbeid voor de
verbreiding van de verering van het H.
Sacrament, heeft hij zeker recht op groter
bekendheid.

Gods wil in zijn leven was hem niet
van het begin af duidelijk; hij heeft veel
moeten lijden eer hij die duidelijk zag.
Geboren in 1808, trad hij eerst in bij de
Oblaten, maar moest al spoedig naar huis
terugkeren wegens zwakke gezondheid.
Zijn priesterroeping heeft hij echter vastgehouden. Na in 1834 gewijd te zijn en na
enkele jaren van zielzorg, trad hij in 1839
in bij de Paters Maristen. In deze congregatie bekleedde hij verschillende belangrijke functies o.a. die van provinciaal.
Langzamerhand rijpte zijn ideaal om zich
geheel te wijden aan de verbreiding van
de verering van het H. Sacrament. Daarvoor stichtte hij in 1857 de Sociëteit van
de Priesters van het H. Sacrament, waarvan hij tot zijn dood in 1868 de algemene
overste bleef. Hij werd 22 juli 1925 zalig
verklaard. Een interessant geschreven
P. Grootens
biografie.

SOCIOLOGIE

Dr. Th. B. C. MULDER S.J., Loonvorming in overleg. Een onderzoek naar
de gedragingen van het georganiseerde bedrijfsleven in Nederland na de
tweede wereldoorlog. '-- Van Gorcum, Assen, 205 pp., ing. f 8.25 en
f 9.75.
In de serie „Bouwstenen voor de kennis der maatschappij" verscheen onlangs
een bijdrage van Dr. Th. B. C. Mulder
S.J. getiteld Loonvorming in Overleg,
welke niet alleen aandacht verdient van
hen, die theoretische belangstelling bezitten voor het verschijnsel der loonvorming,
doch ook van al diegenen, die direct of
indirect bij het overleg inzake lonen en
andere arbeidsvoorwaarden betrokken
zijn.
In deze Tilburgse dissertatie wordt een
onderzoek ingesteld naar de motieven en
gedragingen van hen, die rechtstreeks bij
de na-oorlogse loonvorming in Nederland
betrokken zijn.
Na een uitvoerige beschrijving van de
loonpolitieke ontwikkeling tracht de
auteur de factoren te ontdekken, welke
voor de na-oorlogse loonvorming in ons
land relevant zijn. Aldus komt hij tot de
opstelling van een aantal „fundamentele
voorwaarden", waaraan de totstandkoming van „redelijke lonen" r lonen welke
door de onderhandelende partijen „redelijk en rechtvaardig" worden geacht —
moet voldoen. Daarnaast wijst hij op
enige bijzondere factoren, die het verloop
der onderhandelingen beïnvloeden, alsook

