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LODE CLAES

Wie is wie in België
Een moeilijk definieerbare elite
R bestaat welhaast geen moeilijker thema in de sociologie dan de
beschrijving van een elite. Zelfs wanneer men de preliminaire moeilijkheden heeft opgelost welke vastzitten aan een bruikbare bepaling
van het begrip, wanneer men de feitelijke macht tegenover het aanzien
heeft geplaatst en het onderscheid gemaakt tussen de werkelijke elite en
die welke als dusdanig beschouwd wordt (of zichzelf als dusdanig beschouwt .... ) , blijft het uiterst lastig, deze maatstaven in concreto aan
te leggen, en de leidende groep in een bepaald land op een bepaald tijdstip nauwkeurig te omschrijven. Over de grote maatschappelijke groepen als arbeiders, bedienden, landbouwers, bestaan meestal voldoende
gegevens voor een studie, zelfs van hun evolutie, en in een vorig num~
mer van dit tijdschrift heeft H. Deleeck op een merkwaardige wijze de
omvorming van de arbeidersstand behandeld 1 ) . De elite is echter nauwelijks een sociologische groep; voor haar beschrijving dienen ook de
sociale psychologie en, vooral, de politieke sociologie te hulp te worden
geroepen. Haar diversiteit is groot, misschien zo groot, dat zij in verschillende elites uiteenvalt, welke qua belang en invloed uiterst moeilijk
tegen elkander zijn af te wegen, en waarvan de onderlinge banden
uiterst moeilijk zijn na te gaan.
Het belang van dit thema ligt echter evenzeer voor de hand als zijn
moeilijkheid. Weinig gegevens verschaffen een juistere aanduiding over
de structuur van een land of van een periode, dan die betreffende de
personen die zich aan de top van de fameuze „maatschappelijke ladder"
bevinden, en betreffende de groepen die gezag, macht, invloed en aanzien bezitten. Daarover zijn in andere landen belangrijke boeken verschenen. Voor de Verenigde Staten heeft Wright Mills betoogd dat de
„Power elite" bestaat uit drie van de andere groepen duidelijk onderscheiden en onderling zeer door elkaar vervlochten groepen: de politiek..
administratieve topleiders (vaak te onderscheiden van de doorsnee „politici") , de militaire gezagsdragers, en de industriële topfiguren (waarin
hij, in tegenstelling met vele anderen, niet alleen de managers, maar ook
nog steeds veel eigenlijke kapitalisten, dus bezitters, opneemt) . Hun
machtsbesef en hun zelfbewustzijn zijn volgens deze auteur groot, al
1 ) Cfr. H. Deleeck, De omvorming van de arbeidersstand in Streven, juli 1959, pp.
914-922.
1 Streven - Jrg. XIII. Deel I. Nr. 1 oktober 1959
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weten zij de „public relations" handig te gebruiken om zich als doodgewone mensen te doen doorgaan. Wetenschap, kerken, universiteiten
behoren volgens Wright Mills niet tot deze „machtselite" en zijn in feite
van de eigenlijke elite afhankelijk. Voor Duitsland heeft Kurt Pritzkoleit
zonder veel tegenspraak te ontmoeten als „Neue Herren" bestempeld:
de nijverheid (eveneens zonder een scherp onderscheid te maken tussen
managers en bezitters) en de economische organisaties.
Voor België stuit een dergelijke beschrijving van de elite op bijzonder
grote moeilijkheden. Allereerst ontbreken meestal de individuele „fiches"
die als materiaal moeten dienen. Zelfs de politieke leiders, die toch voldoende in het voetlicht staan, vindt men zelden op objectieve en zakelijke wijze geportretteerd. De vele biografieën en essays die aan de kun~
stenaars worden gewijd, zijn sociologisch vaak ontoereikend. De gege~
vens over universitaire en wetenschappelijke figuren zijn meestal niet
meer dan vormelijke eresaluten, en de leidende geestelijken worden door
de enen met een timied ontzag behandeld en door de anderen stilzwijgend
voorbijgegaan. Uitvoerige beschrijvingen van de figuren uit sport~ en
ontspanningswereld leiden de aandacht van de werkelijke elite af. Vooral
echter over de economische leiders zijn de gegevens schaars, hoezeer
men het er ook over eens is dat zij als groep een uiterst gewichtige rol
spelen. In een rubriek „Know your Competitors" heeft de Engelse
Financial Times in de jongste jaren ook enkele Belgische zakenlieden
van internationaal formaat opgenomen. Daaronder is b.v. een Bekaert
voldoende bekend, maar dan toch vooral als voorzitter van het machtige
Verbond der Belgische Nijverheid. Sengier van de Union Minière du
Haut Katanga is enkele keren het onderwerp geweest van een sterk
verhaal over de levering van. Kongolees uranium voor de atoombommen
van de tweede wereldoorlog. Van Brée van de Forminière weten wij al
heel wat minder, en wie kent Perier en zijn beleid van. de Sabena-luchtvaartmaatschappij? En wie kent Laurent Wolters, aan wie de snelle
expansie van de Belgische petroleumholding „Petro fina'' in de wereld
wordt toegeschreven? Over dergelijke figuren, zo-als ook over de leiders
van de grote banken, holdings, grootwarenhuizen, elektriciteitstrusts,
staalbedrijven (het zijn vaak dezelfden), doet heel wat mondelinge
informatie -de ronde, maar het blijft in kleine kring. Meestal moet men
op de toekenning van een hoge onderscheiding of op een overlijdens~
bericht wachten om een gedrukte biografie onder ogen te krijgen, en
dan is het meestal van een leven zonder wrijvingen of teleurstellingen,
een aaneenschakeling van successen. Het valt echter op hoe weinig zij
over zichzelf laten mededelen en meer nog hoe zelden zij van hun eigenlijke werk en van hun taak zoals zij die zien een verklaring geven,
,
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anders dan in nietszeggende algemeenheden. Zelfs een zeer mededeelzaam publicist als Prof. Baudhuin reserveert gewoonlijk datgene wat hij
over de persoonlijkheden uit het economisch leven te zeggen heeft (en
dan nog voorzichtig) voor de boeken waarvan hij de behandelde periode
reeds als min of meer afgesloten mag beschouwen.
Ook over de gemeenschappelijke trekken van de groepen die bij de
elite mogen gerekend worden, is weinig bekend. Daar zijn bijvoorbeeld
de leden van de twee wetgevende kamers, bijna vier honderd in getal,
waarbij als politieke leiders ook de burgemeesters en schepenen (wethouders ) der grotere steden en gemeenten en de leden der Bestendige
Deputaties der Provinciën mogen gerekend worden. Hoe is deze groep
samengesteld, naar sociale herkomst en naar beroep? 2 ) Het is algemeen
bekend dat het aantal politici die buiten de politiek een hoofdberoep
uitoefenen (meestal zijn dit advocaten) afneemt, dat het aantal vrij gestelden van de grote sociaal-politieke organisaties in de politiek daaren~
tegen groeit, maar het zou van belang zijn en toch niet zoveel moeite
kosten, deze evolutie precies te kennen.
Zonder jacht te maken op sensatie dient toch ook de belangrijke
vraag gesteld te worden naar de relaties tussen de politiek~parlementaire
elite en de economische. Een parlementair journalist (Ruys in De Stanr
daard) heeft enige tijd geleden gerept van een onuitgesproken gentlemen's agreement waarbij parlementairen ervan afzien elkanders beheer~
dersmandaten te vermelden; slechts op onbesuisde momenten wordt
deze overeenkomst overtreden, en dan op een dermate partijdige wijze,
dat er weinig degelijke informatie uit te halen is.
De samenstelling van de leidende financieel-industriële groep is, ook
in zijn algemene trekken, voor de toekomst van het land niet zonder
belang. In welke mate blijft zij verder gerecruteerd uit een beperkt f amir
liaal, sociaal (burgerlijk) , regionaal (Brussels) milieu? Is de rol van de
ingenieur er groter dan in de nijverheid van andere landen, waar de ver~
koopspecialist, met zijn heel andere visie op het ondernemingsbeleid,
gemakkelijker tot de top is kunnen opklimmen? Is er een evolutie in de
verhouding van de bankier, deze traditionele elite in het zakenleven, tot
de industrieel? In welke mate heeft de groothandelaar aan invloed inger
boer? Welk is het respectievelijk aandeel van de manager en van de
2 ) Over de ontwikkeling van de sociologische samenstelling van de Senaat in de
periode van de Eerste Wereldoorlog tot na de verkiezingen van 1 juni 1958 is onlangs
een uitvoerig gedocumenteerde studie gemaakt, welke voorlopig nog niet gepubliceerd
is: Hugo Van Hassel, Sociograf ische aspecten van de Belgische Senaat, 1912-1958, in
de Bibliotheek van de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit te Leuven.
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bezitter in de feitelijke leiding van de privé economie? Welke zijn de
trekken van de huidige groep aan de macht, vergeleken met de kenmerken welke dertig jaar geleden Francqui, de Launoit, de Coene, Gevaert
e.a. gemeen hadden als eigenzinnige en individualistische captains of
industry? Welk is de curieuze verhouding van de bedrijfsleiders tot de
leiders van hun economische organisaties, die, hoewel meestal zelf geen
bedrijfsleiders „in their own right'', vaak als gelijken en soms als meerderen tegenover hen optreden?
Bij het definiëren van een elite schijnt men zich althans bij de „corps
constitués", de „geconstitueerde lichamen'', op vaste grond te bevinden:
hoofdofficieren, hogere magistraten, diplomaten, universiteitsrectoren,
hogere ambtenaren, gouverneurs, en leiders van officiële en parastatale
organisaties. Toch rijzen ook hier vragen. Leger, magistratuur en diplor
matie hebben zeker aan aanzien verloren, de administratie heeft zeker
aan belang gewonnen, maar niet op gelijke wijze in haar verschillende
geledingen. De grens tussen de corps constitués en de organisaties wisselt trouwens voortdurend, al was het maar door het toenemend aantal
parastatale en semi-parastatale organisaties en raden. Onder de organir
saties die aanvankelijk van zuiver private aard waren hebben sommige,
zoals de vakverenigingen en de werkgeversverenigingen, de status en
de autoriteit van een geconstitueerd lichaam verkregen, terwijl andere
instellingen met een traditioneel prestige meer en meer als „pressurer
groups" beschouwd worden. De zogenaamde ,,grandsrcommis'', de nietpolitieke figuren uit leger, administratie en magistratuur werden, met
magistraten als Hayoit de Termicourt en Ganshof van der Meersch,
generaal Van Overstraeten, Staatsminister Wodon, graaf de Lichter~
velde e.a., nog tussen de twee wereldoorlogen beschouwd als een lei~
dersreserve, wat verband hield met de moeilijkheden bij het vormen van
parlementaire regeringen met een stabiele meerderheid. Dergelijke na~
men treden thans veel minder op de voorgrond.
Traditioneel worden ook de beoefenaars van -de vrije beroepen tot de
ietwat bredere elite van het land gerekend en nog steeds zitten aan de
beroepen van dokter en notaris een benijdenswaardige sociale rang en
even benijdenswaardige financiële voordelen vast. Om tal van redenen
is hun prestige echter aan het afnemen. Hun aantal (ook dat der advo~
caten) is groot, wellicht reeds te groot, hun recrutering gebeurt meer en
meer uit zeer diverse bevolkingslagen (waardoor het op de afstand steu~
nende prestige vermindert) , hun vrijheid werd beknot (o.m. door de
plaats die de mutualiteiten gingen innemen) en het vrije beroep slorpt
steeds meer tijd op: wellicht is dit de enige groep die meer en lastiger
werk moet leveren en over minder vrije tijd beschikt dan vroeger. Ten
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slotte is ook het relatief belang van de universitairen in de vrije beroer
pen verminderd ten overstaan van het steeds toenemend aantal univer-sitairen in de administratie, het bedrijfsleven en de organisaties.

Hoe onderscheidt zich deze elite van de andere groepen, hoe homogeen en solidair is zij binnen zichzelf? Dergelijke vragen zijn voorlopig
slechts met enkele aanduidingen te beantwoorden. Het onderscheid tussen een elite in de gangbare betekenis van het woord en de rest van de
bevolking, is zeker kleiner geworden dan vroeger, zoals ook de andere
maatschappelijke verschillen vervagen. Wellicht zijn in ons kleine
grensland, dat altijd aan allerlei buitenlandse invloeden en overheersin~
gen heeft bloot gestaan, deze verschillen, althans psychologisch, steeds
kleiner geweest dan elders. Gebrek aan stijl is een van onze nationale
karaktertrekken, en een eigen stijl is juist datgene waardoor een elite
zich onderscheidt. Voeg daarbij de burgerlijke inslag van ons karakter.
De afstand tussen overheid en onderdanen, tussen leiders en volgelinp n is; in Belcxië altijd kleiner geweest dan in andere landen, misschien
omdat de overheid zo weinig als overheid werd erkend.
De homogeniteit van de elite in België wordt in het gedrang gebracht
door de culturele tweeledigheid van het land, die in het Vlaamse land
en te Brussel heeft geleid tot het naast elkaar bestaan van twee cultu~
reel en vooral psychologisch zeer onderscheiden elites: in Gent, Ant~
werpen, Leuven, Brugge treffen we een belangrijke Franstalige burgerij
aan naast de Nederlandstalige. Dit onderscheid valt trouwens gedeeltelijk samen met het verschil dat voor andere landen o.m. voor de Verenigde Staten door Mills, wordt gemaakt tussen de oude elite en de
jonge. De oude steunt minder op economische en politieke macht dan op
traditioneel prestige; zij handhaaft zich omdat de opkomende elite,
krachtiger en machtiger, haar nog als superieur erkent, en, uit snobisme
of andere drijfveren, zich toegang tot haar tracht te verschaffen. In België bestaat tussen beiden de taalkloof : dit brengt zowel een voortdurende, zij het ook sterk afgeremde verfransing in de burgerij mede, als
anderzijds een gebrek aan homogeniteit in de elite. Een halve eeuw geleden vormden de verfranste katoenbaronnen te Gent, de Haut Cornmerce te Antwerpen, een krachtige en gesloten groep; deze groepen
hebben thans een gedeelte van hun aanzien en een groter gedeelte van
hun macht verloren, doch door hun voortbestaan is anderzijds de
Vlaamse burgerij meestal niet tot aan de top kunnen doordringen, en
heeft zij de traditie, die voor een elite belangrijk is, niet kunnen uitbou~
wen. Een economist als Prof. Vlerick schrijft de tekorten van de Belgi-
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sche ondernemers als groep gedeeltelijk toe aan deze dualiteit, waar-door
de natuurlijke aanvulling en selectie aan de top werden gehinderd.
Hoe groot is het zelfbewustzijn van de elite? Wij hebben de indruk
dat de onderscheiden groepen welke deze elite vormen, een groeiend
afhankelijkheidsgevoel hebben tegenover de andere groepen en zelfs
lichtelijk een wederkerig minderwaardigheidsgevoel aan de dag leggen.
De politici zien op tegen de economisch machtigen, die van hun kant
vaststellen hoezeer zij van de politiek afhankelijk zijn. De wetenschap~
gelijke figuren zien op tegen de industriëlen, die het voorrecht hebben
hun inzichten te kunnen verwezenlijken, maar de industrieel voelt zich
dan weer meer en meer schatplichtig aan de wetenschap zonder welke
geen technologische vooruitgang mogelijk is. Tussen de bankiers en hun
grote industriële cliënten heerst een soortgelijk wederzijds ontzag. De
hogere ambtenaren zijn er zich van bewust dat zij zelf slechts uitvoerders zijn, maar zij die met hen te maken hebben betuigen hun een groot
respect, uit traditie, maar ook uit het besef dat zo vele zaken eigenlijk
door deze ambtenaren beslist worden. Een merkwaardige verhouding
bestaat ook tussen patronale en syndicale leiders. Ongetwijfeld hebben
de industriële bedrijfsleiders sterker dan wie ook het gevoel, in de hui~
dige elite een centrale, soevereine positie te bekleden; in het Verbond
der Belgische Nijverheid kan men vaak het zelfzekere geluid horen, dat
voor de welvaart en het bestaan van de huidige wereld de industrie
essentieel, zelfs vrijwel alles is. Maar toch heeft de industrie in België
niet de plaats die zij in de Verenigde Staten of in West-Duitsland
inneemt.
De moeilijkste vraag in verband met de elite is die van haar solidariteit. Het valt bijna niet uit te maken welke graad van informele verstandhouding er tussen de vertegenwoordigers van de gevestigde machten (en de „vested interests") bestaat en in welke mate zij allen samen
datgene vormen wat in Engeland met „The Establishment" wordt aangeduid. Buitenstaanders nemen gemakkelijk aan dat deze verstandhouding onder de machthebbers groot is, dat het gemeenschappelijk belang
de doorslag geeft, dat alles op voorhand geregeld is; inzonderheid menen zij dat de leiding van de machtige economische groepen een beleid
op zeer lange termijn voert en hiervoor, zo nodig, de politieke kringen,
de pers, de administratie, en zelfs de magistratuur weet in te palmen.
Heeft men de gelegenheid, een blik naar binnen te werpen, dan treffen
de onderlinge, ook de persoonlijke tegenstellingen, de tegenstrijdigheden in de afzonderlijke beslissingen, de vergissingen en de tekorten.
Aan de resultaten gemeten kan van een gesloten beleid op lange termijn
wel niet zo veel sprake zijn. Het na-oorlogs economisch beleid werd op
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zeer korte termijn gevoerd, en ook bij de best geplaatste economische
leiders is bijvoorbeeld het aanvankelijk optimisme over de toekomst in
de Europese Gemeenschappelijke Markt van vandaag op morgen omgeslagen in de zwaarste kopzorgen. En heeft de zo gesloten groep van
economische en administratieve koloniale leiders niet enkele maanden
geleden zijn geweer van schouder moeten veranderen? Ook hier is van
een beleid op lange termijn weinig gebleken.
Dit voert ons tot een allerlaatste vraag: hoe goed is deze elite? Het
antwoord hierop moeten wij schuldig blijven. Slechts één enkele opmer~
king. De steeds vaker voorkomende kritiek op het naoorlogs economisch
beleid in het land is, in welke algemene termen van macro-economische
cijfers zij ook wordt gehouden, impliciet een kritiek op (of een auto~
kritiek van) de groepen die in deze periode de meeste invloed hebben
gehad. Het betrof hier hoofdzakelijk de bedrijfsleiders, en wij zouden
willen besluiten met de constatering dat men nu wellicht de politieke
groep hoger, en de economische groep ietwat lager gaat aanslaan dan
voorheen.

DR. H. S. VISSCHER

Tijdscategorieën
in de film

,

een van de schoonste films uit de bloeiperiode
N Het wonder van Milaan
van het Italiaanse neo-realisme
komt een merkwaardige scène voor. Twee
mannen lopen met een klein jongetje tussen zich in over een plein naar een
groot weeshuis toe; de camera blijft statisch en zo zien we hen tenslotte in een
long-shot als heel kleine figuren voor de deur van het weeshuis staan. Dan gaat
de deur open en het drietal verdwijnt.
Op dat moment gebeurt er iets vreemds. Het beeld blijft hetzelfde, er lijkt
alleen iets veranderd in de belichting. Nog steeds staat de deur van het gesticht
open en daaruit verschijnen twee kleine gestalten, die men aanvankelijk voor de
beide begeleiders zou kunnen houden. Wanneer de camera echter van dichterbij
gaat observeren, blijkt een der beide gestalten een jonge man met een gestichtspetje op: het is Toto, de hoofdfiguur van de film dezelfde die we enkele seconden tevoren als klein wees j ongetj e in het gesticht hebben zien verdwijnen ...
Ziehier wel een van de gedurfdste voorbeelden van dat typisch „filmische"
stijlmiddel: de „raccourci" ofwel de tijdversnelling. Het merkwaardige is, dat
De Sica, de regisseur van deze film, van iedere aanduiding van deze enorme
sprong over de tijd heeft afgezien. Hij had bemiddelend kunnen ingrijpen door
een zgn. „over-blending" : het in elkaar overglijden van twee beelden; of door
middel van een „fade-out" : het langzaam verduisteren van het beeld tot een volkomen zwart. Maar geen van beide middelen is aangewend. De Sica is er vanuit gegaan, dat de toeschouwer niet alleen die enorme sprong zou aanvaarden,
maar ook dat hij hem op het moment zelve zou doorgronden. Zijn veronderstelling was juist,naar de ervaring heeft uitgewezen. Het is een sprong over een
vijftiental jaren; hij duurt één of twee seconden .... Maar geen van de toeschouwers heeft enige moeilijkheid gehad bij het verrichten van een dergelijke
chronologische prestatie ...
De „raccourci" uit Het wonder van Milaan is een typisch voorbeeld van de
autonomie waarmee de film met de categorie van de chronologische tijd omspringt. Nu is die autonomie op zichzelf niet zo verwonderlijk. De beheersing
van de tijd is een -der motorische krachten van het literaire en het dramatische
kunstwerk. „Des dichters hart is meester van de tijd" zegt Jan van Nijlen in een
van zijn gedichten, en hij vervolgt:
Mijn oog was langer niet de loutre spiegel,
Waarin het beeld zich vormt, verschijnt, verdwijnt;
De boom in bloei, de sterren, het gewiegel
Van 't korenveld dat op de winden deint;
Maar het gebood aan alles wat ooit de aarde
Aan schoonheid wegschenkt of verborgen houdt;
Eén blik: dan bloeien beemd en wei en gaarde,
Of schreed de herfst onhoorbaar door het woud ... .
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Niet alleen de dichter, maar ook de romanschrijver en de dramaturg heersen
als machthebbers over de tijd. Zij maken zich los van hun biologische gebondenheid aan de tijd, zij verheffen zich boven de stroom van de tijd; het leven hoeft
in hun werken niet meer van seconde tot seconde te worden meegemaakt, het is
mogelijk om eclectisch van moment naar moment te springen en zo openbaart
zich een „zin" in de realiteit, die in de normale gebondenheid aan de chronologische tijdstroom verloren gaat. Men zou het enigermate kunnen vergelijken met
het toetsenbord van een piano: zolang men gebonden is aan chromatische toonreeksen d.w.z. de opeenvolging der klanken zoals die door het klavier wordt
gegeven kan men slechts eentonige en vrij zinloze toonladders produceren.
Zodra men ontheven wordt van die chromatiek, en men dus „eclectisch" de toetsen bespelen kan, ontstaat een melodie, d.w.z. een zinvolle volgorde, die men in
de chromatische gebondenheid nooit vermoed zou hebben. Dunne, de merkwaardige Engelsman, die zo hardnekkig heeft gewerkt aan zijn theorieën over de
voorspellende kracht van de droom, heeft deze vergelijking eens gebruikt in een
televisie-uitzending uiteraard om de merkwaardige tijdscategorieën van de
droom duidelijk te maken. Het beeld is echter even toepasselijk op de dramatische, lyrische en epische kunstvormen.
Niettemin bestaat er een groot verschil tussen de tijdscategorieën in drama en
roman. Het drama doorbreekt gewoonlijk de chronologische tijd door soms
enorme tijdsperioden te abstraheren, dus door stukken van de chronologische tijd
als onbelangrijk over te slaan. Bernard Shaw's Saint Joan beslaat mét de epiloog
mee een periode die in de vroege lente van 1429 begint en in een juni-nacht van
1456 eindigt. Tussen de eerste scène en de vijfde (de kroning te Reims) ligt een
tijdsverloop van maanden, hetgeen dus wil zeggen, dat de weggelaten tijd oneindig veel groter is dan de door het drama „gearresteerde" perioden. Claus' toneelstuk Suiker omvat een periode van negen dagen; de zes taferelen van het toneelstuk omvatten bij elkander dus een tijdsbestek dat vele malen geringer is. En
Oscar Wilde's Lady Windermere's fan begint op een woensdagavond om 5 uur
en eindigt de volgende middag om 1.30 uur: ruim twintig uren zijn herleid tot
de duur van een „speel-tijd", dank zij de eclectische „arrestering" van enkele
perioden, en de eliminering van veel grotere perioden als zijnde onbelangrijk.
De tijd als zodanig, de stroom van de tijd, heeft geen enkele functie; dat blijkt
het duidelijkst uit de omstandigheid dat de te elimineren tijdvakken samenvallen
met de pauzes tussen de bedrijven. Niet alleen is die geëlimineerde tijd nadrukkelijk buiten het drama geplaatst, maar in feite is door het sluiten van het toneelgordijn, het aangloeien van de zaallampen en het aanzwellen van de conversatie
iedere notie omtrent een voortschrijden van de tijd verdwenen. De dramatische
beheersing van de chronologische tijd bestaat dus vrijwel alleen hierin, dat die
tijd naar eigen goeddunken „verknipt" wordt. Zo geeft het drama een opeenvolging van op zichzelf statische momenten momenten die dan vrijwel altijd ook
nog hierin aan de chronologische tijd gebonden zijn, dat zij „in chronologische
volgorde" worden vertoond. Natuurlijk zijn er uitzonderingen: men denke aan
het begin van Arthur Millers A view ƒrom the bridge, waarin de advokaat
Alfieri in de aanvang van het stuk spreekt vanuit een tijdstip dat na de voleindiging van het zich nog af te spelen drama gesitueerd is. Maar een dergelijke
autonomie t.o.v. de tijd blijft in het drama een uitzondering een uitzondering
waarin duidelijk „filmische" invloeden te onderkennen zijn.
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De tijdscategorieën in de roman zien er heel anders uit. Ook hier kan het
overigens gaan om perioden die variëren van jaren tot dagen, of zelfs uren. Van
Schendels kleine roman De waterman omvat een heel mensenleven; Harry Mulisch' Het zwarte licht één enkele dag. Ook hier gaat het dikwijls om het ,,arresteren" van bepaalde momenten, die in deze nieuwe combinatie eerst hun „zin"
krijgen; en ook hier dus de eliminering van perioden die bij elkaar veel groter
zijn dan de som der gearresteerde momenten. Maar naast deze overeenkomsten
zijn de verschillen evident. In de eerste plaats is de tijd tussen de gearresteerde
momenten dikwijls niet zonder méér geëlimineerd. Anton Coolens Dorp aan de
rivier, om een voorbeeld te noemen, vat hele perioden tussen de momenten samen
in meesterlijke beschrijvingen, waarin de seizoenen elkaar afwisselen en met een
enkel woord veranderingen in de menselijke betrekkingen worden aangeduid.
Het begin van het eerste hoofdstuk van dat boek is daarvan al direct een overtuigend bewijs; een roman kan juist in de versnelde tijdstroom van die ,,tussenperioden'' een enorme dynamiek vinden.
Maar bovendien is de roman-beweging in de tijd zelf veel soepeler en meer
autonoom. Zodra het scherm opgaat, is het drama gebonden aan een congruentie
althans een gelijkvormigheid met de chronologische tijd: als het bedrijf
een half uur duurt, moet dat wel zo ongeveer overeenkomen met de chronologische duur van het gebeuren op het toneel. De duur van een bedrijf mag men
generaliserend zeker op een half uur stellen. De duur der gearresteerde momenten in de roman kan echter veel korter zijn: een enkele flitsende opmerking
tijdens een bepaalde gebeurtenis in de roman is dikwijls al voldoende om van die
gebeurtenis af te stappen en „versneld" of abstraherend naar het volgende te
arresteren moment te reiken.
Daar komt nog bij, dat de roman veel minder aan de chronologische volgorde
der gearresteerde momenten gebonden is. Verleden en heden stromen vrijelijk
door elkaar heen; personen verzinken in gemijmer of in herinneringen en het
verleden kan plotseling in al zijn concrete werkelijkheid in het heden levend
worden. Een merkwaardig vroeg voorbeeld treft men aan in Bosboom Toussaints
De Delftse Wonderdokter, waarin plotseling het verleden tot concrete werkelijkheid wordt met een directheid die duidelijk aan de filmische ,,flash-back" doet
denken.
Zo is deepische beheersing van de tijd ongetwijfeld veel autonomer dan dat
in het drama het geval is. Het sterkst treedt die autonomie echter naar voren in
de epische mogelijkheid om aan het tijdsmoment zelf een bepaalde „duur" te
verlenen, die geheel los staat van zijn chronologische uitgebreidheid. Een seconde van de chronologische tijd kan in de roman een periode van minuten of kwartieren worden, hetzij door de psychologische analyse en observatie, hetzij door
het „flash-back -procédé, hetzij door toepassing van de „monologue interieur",
hetzij simpelweg doordat de beschrijving van een gebeurtenis, een milieu, of een
psychologische reactie nu eenmaal tijd in beslag neemt. Het drama kent hiervan
maar een enkel voorbeeld; ik denk aan Priestley's Dangerous Corner, waarin de
duur van het stuk in de chronologische tijdsrekening slechts enkele seconden nl. de duur van een revolverschot in beslag neemt; de aantrekkingskracht van
Priestley's stuk schuilt voor een belangrijk deel juist in deze volslagen ongewone
tijdscategorie, die op het toneel niettemin toch iets geforceerds blijft behouden.
In de roman is deze beheersing van de tijd voortdurend aan de orde, tot in zeer
extreme gevallen toe, zoals in Horace McCoy's roman They shoot horsen, don't
''
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the y ?, waarin de hele geschiedenis zich in de herinnering van de hoofdpersoon
afspeelt gedurende de korte periode waarin de rechter het doodvonnis tegen hem
uitspreekt: telkens staat tussen de hoofdstukken een bladzijde waarop vetgedrukt
een claus uit het vonnis van de rechter is gedrukt. Het is echter goed om er op
te wijzen, dat zowel het dramatische als het epische voorbeeld ongetwijfeld onder
filmische invloed staan, en dat bij de beoordeling van deze werken de germanistische, maar onvermijdelijke term „filmisch" zich voortdurend opdringt.
Vergelijken we nu de tijdscategorieën van drama en roman met die van de
film, dan blijkt, in tegenstelling met de gangbare opvattingen, dat de roman
veel dichter bij het film-medium staat dan het drama. Terwijl het drama in de
beheersing van de tijd meestal niet verder komt dan de eliminering van bepaalde
perioden, kenmerken én de roman én het film-medium zich door een veel grotere
autonomie t.o.v. de tijd. Niettemin is het goed, om hier terstond een principieel
verschil tussen „roman-tijd" en „film-tijd" te signaleren. De film is een visueel
medium: het beeld is met één blik te overzien, en het spreekt voortdurend voor
zichzelf, terwijl de roman ononderbroken het intermediair van de beschrijving
nodig heeft; al zijn de verschillen tussen een negentiende-eeuwse historische
roman en een roman uit „de nieuwe zakelijkheid" in dit opzicht natuurlijk evident in beide gevallen vergt de beschrijving van milieu, uiterlijk, gebaar of
gelaatsuitdrukking een aantal regels, dus: „tijd" . Bovendien is de „sprong" van
het ene tijdsmoment naar het andere in het beeld zonder meer aanvaard-baar, bij
voorbeeld via beeldrijm, terwijl de romanschrijver dit altijd moet ,,verantwoorden" . In Kelks roman Judaspenningen en pauweveren komt een verspringing
voor, die men zonder meer „filmisch" mag noemen: een meisje klopt aan de
deur; dan is het hoofdstuk uit, en begint er een nieuw hoofdstuk; ook daar
wordt aan de deur geklopt, maar wanneer men dan even verder leest, blijkt het
niet alleen een geheel andere situatie en geheel andere personen te betreffen,
maar ook in een totaal ander tijdsgewricht te geschieden. De overgang is zeer
abrupt maar bereikt toch niet de on-middellijkheid van het film-medium: de
scheiding in hoofdstukken fungeert als intermediair, en vormt zo een expliciete
„verantwoording" van deze enorme sprong door de tijd iets dat de film beslist niet nodig heeft, getuige het voorbeeld van de „raccourci'' uit Het wonder