op enkele gevaren, die een „redelijke
loonvorming en vreedzaam overleg" kunnen bedreigen. Ongetwijfeld heeft pater
Mulder hiermee een waardevolle bijdrage
geleverd tot de kennis van het zo gecompliceerde verschijnsel van de hedendaagse
loonvorming. Zijn boek betekent dan ook
een welkome verrijking van de tamelijk
schaarse Nederlandse literatuur over „labor relations" en „collective bargaining".
Toch zal er na bestudering van dit
werk bij menig lezer een gevoel van onvoldaanheid blijven bestaan. Met name
dringt zich de behoefte op aan diepergaand onderzoek naar de motivering bij
de onderscheidene overlegpartners. Dit
vergt wellicht een sociaal-psychologische
benadering van het verschijnsel, welke
meer op exactheid is gericht. Hoewel de
onderhavige studie van pater Mulder zich
te dien aanzien beperkt tot enige beschouwingen, welke een overwegend speculatief karakter dragen, biedt zij belangrijke
uitgangspunten voor verdere onderzoeDrs. P. A. Hermans
kingen.
Jean HAESAERT, Sociologie générale.
Editions Erasme, Brussel, 1956,
XVI-513 pp.
Grondige herziening van het in 1946
verschenen Essai de Sociologie, is deze
encyclopedische cursus tegelijk verrijkend
en teleurstellend. Na de opbouw van een
bepaling der gemeenschap ontleedt de
auteur stelselmatig de complexiteit van
het sociale leven vanuit het statische, het
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dynamische en het sociaal-mechanische
perspectief. Het wordt een indrukwekkende balans van de studies, die tot nog toe
door de positivistische school van Durkheim en de ethnologische sociologen werden ondernomen. Met dit resultaat wordt
echter meteen definitief een fase in de
sociologie afgesloten: het boek is immers
een laatste getuigenis voor de aporiën
waartoe verwarring van filosofie en sociologie kunnen leiden. De eigenlijke positieve (niet positivistische) sociologie der
laatste decennia wordt nauwelijks aange
roerd --- tevergeefs zoekt men naar de
namen der grootste moderne sociologen
uit de U.S.A., uit Frankrijk en Duitsland.
Voor katholieken en protestanten vol onaanvaardbare eenzijdigheden, voor ernstige sociologen een bedroevende aanfluiting
der wetenschap: want het overal opduikend postulaat van de Gentse hoogleraar
is een irenisch maar onverbiddellijk agnosticisme, dat meer met losse affirmaties
dan met argumenten wordt gepredikt. Wij
staan hier ver van het inzicht en de creativiteit van geleerden als Gurvitch, Sorokin, Furfey, Boulard, Polak, enz.
J. Kerkhofs
Martin DARCY, Communism and Christianity. — A Penguin Special, Penguin Books, Harmondsworth, 1956,
191 pp., 2 s. 6 d.
We kennen geen betoog over de verhouding tussen het communisme en christendom dat zo systematisch, zo rustighelder, en ook zo eerlijk is als deze studie
van D'Arcy. Naar bouw en inhoud, alsook naar stijl. beantwoordt het volledig
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aan hetgeen men van zulk een mens, denker en schrijver, verwacht. Na een uiteenzetting van de leer van Marx en Engels,
waarbij niet zozeer hun economische theorieën beschouwd worden als wel hun filosofische ideeën betreffende leven en geluk
van de mens, volgt een opstel gewijd aan
wijzigingen en toevoegingen van Lenin en
Stalin. Daarna wijdt schr. zijn aandacht
aan het mystiek-religieus karakter van het
communisme, waarbij hij ruim gebruik
maakt van de confessies van vele ex-communisten, die zich uiteindelijk juist hierin
bedrogen zagen (The God that failed) .
Na aldus het volle pond gegeven te hebben aan het communisme zoals het gepredikt en beleefd wordt, bespreekt hij het
christendom, en diens historische verschijning, met zijn vele zwarte pagina's, maar
vooral ook met zijn beklemtoning dat het
geluk van de mens nimmer beperkt blijft
tot het nu en het hier. De nevenstelling
communisme - christendom vertoont nu
raakvlakken, naar het schijnt, ofschoon
nader toezien een kloof vertoont die wel
zeer diep reikt. In een laatste hoofdstuk
wijdt schr. dan een beschouwing aan de
wijze waarop een communist het christendom ziet, noodzakelijk moet zien, en noodzakelijk vals en verwrongen moet zien:
immers zijn gehele dialectiek vergiftigt
van meet af aan zijn visie op de Kerk.
Men zou kunnen zeggen dat deze studie
niet veel nieuws bevat. Inderdaad, maar
de zeer heldere kijk op zaken, het vermogen om het wezenlijke van het bijkomstige
te onderscheiden, en het talent om dit
alles in een klaar, op de voet te volgen
betoog neer te leggen, geven deze studie
W. Peters
haar uitzonderlijke waarde.

VARIA
K. C. PEETERS, Soldaten van Napoleon. De Vlijt, Antwerpen, 1955,
306 pp., 27 afb., 17 krtn., geb. Fr.
135.
Dit is het dagboek van Wi ll em Kenis,
een boerenzoon uit het Kempisch dorp
Loenhout. Ingelijfd in 1806 bij Napoleons
Grande Armée behoorde hij met 296 conscrits uit onze gewesten tot de ruiters
van het beroemde 3e Regiment Jagers te
Paard. Zij vochten te Eylau, Friedland,
Wagram en in Tirol en Hongarije en
waren de eerste soldaten van Napoleon
die in 1812 Rusland binnenvielen. Na de
vrede in 1814 keerde Kenis uit Russische
gevangenschap naar Loenhout terug, waar
hij als onderwijzer lange tijd een voorname rol speelde.