van Milaan.
De stelling dat de film de tijd doorbreekt, is allerminst bijzonder nieuw. Wij
kennen de documentaires, waarin bloemen in een enkele minuut tot bloei komen,
of waarin de sprong van een paard een gebeurtenis van lange duur kan worden.
Maar deze tijdsbeheersing is tenslotte betrekkelijk elementair; zij wordt voortdurend ervaren als strijdig met de chronologische tijd, en daarom werkt zij voor
zover zij geen instructieve doeleinden dient meestal komisch: de operateur die
met zijn huisbioscoopje de snelheid hoger of lager dan normaal instelt, is bij
voorbaat van succes bij zijn huisgenoten verzekerd, juist doordat men direct het
contrast aanvoelt. In de speelfilm kan ook een dergelijk komisch effect worden
nagestreefd : ik denk aan films van Danny Kaye, van Noèl-Noèl (Les cas.sepleds) en natuurlijk aan Charley Chaplin (al zijn, voor zover het zijn vroegere
films betreft, ook louter technische omstandigheden bij die versnelling betrokken) . Maar er zijn ook gevallen waarin het komische aspect verdwijnt, en waarin
dus de tegenstelling met de chronologische tijd niet meer als zodanig wordt
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ervaren. Men denke bij voorbeeld aan de prachtige Franse film Farrébique,
waarin het openbloeien van bloemen en het verschuiven van de schaduw van een
ladder tegen de muur van een schuur volkomen acceptabel is ook al is in het
laatste geval in een halve minuut de overgang van morgen- tot avondschaduw
samengevat. Niemand zal dit komisch vinden; sterker: iedereen zal dit, binnen
het kader van de film, als normaal ervaren. Met andere woorden: hier is de
chronologische tijd in zijn geheel geëlimineerd: de dingen en de gebeurtenissen
hebben een eigen, autonome „duur" gekregen: hun facticiteit wordt niet meer
door de chronologische gebondenheid bepaald, maar door hun verhouding tot de
voorafgaande en volgende opnamen en sequences, m.a.w. door de montage.
Het is dan ook geen wonder, dat het film-medium op alle mogelijke wijzen
met de tijd heeft geëxperimenteerd, en dat de scenario's dikwijls juist tij dsproblematiek aan de orde stellen. Een merkwaardig voorbeeld levert de film A
matter of li fee and death, waarin de hoofdpersoon bij herhaling geconfronteerd
wordt met een „hiernamaals", dat zich uiteraard niet in de chronologische
tijd uitstrekt. Wat chronologisch geschiedt, komt dan plotseling stil te staan,
soms midden in een dynamische actie, en de aanvankelijke beweging-in-de-tijd
wordt eerst voltooid, nadat de confrontatie met het hiernamaals ten einde is. Iets
soortgelijks ziet men in Cocteau's boeiende film Orphée: wanneer Orphée door
de spiegel heen het doodsgebied dat daarachter ligt, binnendringt, begint de
klok haar laatste slag; wanneer hij ,,na lange tijd" via de spiegel uit het doodsland in zijn kamer terugkeert, horen we die laatste slag net uitklinken .... En
Cavalcanti's meesterlijke film Dead of night is geheel op de tijdsproblematiek
opgebouwd. In de aanvang zien we een man in zijn auto naar een Engels buitenhuis rij den. Hij herkent het huis, hoewel hij er nooit geweest is; het is bij herhaling in zijn dromen voorgekomen, en hij weet dat hij daar iets vreselijks beleven
zal, al herinnert hij zich niet meer wat dat is. Wanneer tenslotte dat vreselijke
gebeurd is, wordt de man wakker; hij blijkt alles gedroomd te hebben. De telefoon rinkelt. Hij wordt ontboden naar een landhuis. De naam van de eigenaar
wekt iets als een associatie, die direct weer verdwijnt. Hij rijdt naar het landhuis
toe. De beginopnamen herhalen zich, terwijl het „Einde" op het doek verschijnt.
Ongetwijfeld heeft men hier sterk gewerkt met het zgn. Dunne-effect waarin
een zekere voorspellende kracht van de droom tot uiting komt , maar even
zeker is het, dat de film, en de film alléén, die merkwaardige dubbel-aspecten
van het Dunne-effect zó obsederend en zó geraffineerd tot uitdrukking kan
brengen.
Niettemin hebben wij met deze opmerkingen en deze voorbeelden het kenmerkende van de tijdscategorieën in de film geenszins uitgeput. En zelfs is dat
nog niet het geval, wanneer wij nu een ogenblik een der meest frequente tijdsmanipulaties van het film-medium nader bezien: de „flash-back" het procédé
dus, waarmee men een episode uit het verleden tot concrete en actuele werkelijkheid maakt. Meestal geschiedt dat doordat de camera zich concentreert op iemand
die kennelijk in gepeins verzonken is, waarna met een „over-blending'' het in
elkaar overglijden van twee beelden het beeld van het verleden zichtbaar
wordt. Soms houdt de „over-blending" aan; dan blijft dus het verleden als verleden gerealiseerd: het zet zich af tegen de actuele werkelijkheid van het gemijmer
van de persoon uit het eerste beeld. Wanneer echter dat eerste beeld verdwijnt,
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komt het verleden op zichzelf te staan, en wordt, zonder meer, „heden" . Het
,,flash-back"-procédé is bijzonder vruchtbaar gebleken zozeer, dat het dikwijls
tot cliché verworden is. Daarnaast echter zijn er „flash-backs" die een onmiskenbaar functioneel karakter hebben, en niet zelden gebeurt het, dat zij vrijwel de
gehele lengte van de film beslaan. Een typerend voorbeeld is de bekende vooroorlogse film van Marcel Carné, Le jour se lève, waarin in een drietal zeer uitgebreide „flash-backs" het verleden tot een actueel heden wordt, d.w.z. dank zij
onze wetenschap vooraf van het tragisch en hevig einde, tot een „vastgelegd",
een „gesloten" heden en in die laatste formulering ligt nu juist het functionele karakter van deze ,,flash-backs".
Iets soortgelijks treft men aan in Leans beroemde film Brief encounter. Na het
afscheid van de man en de vrouw, die elkander zijn gaan liefhebben, maar die
tengevolge van hun bindingen en remmingen elkaar toch loslaten, zit de vrouw
in de trein, die haar naar haar gezin terugvoert. Een kennis tegenover haar praat
onophoudelijk over allerlei onbelangrijke dingen. Dan dringt de camera op de
hoofdrolspeelster in tot een close-up; de stem van de reisgenote verzwakt; de
stem van de hoofdrolspeelster gaat spreken in „monologue intérieur'', en in een
„overblending'' zien we dan het beeld van haar eerste ontmoeting met de man.
Ook hier is het karakter van een „gesloten" heden noodzakelijk voor de psychologische benadering van het thema.
Op een heel andere wijze functioneel is de ,,flash-back' in Carné's laatste,
geruchtmakende film Les tricheurs, waarin Carné ons confronteert met dat hele
milieu van verkeerd uitgelegde Sartriaanse vrijheidsprincipes dat bij de ,,existentialistische" jeugd van St.-Germain des Prés is te vinden. Wij maken die confrontatie echter niet als onmiddellijk gegeven mee, maar via een ,,flash-back":
via de herinnering van Bob, de hoofdpersoon, die ons in die eerste sequence
wordt geschilderd als een jongere, die zijn dwaling heeft ingezien, en op de normatieve, „burgerlijke" weg van studeren en examen-doen is teruggekeerd;
iemand dus, die zich van zijn fout heeft hersteld. Maar daardoor juist, door dit
karakter van „gesloten" heden, heeft Carné de onbevangen benadering van dit
milieu en zijn problematiek opgegeven ondanks alles wat er over de „onthullende eerlijkheid" van deze film ten beste is gegeven. Ook hier dus is de „f lashback" functioneel, zij het op een wijze die wij persoonlijk niet al te zeer kunnen
waarderen.
De drie bovengenoemde voorbeelden laten echter duidelijk zien, dat de functionaliteit van de „flash-back" eerder van literaire dan van „filmische" aard is;
zij is functioneel t.o.v. het „verhaal". Zij heeft een epische allure, die aan de
film geen afbreuk doet in zoverre de film op een scenario, een „verhaal" is opgebouwd, maar die tot de filmische ver-beelding maar weinig bijdraagt.
Episch van allure zijn, dunkt mij, ook de tijdsverspringingen die de film suggereert door het snel ronddraaien der wijzers van een klok of het voorbij wapperen der bladen van een agenda een procédé dat in het epische: „Jaren gingen voorbij ...." zijn equivalent vindt. En zelfs de snelle, soepele montage,
waarin een maandenlange arbeid in fasen wordt verbeeld de constructie van
Lindberghs Spirit of St. -Louis in de gelijknamige film behoort uiteindelijk tot
die epische tijdscategorie. Nogmaals: zij doet geen afbreuk aan de film, maar zij
is nog altijd niet qualitate qua ,,filmisch".
Wanneer wij ons dus iets meer in het probleem verdiepen, blijkt het, dat de
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tijdscategorie in de film veel moeilijker te benaderen is dan de vele f ilmprocédé's en tijdexperimenten aanvankelijk zouden doen vermoeden. Dat de film een
bepaalde „tijd" heeft, zal niemand willen ontkennen. Dat zij zich onttrekt aan
de chronologische tijd, maar op een andere wijze dan drama en roman dat doen,
t,
is, naar wij hopen, uit het bovenstaande duidelijk geworden. De vraag blijft,
waarin dan het kenmerkende van de specifiek filmische tijdscategorie is gelegen.
Misschien zou het dienstig zijn, daartoe terug te grijpen op de „raccourci'' waarmee deze beschouwing is begonnen. Maar liever benaderen wij de oplossing van
ons probleem door nog enkele andere voorbeelden te citeren, bij voorbeeld door
een „raccourci'' uit een veel latere film van De Sica: Het dak. Daar komt een
sequence in voor, waarin een jong paar met de bus vanuit een kustplaatsje naar
Rome reist. De camera neemt hen, naast elkaar gezeten, in een „medium-shot"
een half-totaal, zegt de Nederlandse terminologie op. Zij praten wat met
elkaar; dan wendt de camera zich iets naar links, zodat het jonge stel uit het
beeldvlak verdwijnt en we door het busraam de zeekust zien. Het gesprek gaat
echter door, terwijl in het raam de zeekust plaats maakt voor de hoge huizen
van de stad; dan wendt de camera zich weer iets naar rechts, zodat het jonge stel
weer in het beeldvlak komt. Ze zitten er nog steeds, constateren we, want heel de
duur van die busreis is a.h.w. samengebald in die camera-beweging, die eerst via
de omgeving, de „achtergrond", de sprong door de chronologische tijd mogelijk maakte. Er is geen moment de ervaring dat er iets uit de chronologische tijdsduur van deze busreis is „weggeknipt" wat zeker het geval zou zijn geweest,
wanneer we de regisseur het dramatische of het epische procédé hadden zien
gebruiken: een „fade-out" van de aanvang, een „fade-in" van het einde .... Het
is goed, hier er op te wijzen, dat de „tijd" hier bepaald werd door de camerabeweging, de camera-instelling én door de montage (het verspringen in het busraam van zeelandschap naar stadswijken) .
Een ander voorbeeld, en wel uit de sublieme, recente film van Ingmar Bergman: De glimlach van een zomernacht. Daar ontmoeten wij advokaat Eggerman,
een levensgenieter, die getrouwd is met een piepjong meisje, dat hem nog nooit
werkelijk als vrouw heeft toebehoord. Hij wacht met het verfijnde genot van de
levenskunstenaar op het tijdstip waarop zij werkelijk tot zijn sexuele partnerin
gerijpt zal zijn. Maar tijdens dat wachten ontgroeit zij hem en wordt onbewust— verliefd op Eggermans zoon uit zijn eerste huwelijk. Er komt een moment waarop Eggerman de verandering in haar reacties aanvoelt, zonder die te
kunnen peilen. Hij zit dan in zijn werkkamer. Voor hem liggen de foto's die hij
van zijn jonge, mooie vrouw heeft laten maken, en die hij dikwijls met een intens
genot en een intense trots heeft bekeken; hij neemt de foto's van de schrijftafel
op, en staart dan voor zich uit. „Ik begrijp het niet", zegt hij hulpeloos. De
close-up van zijn verbijsterd gezicht wordt met een „over-blending" overgenomen door een „long-shot" van een roeibootje, waarin Eggermans zoon samen
met de jonge vrouw aan het spelevaren is. Daarmee zijn wij naar de volgende
dag verplaatst, naar een groot Zweeds buitengoed, waar Eggerman met zijn
vrouw en zijn zoon op uitnodiging verblijven: na de long-shot van het bootje,
zien we Eggerman zelf in medium-shot vanuit de tuin van het buitengoed naar
het bootje kijken.
Het zal iedereen duidelijk zijn, dat hier méér aan de hand is dan de eliminering van een onbelangrijke tussenliggende tijdsfase. De essentie van die overgang
schuilt niet in de beide momenten op zichzelf, maar in de verhouding die aldus
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geschapen wordt. Van welke aard is die verhouding ? Zij is allereerst psychologisch geladen: het ontwakend inzicht van Eggerman wordt geprojecteerd, krijgt
gestalte in het onmiddellijk volgend beeld van de twee jonge mensen in het roeibootje. Van allesbeheersend belang is hier dan ook de beeldvolgorde: 1. Eggerman zit in gedachten voor zich uitstarend in zijn studeerkamer; 2. het beeld van
het roeibootje (datgene wat Eggerman ziet) ; 3. Eggerman op het terras van het
buitengoed, kijkend naar het roeibootje. Men zou ook hier weer van een „raccourci" kunnen spreken van de indirecte vorm die we hierboven in Het dak sig, om met een „f adenaleerden. De handeling breekt niet af door een ,,fade-out'
in" van hetzelfde object op een later tijdstip weer aan te vangen. De „sprong"
geschiedt via de omgeving, de achtergrond (i.c. de projectie van Eggermans gedachten) , terwijl de persoon zelf a.h.w. niet voor een bepaalde fase geëlimineerd
wordt: hij was er steeds, zijn aanwezigheid was een psychologisch geladen continuum. Eggerman is geen ogenblik tijdens de „over-blending" afwezig geweest
en daarom wordt de „sprong" ook eigenlijk niet als zodanig gevoeld.
Er is echter meer: niet alleen sluit de conversatie die Eggerman bij het derde
beeld in de tuin voert, direct aan bij zijn „Ik begrijp het niet" van de vorige dag,
maar ook formeel dat wil ,filmisch" dus zeggen: visueel gaan de twee
tijdsmomenten verhouding aan. Er zit een typisch filmische beweging, een continue stroom in de afwisseling van close-up (1) naar long-shot (2) en vandaar
naar medium-shot (3) . Door de camera-instelling en de beeld-ordening wordt
a.h.w. een specifieke „duur" geschapen die dwars door de chronologische tijd
heenbreekt. De psychologische geladenheid van „over-blending'' en beeld-ordening dwingt hier vanzelf tot de hantering van de Bergsoniaanse term „durée" :
hier doorbreekt de „durée" datgene wat Bergsom de „temps" (de chronologische, rationeel bepaalbare tijd) heeft genoemd. En daar schuilt, naar ik meen, de
quintessens van de specifiek „filmische" tijdscategorie. Het gaat niet om een
„verknipte" chronologische tijd
zoals ook de roman die nog voor een belangrijk deel hanteert
maar om een totaal nieuwe tijd van totaal andere, nl. psychische orde. En ook hier weer merken wij op, dat de middelen waarmee de film
deze „durée" schept, de camera-stand en de montage zijn ...
;

In ons laatste voorbeeld hadden wij geen gelegenheid om op de tij dsfunctie
van de camera-beweging te wijzen, weshalve wij daar ook nog enkele voorbeelden van naar voren willen brengen. Misschien is de beroemde scène op de trappen van Odessa uit Eisensteins Pantserkruiser Potemkin wel een der sterkst sprekende gevallen. Het is de sequence waarin de bewoners op de trappen die naar
de haven van Odessa afdalen, zijn samengestroomd om de opstandeling van de
„Potemkin" te begroeten. Dan verschijnt plotseling bovenaan de trappen een
afdeling Kozakken, die op de massa begint te vuren en een massaal bloedbad
aanricht. Hoe lang kan die gebeurtenis in de chronologische tijdscategorie geduurd hebben ? Afgaande op het snelle tempo waarin de Kozakken de trappen
afdalen, moet het drama zich in vijf tot tien minuten voltrokken hebben. Dat zal
ook zo ongeveer de totale duur van deze sequence zijn. Maar voor de toeschouwer is zij net zoals voor de bewoners van Odessa zelf aan geen chronologische tijd meer te meten. Seconden en minuten hebben plaats gemaakt voor de
durée van de angst. Het zou de moeite lonen om onbevangen toeschouwers na
afloop naar de chronologische duur van deze sequence te vragen; misschien zou
men helemaal geen tijdsbestek kunnen noemen, maar zeker is het dat men anders
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een veel langer tijdsbestek zou noemen dan de sequence duurt. Ongetwijfeld
schuilt het geheim daarvan weer in de camera-instellingen en de beeld-ordening.
Maar belangrijker nog is hier de bewegende camera, die steeds maar weer met de
vluchtenden mee de trappen afdaalt. Eindeloos lang, worden die trappen de
treden lijken geen einde te -nemen, ook al overzien we een paar maal in een longshot die trappen gemakkelijk in hun geheel ... .
Wie Hitchcocks film The man who knew too much gezien heeft, zal zich
ongetwijfeld de sequence herinneren, waarin de hoofdpersoon door een heel
smal gangetje naar een geheimzinnig binnenplaatsje loopt, waar een naar alle
waarschijnlijkheid zeer suspect huis staat. De camera identificeert zich daar met
de blik van de hoofdpersoon, en glijdt dus langzaam vooruit door het gangetje.
Het is een eindeloze gebeurtenis, die niet meer te meten is met seconden en minuten, ook al is het gangetje maar kort, en al duurt de opname zelf misschien
maar enkele seconden. Ook hier weer is het de dynamische camera die de psychische intensiteit schept, waardoor de „temps" doorbroken en de „durée" geintroduceerd wordt.
Aan het slot van René Cléments onvergetelijke film Jeux interdits verdwijnt
het kleine meisje, dat bij een bombardement in de aanvang van de tweede wereldoorlog haar ouders heeft verloren, in een onoverzichtelijke menigte vluchtelingen, luidkeels roepend om haar moeder. Het is een ontroerende scène, vooral
omdat het meisje, dat na het bombardement op een boerderijtje beland was en
daar door een soort magisch spel de dood en haar eigen eenzaamheid had weten
te bezweren, nu voor het eerst van haar situatie doordrongen wordt. De camera,
die eerst vlak achter haar stond, rijst langzaam omhoog, zodat wij haar weg door
de vluchtelingen chronologisch misschien iets langer kunnen volgen, dan wanneer de camera die beweging niet had gemaakt. Doch juist door die beweging
opwaarts wordt de gebeurtenis ontdaan van haar chronologische uitgebreidheid:
het zoeken van het kind naar haar moeder wordt in een andere tijdscategorie geheven het duurt eindeloos en als we de ogen sluiten, zoekt zij nog ... .
Een laatste voorbeeld ontleen ik opnieuw aan Bergmans film De glimlach van
een zomernacht. Een cynisch, elegant gezelschap uit het fin de siècle logeert op
een groot Zweeds buitengoed. Tijdens het diner vindt een heftige scène plaats
tussen de zoon van Eggerman, die de ernst van de liefde verdedigt, en de rest
van het gezelschap, die de liefde alleen nog als een elegant spel kan bedrijven.
Daarna gaat men de thee gebruiken in de grote tuinkoepel. Een al wat oudere
actrice zingt een klein, ijl lied: „Freut euch des Lebens", waarbij ze zichzelf op
de gitaar begeleidt. Het is een sequence van rust en verstilling ná de diner-scène
en voor een éven bewogen scène waarin de jonge minnaar zich wanhopig van het
leven wil beroven. De verstilling van de tuinkoepel-scène geldt niet alleen de
emotie, maar ook het object: het gezelschap zit onbeweeglijk naar het lied te luisteren, voor een ogenblik ontdaan van cynisme en intrige, van „houding" en elegant bedrog. Voor een ogenblik ? Wie „filmisch" kijkt en beleeft, ervaart, hoe
deze sequence volkomen buiten iedere chronologische meetbaarheid valt. Zij
heeft een intensiteit die alle besef van chronologische verhouding wegvaagt. Het
gezelschap in de koepel zit daarniet één of twee of drie minuten rustig en doodstil bijeen het konden ook uren zijn; zij zitten er „voor alle tijden" ...
Vraagt men zich af, hoe Bergman de „duur" van dit sublieme „moment" heeft
opgeroepen, dan moet het antwoord opnieuw in de camera-beweging worden
gezocht; de sequence begint met een close-up van de gitaar, en dan wijkt de
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camera, zonder zich naar links of rechts te wenden, langzaam terug, steeds meer
leden van het gezelschap in haar beeldveld -betrekkend, totdat bij het eind van
het liedje de opname in een long-shot geëindigd is. Daar is trouwens dan ook
tegelijkertijd de sequence ten einde.
Wanneer met bovenstaande voorbeelden duidelijk gemaakt mocht zijn, dat de
film over een volkomen eigen tijdscategorie beschikt, die haar, in onderscheid
van drama en epiek, tot een autonome en specifieke kunstvorm maakt, dan is de
sprong naar de stelling dat juist hier, in deze tijdscategorie, een criterium voor de
beoordeling van wat film is en wat niet, niet te stoutmoedig. De stelling immers
wordt nog versterkt door de omstandigheid dat het juist de specifiek filmische
expressiemiddelen zijn, die deze doorbreking van de chronologische tijd en deze
evocatie van de „durée" mogelijk maken.
Ik meen, dat een dergelijk criterium bijzonder belangrijke diensten zou kunnen
verrichten bij een nadere, en langzamerhand zeer noodzakelijk geworden differentiëring in het enorm complexe verschijnsel film.
Wat maakt de film tot Film ? Welk structuurkenmerk verbindt dwars door alle
huidige onderscheidingen heen, de meest uiteenlopende films ? Waarom is Ivens'
La Seine a rencontré Paris, ondanks het feit dat het geen „speelfilm" is, toch zeer
verwant aan De Sica's Fietsendieven, aan Delbert Manns Marty, aan Bergmans
Glimlach van een zomernacht of aan zijn nog meer recente Op de drempel van
het leven ? Hoe komt het dat men bij al deze films zeer verscheiden van aard:
De Sica werkt „on location'' en niet met beroepsacteurs, terwijl Bergman juist in
de studio en met eminente acteurs werkt dezelfde reactie heeft: „Dit is
film"
ilm" ......
De film is een jong medium; haar structuur is nog voortdurend aan veranderingen, ingrijpende veranderingen dikwijls, onderhevig. De dogmata uit de tijd
van het avantgardisme mogen dan niet verloren zijn gegaan, het is in ieder geval
zeker, dat zij óók niet meer voldoende zijn. Camerabeheersing en montagetechniek zijn dermate geperfectioneerd, dat men ook in tweede- en derderangsfilms
tal van voorbeelden van voortreffelijke vormgeving kan aanwijzen, zonder dat
dit iets verandert aan de notie dat het toch niet in de volle zin des woords
„Film" is. Waar liggen de criteria?
Zomin als de onderscheiding tussen „documentaire" en „speelfilm" levensvatbaarheid heeft bij films als Fietsendieven, zomin gaat het criterium op, dat men
met niet-beroepsacteurs alleen een goede film kan maken, getuige Fellini's La
Strada, die toch gecentreerd is om een drietal grote acteurs, en met name om
Giulietta Massina. Zomin als het criterium van een te uitgebreide en „literaire"
dialoog volledig voldoet bij voorbeeld in Renoirs prachtige film The river ,
zomin gaat het criterium „toneelmatig" op bij een van de films van Bergman of,
om een heel oud, beroemd voorbeeld te noemen, bij Dreyers La passion de
Jeanne d'Arc. Het begrip „toneelmatig" grootste afkeuring in de mond van
de f ilmtheoreticus is bij nader inzicht bijzonder vaag. Vroeger was de toneelfilm gemakkelijk te herkennen aan een statische camera, die de scènes liet uitspelen, en een montage die er zich toe beperkte die scènes aan elkaar te rijgen. Maar
de hantering van het medium is, voorzover het zijn technische aspecten betreft,
ook in de toneelfilm doorgedrongen. Ook daar kennen wij een veel scherpere en
geraffineerder montage, en juist in vele toneelfilms staat de camera praktisch
nooit stil .... Een recent voorbeeld levert de film Anna Lucasta, die zonder
....
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meer een toneelfilm is, maar waarin men de filmische expressiemiddelen op
grote schaal kan aantreffen, met name de vloeiende, snelle montage nadat Anna
Lucasta haar ouderlijk huis ten tweeden male ontvlucht is en met haar vroegere
matroos door alle mogelijke clubs en bars zwiert. Sterker nog is het voorbeeld
van Separate tables, dat zich toch ook alle mogelijke moeite geeft om in cameradynamiek een filmische expressie te scheppen zonder dat de film daar meer is
dan een overdrachtmiddel van soms sublieme spelkwaliteiten. Maar Ingmar Bergmans Glimlach van een zomernacht, dat echt als „toneel" begint Eggerman
achter zijn schrijftafel; klopje op de deur; bediende die binnenkomt; een gesprekje, dat voor ons, toeschouwers, iets als een dramatische „expositie" is
blijkt Film van het zuiverste water te zijn ... .
Waar noch het gebruik of de afwijzing van de studio, noch het gebruik of de
afwijzing van beroepsacteurs, noch het object, noch de enscenering (we kennen
prachtige films, die zich in één kamer afspelen !) , noch de toepassing der f ilmische expressiemiddelen klaarblijkelijk meer normgevend zijn voor wat iedere
„filmgevoelige'' terstond ervaart als „Film", daar is het ongetwijfeld gerechtvaardigd om in deze specifieke tijdscategorie van de film een nieuw criterium te
veronderstellen.
Laat ons een ogenblik nog de beide hierboven aangehaalde toneelfilms nader
bezien op hun tijdscategorieën. Behalve de reeds beschreven „epische" montage
van Anna's vlucht uit het ouderlijk huis kenmerkt de film zich door een typisch
„verknipte tijd", en wel in die mate, dat er ternauwernood enig besef van tijd ook van chronologische tijd overblijft. De film begint met een sequence
waarin wij het negermeisje Anna Lucasta waarnemen in het milieu waarin zij
terecht is gekomen: een trieste havenkroeg. Dan volgt, hard en anorganisch, een
overgang naar het ouderlijk huis, waar de familie om bepaalde redenen besluit,
de verloren dochter terug te halen. Hierna zijn wij opnieuw in de havenkroeg,
op dezelfde avond als die van de eerste sequence. De tweede sequence echter
speelt op een daaraan voorafgaand tijdstip: in de namiddag van diezelfde dag.
Het typerende is, dat men zich dit eerst realiseert bij de analyse achteraf. Men
moet *uit het logisch verband tussen deze sequences afleiden, dat de tweede
sequence voor de eerste en de derde zich afspeelt, maar de film zelf doet dat
nergens ervaren. Er stroomt, om zo te zeggen, geen „tijd" door deze film, waarbij wij met „tijd" uiteraard de verinnerlijkte, geladen tijd bedoelen, die wij met
de term „durée'' aanduidden. Kenmerkender nog is de overgang van de derde
naar de vierde sequence, waarin wij Anna opnieuw in haar ouderlijk huis aantreffen. Pas geleidelijk merken wij uit de dialoog dat die vierde sequence „geruime tijd later" moet zijn; de tussenliggende tijd is niet functioneel gemaakt,
maar eenvoudig geëlimineerd, en de film blijkt dus eenvoudig van moment naar
moment te springen. Pas uit de minuten later komende deductie merken wij dat
er „tijd" is voorbijgegaan een deductie die bij voorbeeld bij de toch zeer gewaagde raccourci's van De Sica, zoals wij die hierboven hebben beschreven, niet
alleen overbodig was, maar waartoe men zelfs ook niet de neiging gevoelt.
Iets soortgelijks nemen wij waar in Separate tables. Ook daar gaat het om een
„verknipte tijd", om een verzameling „belangrijke momenten", waarbij de tussenliggende tijd geëlimineerd is. De film springt van moment naar moment.
Men merkt dat bijzonder duidelijk bij de overgang van de nacht op de morgen.
Er wordt een groot gedeelte van de nacht „overgeslagen" en pas later wordt ons

TIJDSCATEGORIEËN IN DE FILM 19

uit de mededelingen van de hotelhoudster duidelijk wat er verder nog aan belangrijks tijdens die nacht is gebeurd. Dat dit belangrijks „tijd" heeft gekost, en
vooral, dat deze emotionele nacht, waarin zoveel schokkende en tragische dingen
gebeurd zijn, een „durée" heeft, wordt nérgens duidelijk. Op kleinere, maar niet
minder duidelijke schaal ziet men het „filmisch" tekort in de sequence van het
ontbijt, waar iedere notie, zelfs van chronologische tijd, ontbreekt, en die tijd
eenvoudig verknipt is in een aantal momenten waarop „belangrijke" dingen gezegd of gebaren gemaakt worden. Ook hier weer „stroomt" de tijd niet met die
innerlijke dynamiek die haar tot „durée" maakt. Misschien is het goed, hier nog
eens te herinneren aan die voortreffelijke film Twelve angry enen, om misverstanden te voorkomen. Het is een film die gepredisponeerd lijkt voor een toneelfilm: de handeling speelt zich in anderhalf uur in één vertrek af, waarin zich
twaalf mensen bevinden. Acteurschap en dialoog lijken dus de dynamische factoren te moeten worden. Maar in feite zijn het de camera en de montage geweest
die de hevige dynamiek geschapen hebben, en aan deze film een „duur" hebben
verleend. Het duidelijkst merkt men dat door de ervaring dat deze film veel
„langer" is dan de som van alle opmerkingen, pauzes en handelingen bij elkaar.
De prachtige camerabeweging, die ten nauwste correspondeert met de emoties zo nauwkeurig dat het dikwijls lijkt of de camera-beweging primair en de emotie
secundair is en de uiterst subtiele montage, die in de afwisseling van long- en
medium-shots en close-ups een bewogen ritmiek schept, gaven deze film zijn
eigen „duur" . En daardoor werd Twelve angry men Film, terwijl de beide andere
verfilmd toneel bleven.
Willen wij er inderdaad toe overgaan, dit criterium der tijdscategorieën aan te
wenden, dan doet zich een totaal andere differentiëring van het fenomeen aan
ons voor. In de eerste plaats is er dan een grote groep films momenteel misschien wel de grootste die alleen aan de dramatische en epische tij dscategorie
onderhevig is. Vanzelfsprekend horen hier vele films toe die gebaseerd zijn op
een bestaand toneelstuk of boek. Een thema dat eenmaal vervat is in de dramatische of epische tijdscategorieën, kan daar meestal niet van worden losgemaakt
zonder enorme beschadigingen. Maar tot die groep behoren óók nog vele andere
films, tot talloze documentaires toe ! Wetenschappelijke analyse zou duidelijk
kunnen maken in welke matebepaalde films aan deze tijdscategorie onderhevig
zijn, en in hoeverre niet.
De tweede groep is vroeger ongetwijfeld nog veel groter geweest dan nu, hoewel zij momenteel nog steeds een indrukwekkende omvang heeft. Het is de
groep waarin überhaupt geen tijdscategorie meer werkzaam is. Het zijn de films
van de eeuwig jeugdige filmsterren, de eeuwige exotische vakanties, de eeuwige
onveranderlijke liefdes, de eeuwige rijkdom en de eeuwige vrije tijd. Het woord
„eeuwig" dat wij juist in dit verband bij herhaling gebruiken, is typerend voor
die afwezigheid van tijdscategorieën. En het is ook begrijpelijk dat de „tijd" hier
ontbreekt, omdat wij hier in feite te maken hebben met film- mythen. De mythologie immers, kent geen tijd. Zij verwerkelijkt zich paradigmatisch ín de tijd, maar
als mythe is zij tijdeloos. Haar goden- en godinnengestalten worden niet ouder
(getuige de nog steeds terugkerende jeune-premier-rollen van Gary Grant, Gary
Cooper en vele anderen) ; de menselijke problematiek van het „ouder worden",
dus van het voortgaan in de tijd, is hun vreemd. De liefde waarin zij verwikkeld
raken, is een olympische liefde: onkwetsbaar en niet aan te randen door de tijd.
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Als er iets mis gaat met de liefde, ligt dat nooit aan de liefde als zodanig, maar
aan uiterlijke omstandigheden: de olympische liefde zélf ligt buiten de tijd. Zij
verandert niet, zij verandert nooit, en in iedere film is zij als dezelfde onaantastbare grootheid aanwezig. Vandaar ook het onvermijdelijk „happy end" : de kus
waarin de gelieven elkaar definitief vinden. Het is een dwaasheid om te vragen:
„En wat gebeurt daarna ?'', of op te merken dat dan de liefde eigenlijk nog maar
pas begint: deze liefde kent geen begin en geen einde. Zij is een ogenblik paradigmatisch in de tijd ingetreden zij trekt zich bij het „happy end" als vanzelfsprekend op de olympus terug. Het is een liefde zonder toekomst, omdat zij
qualitate qua „eeuwig" is ... .
Men zou soortgelijke opmerkingen kunnen maken over andere thema's en
objecten uit de „mythologische" film, maar onmiskenbaar is de liefde het belangrijkste thema van dit soort films, en daarom hebben wij het hier zo bijzonder
nadrukkelijk naar voren gehaald. Overigens is het vanzelfsprekend, dat ook de
„mythologische" film bij gedeelten met andere tijdscategorieën dan die der tij deloosheid kan opereren, en fragmentarisch dus „toneel-film" en zelfs „Film" kan
zijn. Ook hier zou een wetenschappelijke analyse aan de esthetische beleving en
waardering of verwerping van een bepaalde film als Film een basis kunnen
geven.
Resteert dus de in verhouding te kleine groep van „echte" films, waarin de
tijdscategorie van de „durée" primair en allesbeheersend is. En misschien is het
nuttig, om hier nog een enkel voorbeeld naar voren te brengen. Ik denk dan aan
die film par excellence: Un condamné a mort s'est échap pé van Robert Bresson.
Het tijdsbestek van de gebeurtenis de gevangenschap en ontvluchting van een
Franse verzetsstrijder uit de gevangenis te Lyon beslaat bij elkaar weken, zo
niet maanden. Het is dus duidelijk dat er, chronologisch gesproken, enorm veel
tijd geëlimineerd moet zijn. Oppervlakkig gezien, lijkt dat ook het geval te zijn:
de film bestaat uit een groot aantal sequences, die dikwijls bijzonder kort zijn;
sommige hebben misschien maar een duur van 20 seconden.
Voor de aandachtige toeschouwer, en met name voor wie de film bij herhaling
ziet, ligt de zaak echter heel anders. Hij heeft niet de ervaring van een „verknipte tijd", en zelfs voelt hij ook niet de suggestie van de totale chronologische
duur der gebeurtenissen: niemand zal die aan het slot van de film precies kunnen
aangeven zomin als Fontaine, de hoofdpersoon, zélf dat na afloop gekund
zou hebben .... Het is een tijd die bepaald wordt door kleine gebeurtenissen,
door gedachten, door onzekerheden, door angst niet door minuten of uren of
weken. In het verbeten werken aan de ontvluchting het forceren van de celdeur gaat de notie van een chronologische tijd verloren, en zozeer is Fontaine
daaraan ontheven, dat hij nadat alles gereed is, nog steeds niet vertrekt, al is zijn
vonnis al geveld en kan ieder ogenblik zijn celdeur opengaan voor de wacht die
hem voor het executiepeleton zal voeren. Het zijn de anderen die hem tot de
feitelijke ontvluchting moeten aansporen. Geen ogenblik kent deze film de spanningselementen van vele andere „ontsnappingsfilms'', die juist bij uitstek uit
chronologisch bepaalde of te verwachten gebeurtenissen voortkomen. Misschien
heeft Fontaine nog weken de tijd, misschien nog maar een etmaal. Niemand
weet het ook achteraf niet. En als de ontsnapping bijna een feit is geworden,
blijft Fontaine nog voor de laatste hindernis wachten urenlang, zonder dat hij
veel „zin" lijkt te hebben. Zijn tijd voltrekt zich niet in minuten of uren, maar
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in de confrontatie met de weerbarstige materie: het hout van de celdeur, het
metaal van een lepelheft. Niet de wijzers van een klok, maar het loswrikken van
een splinter of de intensiteit van een sober, heimelijk gesprek met Blanchard, de
oude man uit de cel naast hem, bepalen zijn tijd. Zo zit hij ook bij die laatste
hindernis „in zijn eigen tijd".
Bresson heeft die innerlijke, autonome tijdscategorie vooral weten te verbeelden door het ritme der beelden, en door de zeer opmerkelijke „fade-outs" en
,,fade-ins'
, die van bijzonder lange duur zijn, evenals de stukken donkere, beeldloze film, die daar tussenin liggen. De „tussenliggende tijd" is niet geëlimineerd,
hij stroomt „voelbaar" door; maar het is ook weer niet zo, dat het tijdsbestek der
handelingen (beelden) en het gesuggereerde tijdsbestek van de „tussentijd"
(beeldloosheid) tezamen de som van de chronologische tijd der gebeurtenis zijn.
Juist in de afwisseling van beeld en beeldloosheid wordt die geheel andere tijdscategorie geschapen, die de handeling een eigen „duur" geeft afgezien van
haar chronologische uitgebreidheid.
Er bestaat een bekende uitspraak, dat niets zo objectief is als de camera, en
tegelijk niets zo subjectief .... Enerzijds immers registreert zij met een wetenschappelij k-obj ectieve nauwkeurigheid, anderzijds is zij volmaakt subjectief in de
keuze van haar object en haar instelling tot dat object. Ik meen, dat in deze
paradox ook het feit van deze typisch filmische tijdscategorie zit besloten. Niet
de chronologische tijd van de objectieve handeling heerst in de film, doch de tijd
van de camerawaarneming, de montage en de camerabeweging; en in zoverre
deze factoren psychisch ten opzichte van de handeling „geladen" zijn, ontstaat
dan dat wat wij de „duur" van de film willen noemen: een geheel eigen „tijd",
die men van de eerste tot de laatste meter door de film voelt stromen.
Wij zijn ervan overtuigd dat wetenschappelijke analyse en statistisch onderzoek in de film op deze wijze tal van formele differentiëringen zouden kunnen
aanwijzen, die dwars door de traditionele en ontoereikende onderscheidingen in
soorten en genres heen zou breken, en zich werkelijk tot dit specifieke medium
zou bepalen zonder zich, zoals nog al te vaak geschiedt, te verliezen in een geabstraheerde „inhoud" of bepaalde „literaire" formalismen. En juist nu met name
de Amerikaanse film weer meer en meer haar kracht lijkt te gaan zoeken in de
geperfectioneerde toneel-film, zou dit criterium der tijdscategorieën nuttige diensten kunnen bewijzen.
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1876. Op dit historisch moment van realisatie van een stoutmoedig
1Jittanovember
en fantasierijk plan vatte de Directeur van de Kanaalmaatschappij Josephus
de resultaten op de volgende wijze kernachtig samen: „Onvruchtbaar water
werd in vruchtbaar land en onvruchtbaar land in vruchtbaar water herschapen!
Wij voegden bij den schoot der aarde welige akkers, die door den landbouw
welvaart verspreiden ! Wij onttrokken aan den schoot der aarde ruimte voor
waterwegen, die handel en scheepvaart tot heil en voorspoed strekken. Voor
Amsterdam betekent dit niet meer of minder dan het verkrijgen van de zee,
waarvan zij zo lang uitgesloten was; het bezit van een waterweg, die menige
handelsstad haar zal benijden".
Met deze woorden werd het Noordzeekanaal voor geopend verklaard. Ruim
11 jaar had men gearbeid aan de doorgraving van Holland op zijn smalst; Amsterdams zeeverbinding en de gelijktijdige inpoldering van een belangrijk deel
van het IJ tot duizenden bunders land waren er het gelukkige resultaat van. Het
was nodig ! De geringe diepte van Zuiderzee en IJ, daarna de ontoereikendheid
van het Noordhollands Kanaal hadden een gezonde ontwikkeling van de handel
en de scheepvaart van en op Amsterdam verhinderd.
Door het tot stand komen van het Noordzeekanaal werd de grondslag gelegd
voor een hernieuwde economische ontwikkeling van één der machtigste koopmanssteden van Nederland. De ontwikkeling van de scheepvaart die hierop
volgde toonde de noodzaak hiervan wel aan. Zo kwamen de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en de Stoomvaart Maatschappij Nederland,
opgericht in resp. 1856 en 1870, eerst na opening van het Noordzeekanaal werkelijk tot ontwikkeling. Weinige jaren na de opening volgden de oprichting van
de koninklijke West-Indische Mail, de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij
voor de vaart op Engeland, de Maatschappij „Oceaan" voor de vaart op Indië, de
Afrikalijnen, de Java-China-Japanlijn en de Koninklijke Hollandsche Lloyd voor
de verbindingen op Zuid-Amerika. Van de nieuwe hausse in de wereldconjunctuur, die bij de eeuwwisseling inzette, kon Amsterdam dan ook ten volle prof iteren. De Amsterdamse koopvaardij nam toe van 87 schepen met een tonnage
van 303.000 bruto m 3 in 1900 tot 211 schepen met een tonneninhoud van
1.064.000 bruto m 3 in 1913, hetgeen 65 % van de gehele Nederlandse koopvaardijvloot uitmaakte.
De lange, aan de opening voorafgaande j aren, waarin men het doen moest
met het snel verouderende Noordhollands Kanaal, hadden op de ontwikkeling
der Amsterdamse havenwerken een rem gezet. Reeds rondom 1869 ontvouwde
Van Niftrik zijn plannen tot de bouw van de huidige Handelskade, in 1875 ving
men de voorbereidende werkzaamheden voor dit project aan. Twee jaar later
begon men aan de bouw der kademuren en in 1879 kon 400 meter kademuur
voor exploitatie gereed gemaakt worden. De belangstelling voor de Handelskade,
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in de aanvang gering, nam snel toe, toen de N.V. Handelskade besloot tot de
bouw van de pakhuizen Europa, Azië en Afrika. Het Blaauwhoedenveem en het
Vriesseveem bleven niet achter en bouwden de pakhuizen Amerika, Australië en
Wilhelmina.
Was met de bouw van de Handelskade een verdere grondslag gelegd voor de
bloei van de Amsterdamse handel en scheepvaart, die toen overwegend op de
koloniën waren georiënteerd, een ander vraagstuk drong zich ter zelf der tijd op,
dat van de houtaanvoer. Ook de Amsterdamse houthandel had, doordat hij van
een goede zeeverbinding lange jaren verstoken was gebleven, sterk geleden, maar
leefde weer op, toen de opening van het Noordzeekanaal in zicht kwam.
In 1873 besloot men tot het gereed maken van een afzonderlijke houthaven,
waarvan in 1876 een deel gereed kwam. Zoals verwacht kon worden, bleek de
ruimte in de, nu als oude Houthaven bekende inrichting, veel te klein; er was
ruimte voor 24 schepen, terwijl in het najaar van 1876 te Nieuwediep, de mond
van het Noordhollands Kanaal, 50 houtschepen lagen, die voor Amsterdam
bestemd waren. Daarom begon men met het gereed maken van de Minervahaven,
die enkele jaren later in gebruik kon worden genomen.
Nog waren de vraagstukken rondom de havenwerken niet volledig opgelost:
aan een afzonderlijk havenbassin voor de aanvoer van petroleum werd dringend
behoefte gevoeld. Nadat men van de kwaliteiten van petroleum als licht- en
warmtebron genoegzaam was overtuigd, bleek het verbruik daarvan snel toe te
nemen. Zoals met alle nieuwe produkten het geval is, bleek men aanvankelijk
zeer wantrouwig om de nog weinig bekende vloeistof op te slaan. Het eerste
proefvaatje bleek nergens te kunnen worden opgeslagen, zodat het tenslotte door
de Waagdragers acher een van hun panden in de grond werd begraven!
Het brandgevaar, dat met petroleumopslag samenhing, leidde ertoe, dat het
Amsterdamsche Petroleum Entrepot in 1870 buiten de bebouwde kom werd aangelegd. Doordat het verbruik van petroleum snel toenam, en deze brandstof niet
langer in vaatjes, doch in bulk werd aangevoerd, bleek de inrichting al spoedig
te klein. Een speciale, hoefijzervormige petroleumhaven, plaats biedend aan
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twaalf schepen, kwam in 1889 gereed, welke met tanks voor de opslag werd uitgerust. De Amsterdamsche Petroleum Maatschappij, aan wie de exploitatie van
de Petroleumhaven was overgelaten, bleek niet opgewassen tegen de Standard
Oil Cy, die later zelf installaties in de Amsterdamse haven vestigen zou. In 1895
liquideerde zij, waarna volgens contract haar installaties door de Gemeente werden overgenomen.
Van die tijd af dateert de gemeentelijke exploitatie van het Petroleumentrepot,
die tot goede resultaten heeft geleid. Na de totstandkoming van het Noordzeekanaal begon Amsterdam te werken aan de verbetering van de Rijnverbinding,
met het gevolg dat in 1892 het Merwedekanaal gereed kwam. Toen bleek eens
temeer, dat de Amsterdamse haven een onmisbare factor is in de economische
ontwikkeling van Nederland. Gestimuleerd door de gunstige wereldconjunctuur
kwam de Amsterdamse haven ten volle op gang. De Handelskade bleek te klein;
het Noordzeekanaal moest worden verbeterd en er moesten nieuwe ligplaatsen
voor de zeeschepen en opslagruimte voor de sterk toegenomen handelsactiviteiten
komen. Het oude Rijksentrepot bleek ontoereikend; het werd door de Gemeente
overgenomen. Het IJ-eiland, v66r de Handelskade liggend en met uitgestrekte
kaden plaats biedend aan talloze zeeschepen en voorts het nieuwe Handelsentrepot, kwamen in 1900 gereed.
De lange jaren vergende verbetering en vernieuwing van de Amsterdamse
havenwerken in de periode 1876-1895 weerspiegelde zich in het aantal en de
inhoud der aangekomen zeeschepen; na 1895 kon een nog aanzienlijk snellere
stijging worden geconstateerd:
1876: 1090 zeeschepen met een inhoud van 1.136.000 bruto m3
1895: 1676 zeeschepen met een inhoud van 4.987.000 bruto m 3
1901: 2213 zeeschepen met een inhoud van 7.251.000 bruto m3
1913: 2597 zeeschepen met een inhoud van 12.303.000 bruto m 3