Het integrale verhaal van Kenis vormt
de draad welke door het boek loopt.
Steunend op betrouwbare bronnen geeft
de auteur aan het reisverhaal een pasend
milieu. Het is een der zeldzame volledige
getuigenissen van een gewoon soldaat die
zijn wedervaren en dat van zijn tochtgenoten onbevangen, sober, maar pakkend
weergeeft. Hij schildert een ongelooflijk
avontuur vol interesante bijzonderheden,
maar ook pijnlijk getekend door het onmenselijk lijden en de ontberingen van
het soldatenleven. Het vormt een schril
contrast met Napoleons roemrijke veldtochten.
Rijkelijk geïllustreerd en voorzien van
vele kaarten en afbeeldingen van documenten, verdient dit boek een ruime verspreiding.
L. Vanden Broek
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Erica ANDERSON, The World of Albert Schweitzer. A book of photographs. Adam and Charles Black,
London, 1955, 145 pp., 170 afb., geb.
25 s.
Het lag in de bedoeling van dit werk,
de wereld van Schweitzer te openbaren
door middel van foto's, een soort statische
film. De tekst werd dan ook beperkt tot
enkele korte aantekeningen over zijn
levensloop, zijn betekenis als filosoof en
musicus, zijn werk als geneesheer te Lambarene. De rest zou dan moeten gedaan
worden door de soms prachtige en in
de regel kunstzinnige foto's. Maar men
ontkomt niet aan de indruk dat dit alles
aan de oppervlakte blijft: over de echte
wereld van de missionaris Schweitzer, de
innerlijke, vernemen we heel weinig. Inmiddels blijft het een mooi kijkboek, dat
uitstekende illustraties biedt bij sommige
minder reclameachtige Schweitzerboeken.
F. de Graeve
Le Point. Revue artistique et littéraire.
9e année 1954, nr. 47: M. FANO,
Aspect de la musique contemporaine.
Souillac (Lot) 1954, 20 pp., geïll.,
Fr. Fr. 400.
Naast een reeks prachtige foto's, slechts
vijftien pagina's tekst, maar met een zeer
verhelderende kijk op het wezenlijke van
de moderne kunst. Dit opstel is als een in
kaart brengen van de hedendaagse muziek waarin de baanbrekende creaties —
die niet steeds, esthetisch gezien, de meest
gave zijn — zinvol worden geordend en
in hun oppositie of verwantschap worden
verbonden. De gedrongen, technische uiteenzetting veronderstelt een muzikaal gevormde lezer. Deze studie van Michel
Fano behoort tot het beste wat de laatste jaren over dit moeilijke onderwerp
werd geschreven. A. L. Vandenbunder
Dr. Alexis CARREL, Jour après jour,
1893-1944. r Pion, Parijs, 1956, 246
pp., Fr. Fr. 540.
Dit „dagboek" bevat een keuze uit de
nagelaten losse nota's van de grote chirurg en bioloog, overleden in 1945 na zijn
terugkeer tot het katholicisme. Veertig
jaar lang klinkt immer eenzelfde grondthema door: de noodzaak van behoud en
cultuur van de volledige psychosomatische eenheid van de mens. Hiertoe vindt
hij een surplus zowel van mystiek als van
wetenschap onontbeerlijk. Wij ontmoeten
hier een edele en moderne geest, wiens

hele leven als geleerde overspannen wordt
door heimwee naar God en liefde voor de
mens. Het is daarbij opvallend hoe deze
Nobelprijswinnaar tevens de eerlijke moed
heeft gedurig zijn intellectuele begrenzing
J. Kerkhofs
te erkennen.
Friedrich MATTHIAS, Im Gefángnis ist
alles anders. --- J. Knecht, Frankfurt
a. M., 1956, 224 pp., geb. D.M. 8,80.
Wie ooit met gevangenen of gevangeniswezen te doen heeft, moet dit boekje
lezen. Een alleraardigste reportage over
een geheimzinnig wereldje. In losse taferelen beschrijft de auteur de verschillende
aspecten van een Duitse inrichting voor
correctionele veroordeelden van gemeen
recht. Geen ridiculiseren a la Courteline,
geen bittere satire als bij Benjamin, maar
door dik en dun de lichte, kalmé, wijze en
argeloze humor van Zuid-Duitsland, „bon
enfant et désabusé". Waarheidsgetrouw,
met een lichte begunstiging van het gezag.
De toestanden gelijken opvallend op de
onze. Nauwelijks hier of daar een trekje
dat in het voordeel van het beschreven
systeem uitvalt (zoals die vele en efficiente werkkrachten welke metterdaad aan
reclassering doen) , of in ons voordeel (zo
b.v. de in Duitsland en Frankrijk — ook
in Nederland — nog steeds afgeluisterde
gevangenenbezoeken, die in België zonder
nadeel of klachten sedert een eeuw verboden zijn) . De beschouwingen die de
auteur aan het vraagstuk van de illustré's
in de gevangenissen wijdt, zijn het overdenken waard. Verdere aanbeveling is
overbodig voor wie het boekje eenmaal
ter hand neemt: het leest zo prettig!
M. Dijkmans
De boodschap van Abbé Pierre (Abbé
Pierre nous parle) . Nederlands van
J. v. Geloven M.S.C. — (1956), 175
pp., f 4.50.
Het titelblad van deze toespraken mist
een datering. Misschien mogen we hier
niet zozeer een verzuim in zien, als wel
een symbool van de inhoud. De boodschap van Abbé Pierre, hoe modern ook
voorgedragen, is in waarheid niet anders
dan de boodschap van Christus, en die is
niet aan jaartallen gebonden.
Deze priester werd opnieuw bewogen
door de „ellende die de wereld vonnist";
hij hoorde hoe vals het klonk: de naaste
te beminnen als onszelf, zolang we niet de
juiste consequentie trekken: iedereen vóór
laten gaan, die erger lijdt. Doordat hij in
het lijden van zijn naaste is gedoken.
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heeft hij de kern van de hedendaagse
noden doorzien: de woningnood, en hij
ontziet niemand als het erom gaat de
mensheid van haar plicht te overtuigen.
De politici, die niet serieus aan een oplossing werken heten „leeghoofdige onruststokers en raddraaiers" (p. 150) , een regering die in vredestijd zo'n hoogst ernstig
vraagstuk minder grootscheeps aanpakt
dan de bewapening onder een oorlogstoestand, wordt „onwettig" genoemd. Hij
aarzelt dan ook niet, desnoods tegen de
wet in, mensen te redden.
Deze conclusies zouden voor minder
evenwichtige lieden een vrijbrief kunnen
schijnen voor allerlei weinig constructief
verzet, doch Abbé Pierre weet bij al zijn
felle woorden tegen de bureaucratie, tegen
de schijnheiligheid der leiders en de bekrompen zelfzucht der gegoede burgers,
toch een innerlijke rust te bewaren en
zelfs woorden te spreken over het gebed,
en over het geduld, dat voor ieder strijder
onontbeerlijk is (p. 110) . Hij erkent ook
dat zijn voorbeeld en dat van de kleine
groep die met hem werkt niet onvoorwaardelijk is na te volgen. Niet iedereen
is gehouden het lot van de ongelukkigsten
te delen; Abbé Pierre is geen irreële dweper, die allen die niet doen als hij zou
veroordelen. Wel meent hij dat een kleine
groep moet staan midden tussen hen, die
machteloos zijn, om zo recht van spreken
te hebben jegens hen, die de macht bezitten, maar blind zijn voor het doel, waarvoor die moet worden aangewend (p.
150) . De woorden die hij hierbij wijdt
aan de taak van de „profeet" in de steden, en aan de vernieuwing van de kloosteridee, zijn bijzonder inspirerend. Het
boekje, dat menselijke bewogenheid paart
aan waarachtig religieuze bezieling, dat
bovendien liefde tot de mens weet te verenigen met keiharde logica, en een hoogst
moderne geest met eerbied voor het gewordene, kunnen we niet anders dan van
ganser harte aanbevelen.
In een eventuele herdruk zouden alleen
enkele herhalingen kunnen worden voorkomen. Dat in twee toespraken eenzelfde
anecdote verteld wordt is heel gewoon.
Het heeft echter weinig zin een dergelijke
J. Weitjens
doublure af te drukken.
Henry L. MASON, The european coal
and steel community. --- Martinus
Nijhoff, Den Haag, 1955, 153 pp.,
f 8,50.
De Kolen- en Staalgemeenschap is tot
nu toe het voorbeeld van een „supranationale" organisatie. Tevens zou zij een
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eerste stap kunnen betekenen in de richting van een verenigd Europa. Om beide
redenen achtte de auteur het de moeite
waard deze studie te schrijven. Hij laat
zien, hoe de „eerste nederlaag van het
moderne nationalisme slechts door een
buitengewoon gunstige samenloop van
omstandigheden heeft kunnen plaatsgrijpen. Zij verleidde hem dan ook niet tot
al te grote verwachtingen, maar wel
meent hij dat deze „functionele weg" ook
nog wel elders kan worden bewandeld.
Ofschoon hij scherp inziet, dat de terugkeer van het nationale egoïsme- na de
Franse verwerping van de E.D.G. --- ook
de werking van de E.G.K.S. er niet
vruchtbaarder op heeft gemaakt, -blijft hij
toch van mening, dat deze gemeenschap
op haar beperkt terrein een taak kan behouden. Zijn boek biedt in hoofdzaak een
uitstekende samenvatting van wording,
structuur en werking van de E.G.K.S.,
gebaseerd op een uitvoerige kennismaking
van de verschillende bronnen. Daarbij
werd de Nederlandse dagbladpers opvallend frekwent geraadpleegd. Een beknopte, maar nauwkeurig uitgezochte bibliografie wijst de weg tot een meer diepJ. Weitjens
gaande bestudering.
Ulrich NEUHAUS, Melk, De witte
levensbron. Nederl. vert. van Rob
Limburg. Pax, 's-Gravenhage,
1956, 185 pp., f 10.50.
Een werk waarin „de melk" van alle
kanten bekeken en beschreven wordt.
Vanaf de „eerste zoogdieren", over melkklieren en hormonen, over moeders van
mensen en dieren, over de kunst van melken en de waardering van de melk, over
boter- en kaasbereiding enz. spreekt dit
boek. Met Duitse Grliindlichkeit is het
thema „melk" behandeld. De lezer (-es)
die belang in deze „melkzaak" stelt, kan
en zal veel uit dit melkboek leren. Interessante bladzijden telt het boek niet
weinige. Het is daarenboven met fraaie
illustraties verlucht.
Joh. Heesterbeek
Dr. K. J. HAHN, Pius XII en de internationale vraagstukken, — N.V. Uitgeversmaatschappij Pax, 's-Gravenhage, z.j. (1956), 76 pp.
Fragmenten van documenten en toespraken, ingeleid met en verbonden door
korte toelichtingen, en gerangschikt onder
de hoofden De vrede, De oorlog, Coëxistentie, De vrede in het atoomtijdperk,
Enkele bijzondere vraagstukken (het f ederalisme, de eenheid van Europa, de
vroegere koloniale gebieden).
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In de uitspraken van iedere Paus kan
men de gedachten die hij met zijn voorgangers gemeen heeft, onderscheiden van
die, waarin hij origineel is. Door na te
gaan hoe de laatste op de eerste inwerken, verkrijgt men inzicht in de samenhang. De auteur heeft hieraan geen zichtbare aandacht besteed. Het boekje heeft
nochtans waarde als verzameling van gegevens. Ten aanzien van een zo gewichtig onderwerp verdient ieder hulpmiddel
en ieder teken van leven een woord van
J. Creyghton
welkom.
Mr. A. STEMPELS, Europese smidse.
A. W. Sijthoff, Leiden, 1956, 157
pp.
In 44 pagina's geeft hier een ras-journalist een nauwelijks te verbeteren inleiding op de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal. In een prettige stijl weet
hij naar voren te brengen, wat voor iedere
krantenlezer eigenlijk onmisbaar is, wil
hij de debatten en berichten over de
europese eenwording kunnen volgen. Ook
wie meer wil weten kan als eerste kennismaking met vrucht van dit werkje gebruik maken. Tevens heeft hij dan hiermee de officiële Nederlandse vertaling
van het Verdrag en van enkele andere
belangrijke documenten bij de hand.
J. Weitjens
J. H. I. van HILSUM, Maria Erzberger:
Zr. Maria Gertrudis. '-- H. Nelissen,
Bilthoven; 't Groeit, Antwerpen, 254
pp., 14 foto's, f 7.90.
Het Carmelietessenklooster te Echt
heeft in korte tijd twee vrouwen binnen
zijn muren gehad, die voor de Kerk van
onze dagen veel betekenen: de Joodse
convertiete Edith Stein en Maria Erzberger, dochter van de bekende Duitse minister. Maria E. werd geboren in 1902,
trad in te Echt in 1921 en stierf er reeds
in 1937. Haar leven dankt zijn belang
niet aan het feit, dat zij de dochter van
een beroemd minister is, maar aan de bijzondere edelmoedigheid, waarmee zij
Gods roep aan haar beantwoordt. Zij die
tegenwoordig de mening zijn toegedaan,