Deze toename had tot gevolg, dat omstreeks 1910 het vraagstuk van de toegang vanuit zee weer aan de orde kwam; de Middensluis, die in 1896 in gebruik
was genomen, achtte men niet voldoende meer om aan de gestelde eisen te beantwoorden. De oorlog kwam en had een ernstige weerslag op handel en scheepvaart. De plannen voor de bouw van een nieuwe grote schutsluis werden uitgesteld en eerst in 1919 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de grote
Noordersluis. Dat men daarbij de blik gericht hield op de verre toekomst kunnen
de afmetingen van deze sluis getuigen: met een lengte van 400 m, een breedte
van 50 m en een diepte van 15 m is de Noordersluis de grootste ter wereld.
In het laatste oorlogsjaar (1918) was het aantal aangekomen zeeschepen te
Amsterdam gedaald tot 378; evenwel betekende de eerste wereldoorlog voor
Amsterdam en voor geheel Nederland toch slechts een onderbreking van
de opwaartse beweging, die in 1895 een aanvang genomen had. Weliswaar brak
er in 1920 een crisis uit, doch de invloed daarvan op de zeescheepvaart bleef uit,
zodat een ononderbroken opwaartse beweging plaats had tot 1930. Niet alleen
de realisering van de plannen tot de bouw van de Noordersluis ondervond een
stagnatie door de wereldoorlog, maar ook die tot de aanleg van de Coenhaven,
waartoe in 1913 besloten was. Voor het eerst week men hierbij af van de gedachte, dat de havenwerken in het Oosten moesten worden geconcentreerd. Dat
men voor de Coenhaven een plaats had gedacht in het Westelijk gebied, vloeide
voort uit de geleidelijk groeiende opvatting, dat westelijk gelegen havengebieden
de vaarweg naar het Noordzeekanaal aanzienlijk zouden bekorten. Zo kwam de
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Coenhaven ten Oosten van de Petroleumhaven tot stand, waar zij in 1924 gedeeltelij k, in 1933 geheel in gebruik kon worden genomen.
Hoe de zeescheepvaart zich ontwikkelde tot de grote wereldcrisis, die de Nederlandse volkshuishouding lange jaren zou verlammen, blijkt uit het volgende
overzicht:
aangekomen zeeschepen in 1913: 2597, met een inhoud van 12.303.000 bruto m 3
aangekomen zeeschepen in 1918: 378, met een inhoud van 747.695 bruto m3
aangekomen zeeschepen in 1924: 3016, met een inhoud van 18.101.186 bruto m 3
aangekomen zeeschepen in 1930: 3935, met een inhoud van 26.693.272 bruto m 3

Na 1930 nam de zeescheepvaart op Amsterdam, als gevolg van de sterk dalende conjunctuur, af. De Noordersluis, die in 1930 en de Coenhaven, die in 1933
gereed kwamen, werden dus in het meest ongunstige tijdsgewricht in gebruik
genomen.
De wereldcrisis greep om zich heen en ging ook aan de zeescheepvaart niet
voorbij. De nationale bedrijvigheid nam gestadig af, hetgeen tevens een geleidelijke daling van de aan- en afvoer van zeegaande goederen ten gevolge had. De
stimulering van de industriële bedrijvigheid te Amsterdam scheen het enig mogelijke, om aan de toenemende werkloosheid het hoofd te kunnen bieden. Daarom
werd in 1930 een aanvang gemaakt met het aanleggen van de Westhaven, teneinde industrieën de gelegenheid te geven zich te vestigen aan diep water. Een
jaar later kozen als eerste de Fordfabrieken daar hun standplaats.
Het monetaire regime veroorzaakte een te hoge prijzen- en kostenstructuur en
bleef daardoor zijn stempel drukken op de Nederlandse welvaart. Eerst in 1937
kon na de devaluatie van de Nederlandse gulden een opleving worden geconstateerd. In 1938 bedroeg het aantal aangekomen zeeschepen te Amsterdam weer
3464 met een gezamenlijke inhoud van 22.108.000 bruto m 3 , waarmede het peil
van 1930 evenwel nog niet was bereikt. De periode 1930-1940 leerde het overwegend op de nationale behoeften georiënteerde Amsterdam, hoe zeer de ontwikkeling van haar transitaire functie noodzakelijk was, teneinde de havenbedrijvigheid op peil te houden. De afwezigheid van een moderne Rijnverbinding
werd dan ook in sterke mate gevoeld; het Merwedekanaal voldeed niet meer aan
de gestelde eisen.
Het herstel van de Amsterdamse havenbedrijvigheid vond bij het aanbreken
van de tweede wereldoorlog een ontijdig einde; de haven zou ten prooi vallen
aan een niets ontziende vijand. Bij de bevrijding bood de haven slechts een triest
beeld : havenwerken, havenuitrustingen en opslagruimte waren grotendeels verwoest of beschadigd, terwijl de toegangswegen door tot zinken gebrachte zeeschepen waren versperd.
De Coenhaven was geheel, de Sumatrakade gedeeltelijk vernietigd. Niettemin
wist men binnen zes maanden 6,5 km kade van obstakels vrij te maken, terwijl
155 kraanwrakken en 9 transporteurs werden gelicht en afgevoerd. Naast de
technische ontwrichting van de haven moest Amsterdam na de oorlog tevens een
verstoring van de economische relaties met landen van herkomst en bestemming
onder het oog zien; in het bijzonder de zo belangrijke handel en scheepvaart op
Indonesië zou aan de oude koopmansstad nagenoeg geheel ontvallen. De eerste
jaren na de oorlog werden gekenmerkt door een technische en economische
reconstructie van de haven; in 1949 lag het zeescheepvaart- en goederenverkeer
nog slechts 10% beneden het niveau van 1938, terwijl in het daarop volgende
jaar het vooroorlogse niveau weer was hersteld.
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De Coenhaven was in 1950 weer geheel bedrijfsklaar en geleidelijk vestigden
er zich scheepvaart-, opslag- en overslagbedrijven. Muller & Co, met regelmatige
lijndiensten naar Europa en Noord-Amerika, het Verenigd Cargadoorskantoor
met verbindingen naar Skandinavië, Engeland, Duitsland en het Middellandse
zeegebied, het Amsterdamsch Havenbedrijf, het Havenbedrijf Coenhaven, Blau
fries en Swarttouw's Havenbedrijf bepalen er thans de havenbedrijvigheid.
Intussen had de samenstelling van de wereldhandel een structurele wijziging
ondergaan, waardoor er belangrijke verschuivingen opgetreden waren in de naar
herkomst en bestemming onderscheidene goederenbewegingen. Amsterdam, compensatie zoekend voor het zich geleidelijk realiserende verlies der zo belangrijke
relaties met Indonesië, moest een nieuwe koers bepalen ten aanzien van de oplevende, zich dynamisch ontwikkelende wereldhandel. Daarbij hield men het oog
gericht op het zich in snel tempo uitbreidende massagoedvervoer, gevolg van de
toenemende grondstoffenbehoefte van tal van Europese landen. Europa, dat in
de jaren voor de oorlog zijn produktie-overschotten aan grondstoffen exporteerde, zag zich geplaatst voor de omstandigheid, dat ten gevolge van de wederopbouw en de industriële expansie het grondstoffenverbruik veel sneller toenam
dan de binnenlandse produktie, waardoor Europa sedert 1949/1950 voorgoed
een grondstoffenimporterend gebied werd. Voor Amsterdam betekende dit, dat
het zijn transito-functie moest ontwikkelen, alvorens een aanvoerhaven van
grondstoffen voor het industriële achterland te kunnen worden.
De belangrijkste, transitaire betekenis van Amsterdam dateert derhalve eerst
sedert het jaar 1952, waarin het met de opening van het Amsterdam-Rijnkanaal
een directe verbinding kreeg met de grote industrie-agglomeraties in het Duitse
Rijngebied. Door Amsterdams ontsluiting voor het internationale achterland zou
het zijn naam van nationale voor die van internationale aanvoerhaven verwisselen. Een cijfermatig bewijs daartoe is wel het feit, dat de van zee inkomende
doorvoer te Amsterdam in 1952 slechts 30%, in 1958 daarentegen niet minder
dan 60% bedroeg van de goederenaanvoer ter zee. Deze ontwikkeling krijgt des
te meer betekenis, omdat in de betrokken periode de zeegaande goederenaanvoer
verdubbelde. Met het scheppen van de nieuwe Rijnverbinding werd Amsterdam
geconfronteerd met behoeften van een geheel andere aard dan waarin het voorheen had voorzien. Het internationale achterland, vooral West-Duitsland had
ruwe grondstoffen nodig, zoals kolen, ertsen en minerale oliën, waaraan dit land
een toenemend tekort had. Voor de voorziening in deze behoefte had men havenbekkens nodig voor diepstekende zeeschepen, daar het massagoed na de oorlog
in steeds grotere schepen werd vervoerd. Bovendien was een moderne overslagapparatuur, die de overslag van massagoed in snel tempo kon realiseren dringend
noodzakelijk. Men begon aan het graven van de Jan van Riebeeckhaven, aanvankelijk bedoeld voor de aanvoer van kolen ten behoeve van de aldaar te vestigen
nieuwe elektriciteitscentrale. Het ruim 26 ha grote wateroppervlak is echter later
tevens dienstbaar gemaakt voor de ontvangst van de olie-aanvoerende zeetankers
door het grootste veembedrijf voor de opslag van minerale oliën van Europa, het
Amsterdamse Tankopslagbedrijf „Amatex" N.V.
De Westhaven, waarmede reeds in de dertiger jaren een aanvang was gemaakt,
werd in 1954 voltooid, waar in hetzelfde jaar het Overslagbedrijf Amsterdam
zich vestigde. Dit bedrijf, dat aan een 560 meter lange, aan diep water liggende
kademuur werd uitgerust met 4 laadbruggen met een gezamenlijke jaarcapaciteit
van 3,5 miljoen ton, voorzag zodanig in een behoefte, dat thans reeds de uitbrei-
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ding van het bedrijf in volle gang is; binnenkort zullen 300 meter kademuur aan
de bestaande capaciteit worden toegevoegd, terwijl het opslagterrein dan van
185.000 m2 tot 268.000 m2 zal zijn uitgebreid. Na de expansie zal het Overslagbedrijf Amsterdam kunnen beschikken over een capaciteit van niet minder dan
8 miljoen ton per jaar.
Ook voor de bestaande overslagbedrijven, aanvankelijk slechts afgestemd op
de nationale behoeften, werd het nieuwe, internationale arbeidsveld ontsloten,
hetgeen een uitbreiding van hun overslagcapaciteit tot gevolg had.
Met de nieuwe Rijnverbinding, de uitbreiding der havenbekkens, het totaal
vernieuwde kranenpark en de sterk toegenomen omvang van de capaciteit der
opslag- en overslagbedrijven kon Amsterdam nu dezelfde of meer faciliteiten
bieden aan handel en scheepvaart als de belangrijkste Noord-West Europese
havens. Uiteraard kunnen slechts harde cijfers van de waarheid van deze stelling
getuigen. Een enkele greep daaruit toont het volgende aan:
Zeescheepvaart en zeegaand goederenvervoer: In 1938 arriveerden 3464 zeeschepen (gezamenlijke inhoud 22,1 miljoen bruto m 3 in de Amsterdamse haven,
die 5.65 5.000 ton goederen aan- en afvoerden. In 1950 was het vooroorlogse
niveau weer bereikt met een aantal aangekomen zeeschepen van 4480 (gezamenlijke inhoud 23,2 miljoen bruto ma), welke 5.233.000 ton goederen aan- en
afvoerden. In 1958 arriveerden 7107 zeeschepen (gezamenlijke inhoud 50,3 miljoen bruto m 3 in de haven van Amsterdam, terwijl de aan- en afgevoerde goederen met deze schepen een omvang bereikten van niet minder dan 11.304.000
ton. Uit deze cijfers blijkt, dat de zeescheepvaart, gemeten naar de inhoud, in
1958 bijkans 2,3 maal zo groot was als in 1938, terwijl het goederenvervoer ter
zee in 1958 verdubbelde ten opzichte van 1938.
Beziet men slechts het goederenvervoer aan de aanvoerzijde, dan blijkt een
stijging van 3.485.000 ton in 1938 tot 8.611.000 ton in 1958, hetgeen tot de
conclusie leidt, dat de betekenis van Amsterdam als aanvoerhaven thans 2,5 maal
zo groot is als in 1938. Beschouwt men Amsterdam slechts in zijn functie van
aanvoerhaven voor het internationale achterland, dan blijkt de van zee inkomende doorvoer te zijn gestegen van 1.054.000 ton in 1938 tot 4.217.000 ton in
1958, waarmede de transitaire betekenis van Amsterdam verviervoudigd is.
R1jnschee pvaart en Rijngoederenvervoer: In 1938 vertrokken meer dan 2000
Rijnschepen (laadvermogen 1,37 miljoen ton) met 568.000 ton goederen naar
het internationale achterland, terwijl 1.164.000 ton goederen van de Rijn naar
)

)
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Amsterdam werden teruggebracht. In 1952 waren het echter niet meer dan 1450
schepen (laadvermogen 0,85 miljoen ton) , terwijl het totale Rijngoederenvervoer
was gedaald van 1,7 miljoen ton in 1938 tot 1 miljoen ton in 1952. Aan deze
teleurstellende ontwikkeling was de ontoereikendheid van de oude Rij nverbinding stellig niet vreemd.
Na de opening van het Amsterdam-Rijnkanaal steeg het Rijnscheepvaartverkeer echter in snel tempo; met voldoening kan thans worden geconstateerd, dat
het aantal vertrokken Rijnschepen in 1958 niet minder dan 5900 bedroeg (laadvermogen 5,25 miljoen ton) , terwijl het totale Rijngoederenvervoer toenam tot
rond 5 miljoen ton. Gemeten naar het laadvermogen is de Rijnscheepvaart t.o.v.
1952 dus meer dan verzesvoudigd, terwijl de gemiddelde scheepsgrootte toenam
van 600 ton in 1952 tot 900 ton in 1958. Het Rijngoederenvervoer van en naar
Amsterdam vervijfvoudigde ten opzichte van 1952, waarmede het Amsterdamse
aandeel in het grensoverschrijdende Rijngoederenvervoer steeg van 2,9% in
1952 tot 8,6% in 1958.
Dit zijn de reële cijfers. Vergelijken wij ze met die der belangrijkste Noordwest-Europese havens, dan blijkt, dat alleen Amsterdam kan bogen op een ruimschootse verdubbeling van het zeescheepvaart- en goederenverkeer in de periode
1938-1958. De groeikracht van Amsterdam heeft zich het sterkst getoond, en
daaraan alleen kan men de betekenis van Amsterdam voor handel en scheepvaart
afmeten. Het is dan ook deze groeikracht geweest, die tot de ontwikkeling der
thans bekend zijnde plannen tot uitbreiding van de Amsterdamse haven hebben
geleid. Bij de voorbereiding van deze plannen moesten de volgende feiten onder
ogen worden gezien:
1. De samenstelling van het zeegaande goederenvervoer zal steeds verder veranderen in de richting van een toeneming van het aandeel van het massagoed
en een overeenkomstige vermindering van het aandeel van het stukgoed.
2. De zeescheepvaart, in het bijzonder gericht op het vervoer van massagoederen, zal geleidelijk overschakelen op steeds grotere schepen, omdat de meest
economische scheepsgrootte (die grootte, waarbij de vervoerskosten per ton
vervoerd goed zo laag mogelijk zijn) aanzienlijk hoger ligt, dan de huidige
gangbare scheepstypen.
3. Wil de haven van Amsterdam in staat zijn, om in de toekomst ook deze,
steeds groter wordende schepen te ontvangen, dan dienen de havenwerken
aan deze hogere eisen te worden aangepast. Meer en grotere havenbassins
dienen te worden gegraven, welke ligplaats bieden aan diep water, terwijl
gelijktijdig de toegangswegen tot de haven zullen moeten worden verbreed
en verdiept.
4. De verwachte, verdere toeneming van het scheepvaart- en goederenverkeer
zal gepaard gaan met een overeenkomstige toeneming van de behoefte aan
kaderuimte en opslagruimte in loodsen, pakhuizen en op open terreinen.
5. Ruwweg zal de behoefte aan terreinen voor de vestiging van industrieën
evenredig toenemen, zodat ook hierin zal moeten worden voorzien; plannen
voor dit alles zijn in uitvoering of voorbereiding.
Indien de uitbreiding van de Amsterdamse haven achterwege zou blijven, zal
deze haven in de toekomst niet meer aan de steeds hogere eisen van de zee-
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scheepvaart kunnen voldoen, zodat haar lokale en nationale betekenis niet zal
kunnen worden gehandhaafd en met achteruitgang wordt bedreigd. De bij zondere functie, gericht op de handhaving en vergroting van de nationale welvaart
leidt tot de noodzaak, de haven op de toekomstige behoeften af te stemmen, omdat de toekomst wordt bepaald door wat men thans deed of verzuimde te doen.
Uiteraard dient men, wanneer men tot de expansie van een haven besluit, een
inzicht te hebben in de aard en omvang van het toekomstige goederenvervoer ter
zee. Wil men zich daarvan een beeld vormen, dan dient men uitdrukkelijk van
conjunctuurinvloeden af te zien en zich te bepalen tot de verwachte structurele
groei.
Uiteraard kan de expansie van de Amsterdamse haven slechts gerechtvaardigd
worden geacht, indien het verwachte goederenvervoer in de toekomst volumineus
zal zijn. In deze richting spreken de K.S.G.- en O.E.E.C.-prognoses zich duidelijk uit. Europa's energievoorziening zal in de toekomst in toenemende mate
afhankelijk zijn van de aanvoer vanuit overzeese landen, aangezien het verbruik,
dat thans de Europese produktie reeds aanzienlijk overtreft, in de toekomst
sneller zal stijgen, dan door de binnenlandse produktie zal kunnen worden
bijgehouden.
Zo berekende de O.E.E.C., dat in 1955 ongeveer 20% van het totale verbruik
van primaire energie door import moest worden gedekt, terwijl wordt verwacht,
dat dit percentage zal toenemen tot 2 3 % in 1965 en 37% in 1975. Men houdt
er dientengevolge rekening mede, dat de import van steenkolen in 1975 het
niveau van niet minder dan 50 miljoen ton zal hebben bereikt. Voor olie zijn de
cijfers nog indrukwekkender; de netto invoer van ruwe olie in de O.E.E.C.landen zal stijgen van 120 miljoen ton in 1958 tot 246 miljoen ton in 1975, de
netto-invoer van olieprodukten zal in dezelfde periode toenemen van 15 miljoen
ton tot niet minder dan 56 miljoen ton.
Ruwweg kan worden gesteld, dat ongeveer 70% van deze hoeveelheden voor
de landen van de Europese Economische Gemeenschap zullen zijn bestemd. Ook
de ertsinvoer in de O.E.E.C.-landen zal in 1975 een aanzienlijke hoogte hebben
bereikt.
Een belangrijk deel van de genoemde hoeveelheden kolen, olie enertsen
zullen door de beide grote Nederlandse havens moeten worden verwerkt, waarna
het transport wordt voortgezet naar de uiteindelijke bestemming: het internationale achterland. Dat de beide Nederlandse havens intensief bij dit transitovervoer zullen worden betrokken, ligt buiten twijfel. Zij beschikken immers over een
uitstekende Rijnverbinding. Het is juist deze gunstige ligging, die niet slechts
een havenbelang dienend voor het door schaarse natuurlijke hulpbronnen
gekenmerkte Nederland profijtelijk is. Sterker nog: het is voor Nederland een
klemmende noodzaak, om de hulpmiddelen, waarover het ten behoeve van de
inkomensvorming beschikt, zo intensief mogelijk te benutten. Een logische consequentie van deze waarheid vormen nu de Amsterdamse havenplannen, welke
bijdragen tot de ontwikkeling van de Nederlandse functie in de dienstverlenende
sector. Wat is nu de inhoud dezer plannen en welke resultaten kunnen ermede
worden bereikt?
Amsterdams nieuwe koers zal mede worden afgestemd op de toekomstige
ontwikkelingen van het massagoedvervoer. De cijfers uit het verleden wijzen in
die richting. Zo was de zeegaande goederenaanvoer te Amsterdam in beide voorafgaande jaren als volgt samengesteld:
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1950

1957

1958

Kolen
Ertsen
Minerale oliën
Overige goederen

335.000 ton
217.000 ton
415.000 ton
2.227.000 ton

2.367.000 ton
1.599.000 ton
1.197.000 ton
2.866.000 ton

2.211.000 ton
2.241.000 ton
1.425.000 ton
2.734.000 ton

Totaal aanvoer

3.194.000 ton

8.029.000 ton

8.611.000 ton

Het aandeel van het massagoed in het totale zeegaande goederenvervoer nam
toe van 50 % in 1950 tot 70% in 1958. Het grootste deel van de aangevoerde
massagoederen vond zijn bestemming in het internationale achterland.
Massagoederen worden in grote schepen aangevoerd. Daarbij moet er op worden gerekend, dat de scheepsafmetingen van massagoedschepen verder toe zullen
nemen. Zo zullen kolenschepen van ca. 25 à 30.000 ton, ertsschepen van 60.000
ton en olieschepen voor het vervoer van ruwe aardolie van 75.000 ton in de toekomst een regelmatig voorkomend verschijnsel zijn. Hun diepgang in afgeladen
toestand is bepalend voor de noodzakelijke diepte van de havenmond en het
Noordzeekanaal.

De verbetering van de havenmond houdt de aanleg van nieuwe pieren in,
welke de handhaving van de vereiste diepte voor de zeescheepvaart zullen verzekeren. De kosten van de uitbouw van deze pieren worden geraamd op
f 80.000.000,—. Het onmiddellijk effect van deze verbetering is het doelmatiger
gebruik van havenbekkens als de Westhaven en Jan van Riebeeckhaven, waar de
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grote overslag- en opslagbedrijven zijn gevestigd, die reeds de voor zeer grote
schepen vereiste diepte bezitten en daardoor voor deze terstond bereikbaar moorden.
Zodra Amsterdam echter voor de bovengenoemde zeer grote schepen bereikbaar is geworden, zal de capaciteit van de 'bestaande havenbekkens en -uitrusting
evenwel te klein zijn. Zouden deze niet worden uitgebreid, dan zou aan de gestadige toeneming van het zeescheepvaart- en goederenverkeer op Amsterdam
spoedig een einde dreigen te komen.
Het is om deze reden, dat de Amsterdamse haven in de toekomst zal worden
uitgebreid met niet minder dan 1500 ha. Deze grootscheepse onderneming zal
het Amsterdamse havenpotentieel zodanig doen toenemen, dat na de uitvoering
daarvan de groeikracht en de concurrentiepositie van de haven voorlopig verzekerd zullen zijn. Dit areaal van 15 00 ha zal worden gemetamorfoseerd in een
complex van havenbekkens, industrie- en opslagterreinen. Bij de opzet van de
uitbreidingsplannen is gestreefd naar een zo doelmatig mogelijke functionele
indeling. Ten zuiden van de bestaande Coenhaven is een nieuw stukgoedhavencomplex ontworpen, dat zich uitstrekt tot aan de grens van het huidige industrieterrein Spaarndammerdijk. Langs de oostoever van de verlengde Westhaven is
een tweede stukgoedhavencomplex geprojecteerd, terwijl aan de westoever van
de Westhaven in ruime mate terreinen zijn gereserveerd voor de vestiging van
overslagbedrijven voor kolen en ertsen. Ter plaatse van het huidige zijkanaal F is
een nieuwe insteekhaven ontworpen, welke doorloopt tot even ten noorden van
Halfweg welke door terreinen voor de behandeling van minerale oliën en de
petrochemische industrie zal worden omgeven. Tenslotte is ter hoogte van Buitenhuizen een derde insteekhaven geprojecteerd, eveneens in zuidelijke richting
lopend, waarlangs eveneens terreinen voor industrievestigingen aan diep water
beschikbaar komen.
Aan de zuidrand van de nieuwe havencomplexen is een verbindingskanaal
ontworpen, waar kleine industrieën zich aan de zuidoever zullen kunnen vestigen. Ook tussen de havenbekkens zelve is ruimte beschikbaar voor de vestiging
van verzorgende bedrijven. Langs de noordoever van het Noordzeekanaal is uitbreiding voor de vestiging van kleine industrieën, al dan niet aan ondiep water
gelegen, geprojecteerd.
Het stukgoedhavencomplex ten zuiden van de Coenhaven en ten oosten van
de Westhaven zal met kademuren worden uitgerust ter lengte van resp. 4,5 en
3,7 km. Tussen de geprojecteerde Hem- en Coentunnel is 60 ha terrein beschikbaar voor de vestiging van overslagbedrijven, 40 ha voor industrie aan diep vaarwater, 65 ha voor industrie aan ondiep vaarwater en 70 ha voor de zgn. droge
industrie. Tussen de hier gelegen havenbekkens is bovendien nog 8 ha beschikbaar voor verzorgende bedrijven. Ten westen van de ontworpen Hemtunnel is in
het ontwikkelingsplan ca. 2000 ha beschikbaar voor zeehavendoeleinden en omstreeks 400 ha voor industrieën aan ondiep vaarwater en die welke geen wateraansluiting behoeven.
Het industrieterrein ten noorden van het Noordzeekanaal zal een oppervlakte
van ca. 700 ha kunnen beslaan. Uiteraard zal dit uitbreidingsplan niet in een
ononderbroken tempo worden uitgevoerd. De ontwikkelingen van de uit de verwachte groei van zeescheepvaart en goederenverkeer resulterende behoeften zullen beslissen in welk tempo de uitvoering der -benodigde werkzaamheden zal
plaats vinden.
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Het uitbreidingsplan van Amsterdam is er op gericht, de ontwikkelingen voor
te blijven. Aangezien een sterke toeneming van het massagoedvervoer met behulp
van zeer grote zeeschepen in de lijn der algemene verwachtingen ligt, dient
Amsterdam zich thans reeds gereed te maken om aan de hogere eisen, die door
de schepen van de toekomst zullen worden gesteld, te voldoen. Indien de activiteiten van de oude koopmansstad in deze richting achterwege blijven, loopt zij
gevaar, dat zij haar plaats onder de belangrijkste N.W.-Europese havens voorgoed zal verliezen, tot schade van het nationaal economisch belang.
Kon bij de doorgraving van Holland op zijn smalst onvruchtbaar water in
vruchtbaar land worden omgezet, thans maakt Amsterdam zich gereed, om aan
het vruchtbare land wederom een hogere opbrengst te geven, ten einde de voordelen van superverkeersknooppunt ten volle te realiseren. Dan zal Amsterdam
zijn juiste plaats onder deeerste der N.W.-Europese havens hebben ingenomen!
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Antwerpen waarheen?
J. RENDERS

LAGEN over de nood van de Antwerpse haven is bijna een gemeenplaats
geworden. In alle kringen, van hoog tot laag, heerst een grondig pessimisme. En er is reden toe. Zowel structureel als conjunctureel verliest Antwerpen
terrein. In 1956 beliep het vervoer der goederen ter zee 37,5 miljoen ton, in
1957 36,6, in 1958 nog slechts 3 5, 2. In twee jaar tijd betekent dit een verlies
van meer dan 6%, en de eerste beschikbare gegevens voor 1959 wijzen op een
verdere nadelige ontwikkeling. Een tijdelijke teruggang is echter nog geen catastrofe. Iedere havenactiviteit is immers uiterst conjunctuurgevoelig. Veel onheilspellender is het evenwel, dat ook de algemene trend, de basisevolutie, op een
achteruitgang wijst. Tussen 1938 en 1956 is de wereldhandel ongeveer verdubbeld, doch het gedeelte dat daarvan over Antwerpen liep, viel van 6% op 4%.
In 1948 verzette Rotterdam ongeveer 3/4 van het volume van de Antwerpse
zeetrafiek, thans beloopt de omzet van de dynamische noorderhaven tweemaal de
onze. En zo kan men de opsomming voortzetten.
Blijken deze gegevens weinig rooskleurig, de toekomst is misschien nog minder hoopgevend. Antwerpen schijnt inderdaad weinig voorbereid op de nieuwe
functie welke de havens in het economisch Europa van morgen zal te beurt vallen. De rol van de Metropool als een zelfstandig en leidend handelscentrum is
uitgespeeld. Een nieuwe toekomst staat voor haar alleen dan open als zij in staat
is, zich aan te passen aan de nieuwe eisen van de gemeenschappelijke markt, de
nijverheidsbevoorrading en -afzet, de vestigingsvoorwaarden voor zware industrie, vooral voor energiebedrijven.

K

De havens in de Euromarkt
Het Rome-verdrag zegt geen woord over de havens. Nergens kan men enige
bepaling vinden betreffende een gemeenschappelijke havenpolitiek of een mogelijke harmonisatie der verschillende maritieme centra. Rechtstreeks zullen de
havens dus slechts beïnvloed worden door de algemene principes van het E.E.G.verdrag: vrij verkeer van personen, goederen en in zekere mate van kapitalen;
uitsluiting van discriminatie om reden van nationaliteit; gecoördineerde economische politiek. Maar zelfs tegenover deze heel algemene principes dient men,
inzake havenpolitiek, nog enig voorbehoud te maken.
Op de eerste plaats hebben we af te rekenen met het zeer moeilijk probleem
van de transportpolitiek. In verschillende landen, leden van de E.E.G., beschouwt men het vervoer als een instrument van de economische politiek. Nu is
het wel duidelijk dat, zodra men in deze aangelegenheid het rentabiliteitsbeginsel opgeeft, er nog weinig sprake kan zijn van werkelijke mededinging. Aldus
komt men inzake haveneconomie te staan voor een soort van natuurlijke discriminatie. Zelfs in het kader van de Euromarkt werkt de ligging van Rotterdam
discriminatorisch ten opzichte van Hamburg. Deze laatste haven is door de
Duitse splitsing immers van het leeuweaandeel van haar hinterland beroofd.
Het lijkt nogal moeilijk denkbaar dat de Bondsrepubliek Hamburg geen handje
zou toesteken.
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Blijft de rechtstreekse invloed van het E.E.G.-verdrag voorlopig zeer beperkt,
indirect schijnt de Euromarkt een sterke invloed te zullen uitoefenen op de
havenactiviteit. In de lange periode wettigt dit vooruitzicht ook voor ons wel
enig optimisme. De bedoeling van de Euromarkt is immers verhoging van de
levensstandaard van alle landen-leden door de coördinatie van de economische
politiek en door de vorming van markten welke de produktiviteit in de hand zal
werken. Het ligt daarbij voor de hand, dat de Euromarkt niet aan autarchie wil
en kan gaan doen. Verhoging van de Europese welvaart is daarom gebonden aan
nieuwe afzet buiten Europa en nieuwe bevoorrading van uit andere werelddelen.
En aldus wordt meteen het belang van de Europese havens onderstreept.
In de korte periode daarentegen schijnt de toestand minder gunstig. Het nieuwe buitentarief, dat voor de Beneluxlanden 'beslist hoger zal liggen dan het huidige, moet natuurlijk discriminatorisch werken ten opzichte van de diepzeehandel. De handel tussen de Zes onderling zal vermoedelijk meer toenemen dan de
buitenlandse handel der Zes afneemt. Zulks belet echter niet dat trafiekverlegging te verwachten is. Benelux zal zich meer bevoorraden binnen de Zes en minder van buiten uit. Dat de havens hieronder zullen lijden, ligt voor de hand. Om
reden van de tariefpolitiek van de Euromarkt zullen de massagoederen waarschijnlijk vrij uitgaan. Ernstiger is de toestand evenwel voor een haven die zich,
zoals Antwerpen, specialiseert in stukgoed.
,

Trend der Haveneconomie
De voornaamste invloed die van de Euromarkt op de economie der Zes zal uitgaan, is vermoedelijk dat ze het hele economisch proces zal bespoedigen. De
E.E.G. gaat dus geen nieuwe economie scheppen. Maar zoveel is wel zeker, dat
die sectoren welke zich in een nationale economie slechts met moeite konden
handhaven, in de Euromarkt ernstig schade zullen lijden of geheel verdwijnen,
terwijl de dynamische sectoren, die wegens ruimtegebrek moeilijk konden doorbreken, in de verruiming hunner markt nu deze kans krijgen. De ervaring van
de Benelux heeft ons geleerd dat men in deze zeer genuanceerd moet voorzien.
Maar toch komt het ons in dit verband wel nuttig voor, even na te gaan, welke
de huidige trends zijn van de haveneconomie in West-Europa.
De haveneconomie staat in functie tot de ontwikkeling van het hinterland.
West-Europa nu wordt gekenmerkt door een ruime economische expansie. Zulks
wil niet alleen zeggen dat de produktie en het verbruik verhogen, maar ook dat
daardoor alle verhoudingen zich wijzigen. Onze landbouwproduktie b.v. neemt
voortdurend toe, al werken er steeds minder mensen in deze sector en al krijgt
de landbouwproduktie een steeds kleiner aandeel in het nationaal inkomen. De
nijverheidsproduktie daarentegen verhoogt absoluut en relatief (meer dan proportioneel ten overstaan van de andere sectoren) . Ze verhoogt ook kwalitatief.
Ze brengt betere en meer gedifferentieerde produkten voort. De industrie verlengt bovendien haar produktieproces om zelfs eigen grondstoffen te vervaardigen. Het vervangen van de textielvezels door synthetische produktie is daar een
typisch voorbeeld van.
Deze kentekenen van onze economische expansie we gaven slechts enkele
voorbeelden uit de vele zullen natuurlijk de trend der haveneconomie bepalen. In de Europese havens stellen we dan ook de volgende evolutie vast. De
stroom der landbouwgoederen vermindert aanzienlijk. Het geval der textielvezels
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is bijzonder kenschetsend. Techniek en verhoogde binnenlandse produktie hebben bewerkt dat men steeds minder van overzee invoert. Toenemende Europese
nijverheidsproduktie wijst anderzijds op toenemend energieverbruik. Een steeds
toenemende petroleuminvoer is daarom wellicht het meest kenmerkend verschijnsel in de na-oorlogse Europese havens. Ook de kolen dient men niet uit het
oog te verliezen. Ondanks onze enorme kolenvoorraden voorziet men dat Europa
in 1960 een 40 milj oen ton kolen uit de Verenigde Staten zal moeten invoeren.
De Europese expansie gaat nog gepaard met uitputting van eigen grondstof reserves. Bovendien eist kwaliteitsproduktie kwaliteitsgrondstof. De tijd is voorbij
dat men zich kon vergenoegen met Spaanse ertsen. Thans komt de ijzergrondstof
uit Labrador, Venezuela, Chili, Liberia, Guinea.
Met dit alles is de wereldhandelsstructuur grondig gewijzigd. Europa kan niet
langer met een aantal afzonderlijke landen machines uitwisselen tegen agrarische
produkten. Ertsen en petroleum komen veel uit streken die, voorlopig althans,
weinig vragen naar produktiegoederen welke België kan leveren. Anderzijds
gaat onze uitrustingsexport naar landbouwstreken die ons nog slechts weinig
kunnen aanbieden.
Dit fenomeen stelt natuurlijk erg ingewikkelde problemen inzake handels- en
betalingsbalans. Wat de haveneconomie echter meer onmiddellijk raakt, is de
incidentie op het rederijbedrijf. Enorme afstanden, gebrek aan retourvracht,
grote volumes, nieuwe ladingstechnieken (suiker, plantaardige olie, cement, zelfs
wijn, kunnen thans onverpakt geladen worden) , omvang ook van het bedrijf
welks waren vervoerd worden, zijn zo vele elementen die zowel de bouw van het
nieuwe schip als het rederijbedrijf beïnvloeden. Er is namelijk een tendens om
de reder gewoon uit te schakelen. Het zeer grote bedrijf bouwt en exploiteert
zelf schepen of chartert ze voor zeer lange termijn. Anderzijds zien we de gemiddelde tonnemaat per schip maar steeds toenemen: enorme tank- en ertsschepen worden in de vaart gelegd. Zelfs zonder retourvracht blijken deze reuzeschepen een zeer behoorlijk rendement te hebben, op voorwaarde evenwel dat ze
geen tijd verliezen in de havens. Hiermede wordt weer eens in het licht gesteld
in welke dienstpositie de haven staat en welke problemen dit met zich mee
brengt.
Het zou een grote fout zijn, bij een trendanalyse de feitelijke toestand helemaal uit het oog te verliezen: graan- en textieltrafiek blijft nog steeds belangrijk
(10 % van de Antwerpse lossingen) , en de gemiddelde tonnemaat der schepen
welke Antwerpen aandeden in 1958 is slechts 2,6 duizend B.N.T. Maar even
misleidend zou het zijn, alleen met de huidige toestand rekening te houden en
zijn ogen te sluiten voor de toekomstige evolutie die zich onmiskenbaar aftekent
voor de Europese havens. Een haven welke zich vergenoegt met van dag tot dag
te leven, zou haar rol wel eens herleid kunnen zien tot die van een rivierhaven.
Handeishaven en nijverheidshaven
Niet alleen de grondtrend der handelstrafieken wijst op fundamentele veranderingen. Ook de eigenlijke haveneconomie slaat nieuwe wegen in. De handelsfunctie van vele havens, en zeker die van Antwerpen, is in verval. Wij hebben
nog slechts één termijnhandel; al de overige zijn verdwenen. Deze evolutie lijkt
echter normaal.
Vooreerst ging het bij die handelsactiviteiten van vóór de tweede en zelfs
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reeds voor de eerste wereldoorlog voornamelijk om landbouwprodukten. We
hebben er reeds op gewezen, dat met de ontwikkeling van wetenschap en technologie onze landen inzake landbouw steeds meer en meer zelfgenoegzaam worden. Het feit dat de regering de maalders moet verplichten, 75 % inlands graan
in de broodbloem te verwerken, is wel een merkwaardige aanwijzing. Onze vooroorlogse handelsmarkten verhandelden meestal landbouwprodukten. Hun achteruitgang is dus wel degelijk op de eerste plaats te wijten aan de terugloop der
trafieken.
Een tweede reden van de achteruitgang der handelsfunctie moet gezocht worden in het feit dat het belang van de industriële produkten met grote afzet steeds
toeneemt. Nu eisen deze sectoren investering van zulke enorme kapitalen, dat
een streven naar integratie van de vervoersector in de eigenlijke industriële omloop voelbaar wordt. Het meest treffend voorbeeld is dat der petroleumindustrie,
waarvan, zoals reeds boven aangestipt, de maatschappijen hun eigen reder worden. Ook in andere sectoren tekent zich een zichtbare of onzichtbare integratie
af. De tijd is voorbij dat kooplui hun produkten brachten om ze dan weer aan
andere tussenpersonen te verkopen. Ten slotte heeft de techniek de afstanden
verkort. Doorgeven van berichten op lange afstand is geen probleem meer en
verplaatsingen kunnen zeer snel gebeuren. Daaruit volgt dat noodzakelijk enkele
enorme en werkelijk economische wereldmarkten de plaats zullen gaan innemen
van de al te onvolmaakte deelmarkten.
Terwijl de toekomst der havens als handelscentra dus tamelijk bedenkelijk lijkt
ligt er anderzijds waarschijnlijk een nieuwe expansiekans in het verschiet inzake
industrialisatie. Europa heeft geen grondstoffen meer. Ons continent leeft van
zijn uitvoer, die op zijn beurt geconditioneerd wordt door de invoer van ruwe
produkten. Hierin ligt reeds de kans voor een nieuwe industriële expansie van
de havengebieden. Wel moeten wij ons niet de illusie laten voorspiegelen dat
gevestigde nijverheden gemakkelijk zullen verhuizen. De kosten van verplaatsing, wederaanpassing, samenstelling en opleiding van een nieuw personeel zijn
te groot. De huidige localisatie van de industrie moge dan bepaald zijn door
zogenaamde „natuurlijke voordelen" of door toevallige oorzaken, economisch
gesproken is deze thans echter beslist slecht gelegen. En toch bewijzen ze leefbaar te zijn. Een typisch voorbeeld daarvan is de Belgische staalindustrie. Haar
ligging is erg ongunstig zowel inzake bevoorrading in grondstoffen van overzee
als van Europese ertsaanvoer. En toch kan de economische toestand van deze
industrieën niet anders dan zeer bevredigend genoemd worden. Heel anders is
het echter gesteld met denieuwe industrieën: hier geldt de factor verplaatsingsonkosten veel meer dan voor de gevestigde instellingen; zij vinden er voordeel
bij als ze de al te sterk geïndustrialiseerde centra met al hun interne en externe
„diseconomics" mijden; hun personeel dienen ze toch te vormen, waar ze zich
ook vestigen. Deze nieuwe industrieën zullen zich daarom voordeliger vestigen
in het havengebied. Automontage en weer eens petroleumindustrie zijn
daarvoor treffende voorbeelden. Ook voor andere ondernemingen is er toekomst.
Wij denken vooral aan een nijverheid die grondstoffen zuivert en halfafgewerkte produkten aflevert in het binnenland en overzee. Voor energiebedrijven
in het algemeen zal het havengebied de uitgelezen vestigingsplaats worden.
Een haven welke deze trend begrepen heeft en zich systematisch aan het werk
zet om zulke nieuwe industrieën aan te trekken, verzekert haar toekomst. Reeds
vandaag kan men indrukwekkende industriële complexen vinden in Duinkerken
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en Rotterdam. Het is niet uitgesloten dat over tien jaar Duinkerken de plaats zal
innemen van Lotaringen, dat Bremen de Ruhr, dat Genua Milaan zal voorbijstreven.
Antwerpse havenexploitatie
Antwerpen kan bogen op een schitterend verleden. Voor historici moge het
zelfs een troost zijn, te ervaren dat Antwerpen een van de weinige plaatsen is
waar de middeleeuwse economische structuur zichzelf overleefd heeft. Wanneer
echter de binding met het verleden sterker blijkt dan de projectie op de toekomst, dreigt verval.
Wenst u tien kisten glas te verzenden over Antwerpen ? Normaal neemt u
contact op met een expediteur, die u helpt voor de administratie van uw verzending. Het transport zelf echter, van huis tot haven, gebeurt door een vervoermaatschappij, onafhankelijk van uw expediteur. De transporteur stopt de kisten
evenwel niet zelf in het schip. Hij levert zijn waar af aan de natie. Verder dan
de „blauwe steen" gaat noch zijn zorg, noch zijn verantwoordelijkheid. Het is
immers de stouwer die uw kisten in het schip laadt. Daarvoor dient hij zich echter te latten helpen door de Stad Antwerpen, die de kranen bezit en exploiteert.
Al deze verschillende tussenpersonen zijn gegroepeerd in een machtige beroepsvereniging. Deze gedraagt zich praktisch als een monopolist. Nieuwe toetreding tot de groep is immers in feite uitgesloten. Voor de hele beroepsvereniging zijn gemeenschappelijke tarieven vastgesteld, welke vanzelfsprekend af gestemd zijn op de marginale onderneming in de reeks. Elk van deze tussenpersonen klaagt over de achteruitgang van Antwerpen, doch vergenoegt er zich mee,
het mea culpa op andermans borst te slaan. Het eigen bedrijf wordt nooit aan
ernstige kritiek onderworpen, moet blijven bestaan omdat het bestaat, omdat het
altijd bestaan heeft, zoals het bestaat. Als men weet dat in Rotterdam praktisch
alle goederenbehandeling geschiedt door vijf firma's, die de hele cyclus verzekeren en zelf over het materieel beschikken, kan men daarin o.m. een van de redenen zien waarom onze noorderburen twee maal ons volume verzetten, een veel
sterkere weerstand bieden aan de conjunctuurtoevalligheden en zelfs nog nieuwe
expansie aankunnen. Een firma die soms het werk doet van tientallen Antwerpse
firma's, is natuurlijk soepeler in prijspolitiek, exploitatie van technische vernieuwing en administratieve efficiency. Zeker zullen oude Antwerpenaren hier
kolven aandraven met de legende, dat de sinjorenhaven traditioneel een stukgoedhaven is en dat de houder van de goederen daarom de belangrijkste man is,
terwijl Rotterdam als massagoedhaven gecontroleerd wordt door de bezitter van
het haventuig nodig om dit goed te behandelen. Doch de statistieken bewijzen
overduidelijk dat deze legende tot het verleden behoort.
Ongetwijfeld dient de privé-sector eens rustig zijn geweten te onderzoeken;
doch evenmin gaat de publieke sector vrij uit. Het is toch ongehoord dat een
reusachtige onderneming zoals de haven nog steeds geprest zit in het administratieve keurslijf van een gemeentewet die opgesteld is in functie van een 19eeeuwse gemeente. Als ambtenaren voorzag deze wet een politiecommissaris, een
ontvanger en een stadssecretaris. In dit kader evolueert thans een bedrijf waarin
15.000 mensen en zowat 1000 firma's werkzaam zijn. Het gevolg daarvan is
enerzijds dat de hoge leiding van de haven berust bij een uiterst incompetent
lichaam: de gemeenteraad, en anderzijds dat functionarisme alle soepel en com-
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mercieel beleid uitsluit. Als de Directeur-Generaal een nieuwe kraan wil kopen,
moet hij de lange lijdensweg gaan langs Schepen, Burgemeester, Gemeenteraad,
Bestendige Deputatie, Regering. Daarbij oefent de Stad Antwerpen nog een veel
grotere commerciële bedrijvigheid uit dan in welke andere wereldhaven ook. Op
enkele uitzonderingen na bevinden zich alle loodsen, kranen, graanzuigers, sleepdiensten en andere onderdelen van de vitale havenuitrusting in het bezit van de
Stad en worden door haar geëxploiteerd. Het is gemakkelijk, de privé-sector er
een verwijt van te maken dat hij weigerachtig staat tegenover eigen investeringen
in de havenuitrusting, maar bij wie ligt de schuld ? Men kan zich van het probleem gemakkelijk afmaken door te stellen dat voor elke Antwerpenaar het
axioma geldt: Stad = Haven, doch daarmee wordt niets opgelost.
Uitbreiding en modernisering van de infra-structuur
Het is moeilijk te zeggen, wat aan een vrachtwagen het belangrijkste is: de
motor of het onderstel. De motor van een haven, de organisatie, kan slechts
werken als er kan beschikt worden over een goede infrastructuur. Het is vooral
dit punt dat, door het Tienjarenplan, de aandacht van het grote publiek heeft
getrokken.