dat een kloosterleven geen moeilijkheden
kent, kunnen wellicht door het relaas van
de geestelijke beproevingen van M. E.,
van haar afkeer en haat van al wat bovennatuurlijk is, tot nadenken worden gebracht. Zij leefde in een geest van absolute overgave aan het H. Hart van Jesus
waaraan zij zich in eerherstellende liefde
had gewijd. Hoe concreet dit offer was
bij de ziekte van Pius XI zien wij in het
laatste hfdst. van deze met veel liefde en
inzicht geschreven biografie. De schrijfster had alleen hier en daar iets bondiger
kunnen zijn.
J. H. Nota
Elite-reeks: S. GROUSSARD, Vlucht in
Parijs; H. CASTILLOU, Het vuur
van de Etna; L. KNUTSEN, Anna
Kristina; H. BINDER, Muiterij op
het vrouwenschip; V. BRIDGES, De
schaduw van een man. r-- Uitg. P.
Vink, Antwerpen, 1955-1956, geb.
Fr. 125 (in reeks: Fr. 85) .
Jubel-reeks: DUTLI-RUTISHAUSER,
Het vaandel der verslagenen; A. Van
der LUGT, Een dorp verdwijnt; H.
NIKLISCH, Vader, het beste paard
van stal; L. VILSEN, De cité; C. T.
STONEHAM, Mysterie in Afrika.
Heideland, Hasselt, 1956, geb. Fr.
115 (in reeks: Fr. 75) .
Triomf-reeks: E. M. GOWENUS, Ville
de dromer; R. MOORE, Het geluk
kwam terug; C. McMANUS, De
grote sleep; V. ERATH, Groter dan
des mensen hart; Ch. PAUL, Een
huis met echte vensters. --- Uitg. J.
van Tuyl, Antwerpen-Zaltbommel,
1956, geb. Fr. 130 (in reeks: Fr. 65) .
Meer dan ooit beijveren de drie vermelde uitgeverijen zich om het beste uit
de internationale volksliteratuur bij ons te
verspreiden. Er wordt gezorgd voor flinke
afwisseling: avonturenverhalen, speurdersromans, sociale romans en humoristische. Ook enkele werken van eigen bodem komen aan de beurt, die voor de
vreemde geenszins onderdoen. De drie
reeksen zijn elkander waard: de presentatie is keurig en de vertaling meestal zeer
J. Liebens
vlot.
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Geachte abonnee,
Wij hebben de eer U mee te delen dat Z.E.P. A. J. Wessels, die
sedert acht jaar de hoofdredactie van ons tijdschrift voor Nederland
heeft waargenomen, om gezondheidsredenen zijn taak heeft overgedragen aan Z.E.P. Dr. J. van Heugten. De grote verdienste van
P. Wessels is het geweest de fusie van het Katholiek Cultureel Tijdschrift ( Nederland) en Streven ( Vlaanderen) gestadig te bevorderen
en uit te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat het werk, dat hij met
zoveel begrip en toewijding heeft verricht, verder zal uitgroeien onder
de leiding van zijn opvolger die U reeds bekend is door zijn uiterst
gewaardeerde bijdragen in ons tijdschrift.
* * *

Met dit nummer sluiten wij onze jaargang af. Dank zij uw belangstelling hebben wij ons programma van verbetering en uitbreiding van
ons tijdschrift, waar we dit jaar bijzonder voor hebben geijverd, kunnen doorzetten.
Volgende jaargang zal ons „streven" nog verder gaan: de omslag
zal worden vernieuwd, het illustratie-materiaal zal overvloediger zijn
en de artikels nog meer afgestemd op uw wensen. Aarzel dan ook niet
uw verlangen aan de redactie kenbaar te maken.
Mogen we anderzijds ook rekenen niet alleen op uw blijvende sympathie en op een spoedige hernieuwing van uw abonnement, maar ook
op uw ijver om uw tijdschrift bij vrienden en kennissen aan te bevelen.
Uw persoonlijke aanbeveling zal immers nog veel overtuigender zijn
dan de nieuwe affiches, die U reeds in de grote stations hebt zien
hangen, of de duizenden folders die wij ook dit jaar aan de Vlaamse
intellectuelen zenden. Indien U personen kent die naar uw oordeel als
lezers van ons tijdschrift in aanmerking komen, stuur ons dan hun
naam en adres: graag zullen we hun een gratis-proefnummer toesturen.
Laat ons weten wat U dienstig kan zijn: wij hebben slechts één
wens: onze lezers tegemoet te komen.
De Redactie