A: Hansadok — B: Petroleumhaven .-- C: Leopolddok — D: Vierde Havendok ,
E: Albertdok ^- J: Amerikadok r U Vijfde Havendok — V: Industriedok — W:
Dok B 1 en B 2 (Kanaaldok) r Xs Zwaaidok — Z: Zesde Havendok — 1: Boude
wijnsluis — 2: Kruisschanssluis — 4: Laadbruggenbedrijf Socatra — 5, 7, 11: Petroleumra ff inaderijen — 8, 36: Droogdokken.
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De wet van 5 juli 1956 investeert een kapitaal van 4,2 miljard Fr. in uitbreidings- en moderniseringswerken. De inventaris van de voorziene werken ziet
eruit als volgt:
Uitvoeringstermijn
Werken
1956~ 1958
1. Aanleg van 5e Havendok en Industriedok
2. Uitrusting 5e Havendok:
1957~ 1958
a. Bestrating
1958-1960
b. Kranen, afdaken, elektriciteit
1957~1958
3. Uitbreiding laadbruggenbedrijf
4. Nieuwe elektrische kranen:
1957-1961
a. 80 voor bestaande dokken
b. 95 voor nieuwe dokken (voor uitvoeringstermijn zie nr. 2b,
9 en 11)
5. Nieuwe drijvende graanzuigers en kranen, sleepboten en bag1958-1965
germolen
1958
6. Aanlegsteiger Petroleuminrichtingen-Zuid
7. Aanleg van zwaaidok
1959
1960-1961
8. Aanleg van 6e Havendok
1960- 1963
9. Uitrusting 6e Havendok
1961-1962
10. Aanleg van Dok B 1
1963~ 1964
11. Uitrusting van Dok B 1
1963-1965
12. Aanleg van Dok B 2

Het nieuwe dokkencomplex met een waterdiepte van 11,75 m zal de capaciteit
van de haven aanmerkelijk verhogen. De totale aanleglengte voor zee- en binnenschepen wordt van 52 km op 75 km gebracht. De wet van 1.5 april 1958
voegt aan dit plan nog een zeesluis (Fort Frederick) en toegangskanalen toe,
wat de kosten van de staat met circa 1 miljard verhoogt. Ook wordt de Koning
de mogelijkheid geboden, de werken te bespoedigen.
In 1957 en zelfs in 1958 ondervond men een aanzienlijke vertraging ten opzichte van het oorspronkelijk plan. Thans volgt men het voorziene tempo en verwacht wordt zelfs dat de verloren tijd gedeeltelijk zal worden ingehaald.
De verlenging van de Stokatrakade aan nos 238/242 van het Hansadok is
bijna klaar. Deze kademuur is met 415 m verlengd, wat dit bedrijf, gespecialiseerd in ertsen- en kolenbehandeling, in staat stelt te beschikken over 1220 m
kade. Deze nieuwe muren zitten 15 m diep, zodat ze schepen tot 65.000 ton zullen kunnen opnemen.
Ook met het vijfde havendok is men reeds een flink eind opgeschoten. De
verbinding met het vierde havendok en bouw der muren van het
eerste fase
Industriekanaal is zo goed als klaar. De tweede fase is toegewezen op 31
maart 1958 en is thans in uitvoering. Ze omvat o.a. het bouwen van 1220 m
kademuur aan de noordkant en van 1820 m aan de zuidkant, alsook het steken
van een beschot aan de oostkant die later zal moeten verbonden worden met het
Amerikadok. De derde fase baggerwerken is ook aan de gang. 1,5 miljoen
ms zand werd reeds gedolven, maar er blijven nog 5 miljoen m 3 over. Men
hoopt heel het werk klaar te krijgen voor april 1960. In afwachting is de nieuwe
laan langs het dok reeds in gebruik genomen.
Aansluitend bij de Stokatrakade is in het noorden een zesde havendok voorzien. Men is thans bezig met de voorbereidingswerken. Hier wordt immers het
zand uitgegraven dat nodig is voor de verhoogde spoorbaan door de noorderpolders. De kosten voor de bouw van het zesde havendok zouden 360 miljoen
belopen, nodig o.a. om 1,3 miljoen m 3 zand te verplaatsen en 0,5 miljoen m3
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beton te gieten. Jammer genoeg is men echter nog niet kunnen overgaan tot de
aanbesteding.
Intussen is het nieuwe droogdok, gelegen aan het einde van het vierde havendok, klaar gekomen. 225 m lang en 33,50 m breed, is dit het groote droogdok
van België. Als de toegang ertoe in orde gebracht wordt, kan het schepen opnemen tot 42.000 ton. Verder is men sinds 1 juni een aanlegsteiger voor petroleumschepen aan het bouwen tussen de Kruisschans en het petroleumdok. Hierdoor moet het mogelijk worden, twee grote petroleumschepen gelijktijdig te
lichten en te bevoorraden. Zeven kleine aanlegsteigers voor binnenschepen vullen
het complex aan. Het werk kost 65 miljoen en moet in juli 1960 klaar komen.
Vermelden wij ten slotte dat nog steeds in het kader van het Tienjarenplan er
reeds twee nieuwe sleepboten zijn aangekocht die uitmuntende diensten bewij zen. Twee graanzuigers zijn reeds omgebouwd met goed resultaat. Ten slotte is
men een eerste reeks van 23 kranen aan het leveren, terwijl er 42 andere besteld
zijn. De private sector in Antwerpen heeft gretig gebruik gemaakt van de door
de Stad geboden kans om zelf kranen te bouwen. Tot nu toe zijn er aldus 15
aangeworven.
Dit infrastructuurplan is van levensbelang. Het is echter onvolledig: zelfs met
het vijfde en zesde havendok zullen er nog ligplaatsen voor zeeschepen te kort
zijn. Antwerpen heeft bovendien een nijpend gebrek aan wachtplaatsen voor
binnenschepen. Reinigingsinstallaties voor het nijverheidswater moeten voorzien
worden. De toegangsgeul tot het petroleumdok moet verbreed worden (hoe men
die zo belachelijk nauw heeft kunnen maken, blijft een mysterie). Spoorwegnet
en wegenverbindingen binnen het havengebied moeten dringend aangepast worden. Het is onverantwoord, dat het spoorwegverkeer en een groot deel van het
wegverkeer van het Zuid-Leopolddok, van het vierde en het vijfde havendok en
van het Industriedok over één kleine brug (tussen Leopolddok en Albertdok)
zal moeten lopen. Ofwel is de haven, ofwel worden spoor en wegverkeer gestremd.
Belgische infra-structuur
Een haven graven lost het probleem van de toegangswegen nog niet op. Op
de eerste plaats is er het probleem van de Schelde. Het plan Bonnet beweerde de
haven vlug en zonder al te grote kosten toegankelijk te kunnen maken voor schepen van 50.000 ton. Doch intussen is dit plan alweer gewijzigd. Men voorziet
thans de afbraak van oude forten en de verwijdering van drie belangrijke hindernissen: de ondiepten van Wandelaar, Zuidergat en Bath-Zandvliet. Bij de
laatste begrotingsbespreking liet Minister Vanaudenhove zich echter meer dan
voorzichtig uit over dit voorstel, dat toch de volle steun genoot van de Antwerpse Stadsadministratie.
Het eeuwige probleem der binnenwaterwegen is ook van het hoogste belang
voor Antwerpen. Bij elke conjunctuurinzinking neemt het door de binnenscheepvaart vervoerde volume toe, en het aldus gewonnen terrein wordt door de binnenvaart nooit meer prijsgegeven. Wel is er een Tienjarenplan in uitvoering om
ons kanalennet open te stellen voor schepen van 1350 ton. De werken vorderen
echter slechts traag. In 1960 zal de stop van Ternaaien gelicht zijn, maar pas in
1961 zullen schepen van 1350 ton de verbinding Antwerpen-Henegouwen kunnen verzekeren. Zal het plan op dat ogenblik niet voorbijgestreefd zijn door de
eisen der duwvaart?
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Het fameuze incident in de Kamer, waaruit bleek dat de Minister van Buitenlandse Zaken de aangelegenheid te weinig volgde, heeft de Antwerpen-Rijnverbinding opnieuw in het brandpunt van de nationale belangstelling gesteld. Hopelijk zal men thans, na vijf jaar onderbreking, ernst maken met het plan van
het Moerdijkkanaal, waarvan de nieuwe versie dan uiteindelijk toch op de steun
van de Antwerpenaren zelf zal mogen rekenen.
Ook het spoor blijft zijn belang bewaren voor Antwerpen. De gelijkstelling
Antwerpen = Spoorhaven gaat wel niet langer op, vooral nu het spoor hier
jaarlijks over het miljoen ton verliest, doch het algemeen saneringsplan van de
spoorwegen en de verlaging der goederentarieven zullen ongetwijfeld een herleving van het spoorvervoer meebrengen. Daarom is het ook nodig dat het spoor
het Tienjarenplan volgt en eindelijk komt tot een internationale tarievenregeling.
Ten slotte zal de politiek der openbare werken in België Antwerpen een
nieuw hart onder de riem steken. Het belang onderstrepen van de autostrade
Antwerpen-Luik en van een behoorlijke ringlaan rond Antwerpen, is geheel
overbodig.
Voor een havenpolitiek in België
De nationale economische politiek in België is erg industrieel georiënteerd.
Havenexpansie speelt slechts een heel geringe rol in het Belgisch denken. Zou
de graantrafiek er in Antwerpen niet heel wat gunstiger voorstaan, indien de
Belgische economische politiek niet zo expliciet gericht was geweest op de tarweproduktie ? De ervaring Rotterdam-Nederland leert ons dat een andere oplossing
mogelijk was. Zou het transito zulke slagen gekend hebben, indien ons wisselinstituut na de oorlog wat gemakkelijker „Switsch operaties" zou toegestaan hebben zoals Nederland het gedaan heeft inzake doorvoer ? Zou ons handelsleven
niet beter stand gehouden hebben, indien niet alle verrichtingen belast waren
geweest met ten opzichte van het buitenland discriminatoire taxen?
Het allerbelangrijkste voor Antwerpen is echter een samenhangende nationale
verkeerspolitiek. Wil men het rentabiliteitsbeginsel toepassen of wil men verkeer
als een onafhankelijke sector blijven beschouwen ? Wil men discriminaties of wil
men mededinging ? Wil men efficiency of wil men een sociale dienst ? In ieder
geval zou een eerste stap in de goede richting zijn: het oprichten van een bestendig lichaam dat alle verkeersactiviteiten coördineert welke nu uitgeoefend moorden door de verschillende ministeries (Financiën, Verkeer, Openbare Werken,
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, Binnenlandse Zaken), door de
havenoverheden en door afzonderlijke industriëlen. Een gecoordineerde, transportpolitiek in België is van levensbelang voor de Antwerpse haven.
Besluit
Antwerpen kent een gevoelige achteruitgang, zowel van conjuncturele als van
structurele aard. Dit probleem wordt nog verscherpt door het feit dat Antwerpen
uiterst slecht voorbereid is op de nieuwe economische rol die het Europa van
morgen zijn havens zal toebedelen, en dat de gemeenschappelijke markt bijzonder discriminatorisch zal uitvallen jegens onze nationale haven. Onze Metropool
moet beslist het roer omgooien, nog meer aandacht besteden aan zijn inf rastructuur, maar vooral zijn organisatiestructuren zelf herdenken en herscheppen. De
tijd van het briljant geliefhebber is voorbij.