Bijlage bij het augustus-septembernummer van Streven

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij :

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

BANDEN
Deze maand nog wordt begonnen met de vervaardiging van de band voor het inbinden van jaargang
IX, deel 2 (april t/m september 1956).
Belanghebbenden kunnen deze band bestellen door
storting van 20 frs. op Postch, 884.67 Streven, Leuven.
Bij bestelling gaarne de vermelding: Band jrg. IX,
deel 2.
Van de voorgaande band (jrg. IX, deel 1) is nog een
beperkt aantal voorradig. Deze band kan op dezelfde
wijze besteld worden.
Alle vroegere banden zijn uitverkocht.

^e Stcuidactrd
Em. Jaegrnirinlnnn 127, Hrueeel

Het papier van dit tijdschrift
wordt geleverd door Lutkie & Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam.

PAUL DE JAEGHER, S.I.

DE DEUGD VAN LIEFDE
Meditaties
Goede meditatieboeken over het leven van Christus en
over andere spirituele onderwerpen zijn heden ten dage
goddank niet zeldzaam en spelen een aanzienlijke rol
in het geestelijk leven. Niettemin is er nog plaats voor
een reeks beschouwingen over Gods liefde tot ons en
over onze liefde tot God. Deze overwegingen zijn
bijzonder bedoeld om met de hulp van Gods genade,
de deugd van liefde te doen groeien .... Men kan ze
als een geheel beschouwen om zich te verdiepen of
anderen te laten verdiepen in het geheim der liefde;
ze kunnen ook in alle omstandigheden afzonderlijk
gelezen worden om onze liefde tot God aan te vuren
en onszelf te vergeten.
192 pp. —

13 x 20 cm —

ingenaaid Fr. 60 — f 4,90
gebonden Fr. 82 — f 6,50
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