INTERNATIONALE
KRONIEK
MARK GRAM MENS

Engeland en Europa
UROPA mag op Engeland rekenen zodra Engeland Europa nodig heeft,
heeft Alexander Metaxas eens geschreven. Op dat ogenblik zou er ook een
tunnel onder het Kanaal kunnen komen, maar .... „dat zal de dag zijn van de
Engelse abdicatie'', voegde hij er aan toe. Aan de Europese Raad van Straatsburg
gingen de Lagerhuisleden enthousiast deelnemen: aangezien zijn resoluties zoveel
effect sorteerden als die van een debating club in Oxford, was hij ongevaarlijk.
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal genoot te Londen nog een sympathiek onthaal, want die continentale industrieën concurreerden niet met de
Britse, en de Autoriteit zou daaraan weinig veranderen. Doch reeds hield Engeland zich afzijdig: het was uitgenodigd om aan de oprichting van de E.G.K.S.
deel te nemen, en liet op het laatste ogenblik verstek gaan. Toen de West-Europese Unie de mislukte Europese Defensie-Gemeenschap moest vervangen deed
Londen wel mee, doch onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de Unie geen ander
doel zou hebben dan de bittere pil van de herrezen Wehrmacht voor Frankrijk
te verzoeten; overigens heeft Engeland reeds unilateraal troepen teruggetrokken
uit Duitsland, die er volgens het verdrag moesten blijven.
Met de oprichting van de Gemeenschappelijke Markt wordt alles anders.
Want de economische integratie van de „Zes", die elkaar nu zonder Engeland
ook gevonden hebben, moet leiden tot een politieke integratie. Vruchteloos heeft
de Britse diplomatie gehoopt dat de tegenstellingen tussen de continentale landen te groot zouden zijn om een Gemeenschappelijke Markt mogelijk te maken;
vruchteloos heeft zij de tegenstellingen aangewakkerd; vruchteloos heeft zij blijk
gegeven van „nauwelijks verbloemde vijandigheid" (The Financial Timer,
26-6-56, editoriaal) tegen de Europese eenmaking.
De Euromarkt hield een gevaar in voor Engeland. Het Verdrag van Rome
voorziet immers de geleidelijke afschaffing van de tolmuren tussen deelnemende
landen, en de oprichting van een douane-unie, d.i. een nieuwe tolmuur rond de
,,Zes". Uit dit plan volgt noodzakelijk: 1. meer onderlinge handel en minder
import uit derde landen (b.v. Engeland) ; 2. lagere produktiekosten, veroorzaakt
door grotere afzet en amalgamatie van nationale kleinbedrijven tot Europese
grootbedrijven, met als gevolg lagere verkoopsprijzen op de markten van nietdeelnemende landen, en dus meer export naar die landen (b.v. Engeland en landen die Engeland als traditionele exportgebieden beschouwt) ; 3. grotere industriële expansie dan in elk land afzonderlijk mogelijk is, en die expansie zal zowel
tot gevolg hebben dat de Euromarkt-landen meer vreemd kapitaal (dollars) aanlokken dan andere staten, als een relatief steeds aanzienlijker toenemende financiële en politieke macht.
Dat is het tweede gevaar dat Engeland liep door de oprichting van de Euromarkt. Het behoort tot de Britse diplomatieke traditie dat het eiland zich geen
zorgen hoeft te maken zolang het vasteland verdeeld blijft (en zolang geen staat
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het overwicht krijgt zoals in 1914 of 1939) . Euromarkt stelt een einde aan die
verdeeldheid, want zodra de economische eenheid tot stand gebracht is, wil men
politieke eenheid nastreven. Bovendien is het nieuwe continentale „blok" sterk:
de welvaart is reeds groter in de „Zes" dan in Groot-Brittannië (al zijn rijke
Britten ongetwijfeld rijker dan rijke continentalen) ; tussen 1949 en 1958 nam
de industriële produktie in de „Zes" met 97 % toe, terwijl dit cijfer voor GrootBrittannië 29 % was (Verenigde Staten 39 %) . Euromarkt zal deze trend nog
een flinke duw omhoog geven.
Sir David Eccles, de Britse minister van handel, vestigde onverbloemd de aandacht op dit aspect in een rede voor de Britse kamers van koophandel op 27 mei
1.957: „Twee keren heb ik het meegemaakt dat het Commonwealth de wapens
moest opnemen om oorlog te gaan voeren in Europa; dat was telkens wanneer
Europese landen een blok vormden dat een gevaar inhield voor het voortbestaan
van het Verenigd Koninkrijk. Nu hebben zes Europese landen een verdrag getekend waaruit wel geen vijandige intentie spreekt, maar dat precies zulk een toestand zal scheppen als wij met alle middelen bestreden hebben".
Waarom Groot-Brittannië er tegen was ? Traditionele diplomatieke motieven,
onmiddellijke economische imperatieven, en machtspolitieke motieven op lange
termijn.
Het officiële Engeland zou ten minste op economisch plan pogen te redden
wat er te redden was. Tot de oprichting van een Euromarkt werd besloten op de
conferentie van de „Zes" te Messina in juni 1955. In juli 1956, toen men te
Brussel reeds begonnen was met de tekst van het verdrag op te stellen, liet
Groot-Brittannië door een ministerraad van de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking (17 landen) een resolutie goedkeuren waarbij in het raam
van deze organisatie een commissie werd ingesteld die de mogelijke associatievormen zou onderzoeken tussen de douane-unie der Zes en de andere WestEuropese Staten. De onderhandelingen duurden tot december 1958, werden toen
afgebroken en niet meer hervat.
Detailkwesties brachten moeilijkheden mee, maar de fundamentele reden
waarom de onderhandelingen die tot de oprichting van een Vrijhandelszone
moesten leiden mislukten, gaat dieper l) . De aanpak was verschillend. De „Zes"
wilden een politiek blok oprichten, en dat doel ging voor alles; in de woorden
van Hallstein (21-10 -1958) : „Vrijhandelszone is goed zolang de Euromarkt niet
gehinderd wordt" . Die hinder was zeker aanwezig in het Britse project, ja, hinderen was precies het doel ervan. Een vrijhandelszone zou geleidelijk uitgegroeid
zijn tot een controle-organisme van landen die niet wensen te integreren over de
landen die het wel wensen.
De „Zes" doorzagen de Britse bedoelingen. Zij kenden ook de onmiddellijk
economische imperatief die bij de Britten voorzat. Want Groot-Brittannië exporteert niet meer dan 12% van zijn totale export naar de „Zes", maar die 12%
zou het gedeeltelijk verliezen na oprichting van een Euromarkt. Daarbij kwam
nog dat de cijfers uitwezen dat zonder Euromarkt het aandeel van Europa in de
Britse export zou toenemen, en dat, Euromarkt of geen Euromarkt, de export
naar andere gebieden, Commonwealth inbegrepen, in elk geval zou afnemen in
1 ) Van uit een andere hoek is hetzelfde onderwerp in dit tijdschrift drie maanden
geleden reeds behandeld. Cfr. J. Verhaeghe, Komt er een Vrijhandelszone?, Streven,
juli 1959, pp. 961 -968.
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de toekomst, omdat die landen meer en meer eigen industrieën en beschermende
tolmuren oprichten.
Verder wilde Engeland, zoals staat in het memorandum van de Conseil général du Patronat franfais dd. 28-10-1958 over de vrijhandelszone, „in twee groepen van landen genieten van een preferentieel tarief waar de anderen die voordelen slechts in één groep genieten". Engeland kon niet tot de Euromarkt toetreden omdat het, zo werd althans te Londen gezegd, geen buitentarief kon toepassen op import uit Commonwealth-landen, waarvoor een preferentieel tarief bestaat; een vrijhandelszone zou de deelnemende staten toelaten die preferentiesystemen te behouden, want zij zou wel interne vrijhandel mogelijk maken maar
geen douane-unie vormen. Daar hadden de Europese landen bezwaren tegen:
Britse wagens zouden preferentieel behandeld worden in Zuid-Afrika én op het
vasteland, terwijl Duitse en Franse wagens enkel preferentieel behandeld zouden
worden in Engeland (als lid van de vrijhandelszone).
In werkelijkheid is men daarover gestruikeld: Engeland wilde zijn bestaande
Commonwealth-markt vrijwaren van continentale mededinging, en tevens de
expansionistische continentale markt veroveren. Had het getracht het hele Commonwealth in de vrijhandelszone te brengen, dan zouden de onderhandelingen
een andere wending genomen hebben. Maar zowel de Britse Empire-mentaliteit
als de Franse vrees voor concurrentie van Britse koloniale produkten zorgden
ervoor dat de idee nooit officieel geopperd werd. (Voorstanders waren conservatieven zoals Thorneycroft, en de meeste liberalen) .
Met de oprichting na te streven van een vrijhandelszone had de Britse conservatieve regering nog een binnenlands politiek doel, dat tevens een reden was
waarom de oppositiepartij, Labour, weinig enthousiasme opbracht voor het project. Wanneer Groot-Brittannië lid was van zulk een belangrijke vrijhandelszone
was het de taak van alle industrieën de prijzen zo laag mogelijk te houden., niet
enkel om op de markten van de andere deelnemenden een goed figuur te slaan,
maar nog meer om op de eigen markt niet verdrongen te worden door continentale produkten die geleidelijk zonder importrestricties zouden ingevoerd worden.
Zulks betekende dat de vakbonden niet meer in staat zouden zijn hogere lonen
af te dwingen, want hogere lonen zouden vermindering van de concurrentiecapaciteit, verminderde produktie en dus toenemende werkloosheid meebrengen.
(Thans is het in zulke omstandigheden steeds mogelijk de toltarieven te verhogen en zo de industrieën die hun prijzen verhogen na een loonsverhoging te
beschermen) . Men heeft te Londen dikwijls horen zeggen dat de conservatieve
Premier, Macmillan, geen verkiezingen zou uitschrijven zolang hij niet iets in
die zin bereikt had, omdat het daarna niet meer zo belangrijk was wie de verkiezingen won: zelfs een travaillistische regering zou haar economische politiek aan
de aangegane internationale handelsakkoorden moeten aanpassen.
Voor de travaillistische koelheid tegenover de plannen om Engeland met
Europa te verbinden bestonden nog andere oorzaken. De voornaamste is wel de
ontgoocheling in „linkse" Britse kringen over het gebrek aan „socialisme" bij
hun continentale collega's (b.v. Bevan die Mollet een „knecht van het- kapitalistische kolonialisme" noemt), zodat die „linkse" Britten zich meer en meer zijn
gaan desinteresseren voor continentale zaken en steun gezocht hebben bij socialisten in Commonwealth-landen, wat hun hele wereldvisie heeft veranderd. Daar-
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bij komt nog een fundamenteel gebrek aan sympathie voor Europese politiek die
de nadruk legt op „West", en Oost-Europa verwaarloost. In Britse vakbondskringen begrijpt men eenvoudigweg niet waarom Tsjechoslowakije en Polen ook
niet tot een vrijhandelszone zouden toetreden. Bij enkelen kwam er ook een aangeboren tegenzin voor „Vatikaans Europa" bij, een tegenzin die, zoals men
weet, ook bestaat bij Britse katholieken. Ten slotte moet men erkennen dat de
hoogste graad van nationalisme aangetroffen wordt in „linkse" kringen (maar
niet imperialisme) , waarvan anderen zich laten verleiden tot een utopisch internationalisme: voor beide groepen is „Europeanisme" uit den boze.
Op 15 december 1958 worden de besprekingen tussen de „Zes" en de andere
E.O.E.S.-landen afgebroken. De oorzaken voor de mislukking worden in een
Brits witboek van februari 1959 aldus gezien: 1. de „Zes" willen een gei nifieerde buitenlandse handelspolitiek voeren, die moet leiden tot een gemeenschappelijke buitenlandse politiek, waarmee Groot-Brittannië zich nooit kan verenigen;
2. de „Zes" willen hun sociaal-economische politiek coördineren en eisen van
eventuele andere deelnemers aan de handelsliberalisatie in Europa een gelijksoortige coördinatie, waarmee Groot-Brittannië niet kan instemmen; 3. de „Zes"
hebben de uitgesproken bedoeling een politiek gezagsorgaan op te richten, wat
indruist tegen de Britse traditie en afbreuk doet aan de positie van het Verenigd
Koninkrijk in de wereld.
Onmiddellijk gaat het Britse paard steigeren. De minister van buitenlandse
zaken, Selwyn Lloyd, had al tijdens een debat in het Lagerhuis (4 -12-1958) gewaarschuwd: „Ik zie niet in hoe de vertrouwelijke samenwerking met de continentale mogendheden op militair en politiek plan kan voortduren wanneer zij
niet meer bestaat op economisch plan". Onmiddellijk is er te Londen sprake van
„tegenmaatregelen" . Begin december waren al besprekingen begonnen met de
Zwitsers te Genève, en op 18 december, nauwelijks drie dagen na het afbreken
van de onderhandelingen met de „Zes'', confereert de federatie van de Britse
nijverheid te Londen met zusterverenigingen uit de drie Scandinavische landen.
Ook met Portugal en Oostenrijk worden in het geheim contacten gelegd.
Deze semi-geheime en semi-officieuze besprekingen hebben een dubbel doel.
De Britten willen redden wat er te redden valt: indien de continentalen niet met
de Britse argumenten willen instemmen, dan kan Londen nog steeds de leiding
nemen van een groep Europese „misnoegden" . Dat zulks de feitelijke verdeling
van West-Europa in twee concurrerende blokken betekent, wordt nu niet meer
zo'n erge zaak genoemd, terwijl de Britse diplomatie steeds getracht had haar
plannen door de continentale mogendheden te doen aanvaarden op grond van
de overweging dat verwerping van die plannen de verdeling van Europa tot
gevolg zou hebben. De Britse regering nam aanvankelijk geen deel aan de besprekingen, omdat zij nog de weg wilde openhouden voor nieuwe onderhandelingen met de Euromarkt. Zij hoopte nog steeds druk te kunnen uitoefenen op
West.-Duitsland, dat dan op zijn beurt druk moest uitoefenen op de andere landen van de „Zes". Dat was de tweede beweegreden die voorzat bij de besprekingen met de Scandinavische landen en Zwitserland : West-Duitsland is de belangrijkste importeur van deze landen en loopt gevaar die markten te verliezen wanneer zij een economisch blok vormen met het Verenigd Koninkrijk. De druk die
werd uitgeoefend op Bonn was sterk genoeg: Londen liet zelfs verstaan dat het
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gedwongen kon worden de 5 5.000 Britse soldaten uit Duitsland terug te trekken.
In de volgende maanden duren de diplomatieke schermutselingen onverpoosd
voort. De integratieplannen van Ghana en het nu onafhankelijke Guinea worden
te Parijs opgevat als een Britse „zet", want een grote Ghana-Guinea staat zou tot
de sterlingzone behoren en aantrekkingskracht uitoefenen op de andere Franse
gebieden in Afrika. Tijdens de ontwapeningsbesprekingen te Genève steunt de
Britse delegatie een plan waarbij de drie atoommogendheden andere landen zouden verhinderen atoomwapens te vervaardigen en te testen, wat uiteraard de
Fransen in moeilijkheden zou brengen. Tenslotte neemt Macmillan zelf contact
op met Moskou; de Britse diplomatie distancieert zich zoveel mogelijk van de
West-Duitse, die nu een onvoorwaardelijke steun gevonden heeft in de Franse.
Sinds de Amerikaanse diplomatie met de dood van Dulles soepeler en minder
impulsief is geworden, heeft Londen van die kant niets te vrezen. Lloyd had
duidelijk verwittigd wat zou gebeuren, en de bedreiging werd uitgevoerd.

Intussen werden in Groot-Brittannië nog andere alternatieven voor de vrijhandelszone overwogen. Bekende economisten rekenden uit dat een blok van Europese landen die niet tot de „Zes" behoorden heel weinig economische voordelen
zou geven. De bevolking van dat blok zou op zijn best 85 miljoen bedragen
(waarvan 50 miljoen Britten), wat bezwaarlijk kon opwegen tegen de 150 miljoen van de Gemeenschappelijke Markt. Zij wisten ook wel dat de „Zes" zo
goed als geen schade zouden ondervinden van de nieuwe combinatie.
Enkelen zagen een toetreden van Groot-Brittannië tot de Euromarkt als de
eenvoudigste oplossing. Dat waren vooral economisten, en op politiek plan
radicalen. Tijdens een debat in het Lagerhuis in februari 1959 werd de idee
voorgestaan door een travaillist, een liberaal en zelfs een conservatief lid (de
heer Maddan) . Enige maanden te voren wijdde men nauwelijks aandacht aan
die mogelijkheid, maar nu werd zij ernstig overwogen. Het kabinet wilde er
echter niet van horen, zodat de Manchester Guardian kon schrijven dat de idee
enkel verworpen werd om haar „political implications" (18-2-1959) .
Anderen, zoals de Observer en vooraanstaande politici, zoals de gewezen minister Thorneycroft, wilden het hele Commonwealth verenigen met de Euromarkt. Op die wijze zou het Franse argument, dat de Britten twee keer van
preferentiële tarieven wilden profiteren, niet meer opgaan. De idee werd overigens heel gunstig ontvangen in zulke Commonwealth-landen als Nieuw-Zeeland,
Ghana en Rhodesia, die vooral exporteurs zijn van grondstoffen en levensmiddelen en vreesden niet meer tegen de concurrentie van gelijksoortige produkten
uit Franse en Belgische overzeese gebieden op te kunnen in een tarievenvrij e
Gemeenschappelijke Markt. Ook die idee werd zonder meer verworpen door de
regering, om dezelfde politieke redenen: indien Europa toegang kreeg tot het
Commonwealth zou dit na enige jaren geen reden van bestaan meer hebben en
zou het politieke prestige van Groot-Brittannië in de wereld een gevoelige klap
hebben gekregen. Wanneer de Duitsers de Britten zouden vervangen als voornaamste importeurs van India, Ghana, Zuid-Afrika en, wie weet, zelfs Australië
en Nieuw-Zeeland, zou hun politieke invloed in gelijke mate toenemen.
Objectieve waarnemers worden er steeds meer van overtuigd dat door deze
houding aan te nemen Groot-Brittannië zekere commerciële en politieke belangen op korte termijn veilig stelt, maar ze op lange termijn verwaarloost. Men
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weet immers dat de expansie-capaciteit van de „Zes" van dien aard is dat restrictieve handelspraktijken uiteindelijk die expansie, zelfs op die markten die de
Britten thans een privaat jachtdomein noemen, niet zullen kunnen verhinderen 2 ) . Maar een publieke opinie waarin een conservatieve regering bewust een
neo-grootheidswaan aanwakkert, kan bezwaarlijk gewonnen worden voor een
abdicatie van Groot-Brittannië als „grote mogendheid". Het gevolg zal zijn dat
Groot-Brittannië in de verdere toekomst niet enkel zal moeten abdiceren (het
kan niet anders) , maar daarvoor niet de compensatie zal ontvangen die het gekregen had indien het zich tijdig aan de zijde van Europa had geschaard. Terecht
zei Jean Monnet in een interview, toegestaan aan de U. S. News and TVorld
Report (17-2-1959), dat de Britten uiteindelijk wel zouden moeten toetreden tot
de Euromarkt, om het even welke voorwaarden de „Zes" zouden stellen. Nu de
voorwaarden nog economisch interessant zijn werden zij door Londen om
machtspolitieke redenen afgewezen; het is lang niet zeker dat, wanneer de nood
Engeland zal dwingen naar het Europese vaderhuis terug te keren, de ontvangst
onder dezelfde voorwaarden zal geschieden als thans nog mogelijk is.

Intussen komt in maart 1959 het rapport-Hallstein uit, dat in de eerstkomende
jaren geen plaats ziet voor een vrijhandelszone naar Brits model. Onmiddellijk
daarop komen ambtenaren van Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland samen te Stockholm. De Britse regering wil een politiek
blok vormen in Europa waarvan het de leiding zal hebben; de industriëlen willen verhinderen dat de kapitalen het land verlaten (General Motors had plannen
gemaakt om de Vauxhall-werken in Engeland te sluiten en al haar Europese
wagens door Opel te laten maken), en wanneer Londen opnieuw een belangrijk
economisch centrum wordt bestaat daar minder gevaar voor.
In april beginnen te Londen geheime diplomatieke besprekingen tussen de
„Zeven" : Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland,
Portugal en Oostenrijk. In mei richten de Zweden een officieel memorandum tot
de andere landen waarin het voorstel voor oprichting van een vrijhandelszone
der „Zeven" verwerkt staat. Deze nieuwe economische integratievorm zal enkel
toepasselijk zijn op industriële goederen, en zal de toltarieven nog spoediger
opheffen dan de Euromarkt. Met Denemarken, dat vooral van landbouwexport
leeft, gaat Engeland een speciaal akkoord aan dat het in staat moet stellen aan
het plan deel te hebben; protest van de Britse boeren, die er over klagen dat de
regering meer concessies heeft gedaan aan de Denen dan de landen van de Euromarkt ooit gevraagd hadden, wordt voorbijgegaan.
In juni komen de experts van de regeringen der „Zeven" bijeen te Stockholm,
en van 20 tot 22 juli vergaderen er de ministers van financiën. Zij dragen een
2 ) Ter staving van ons pessimisme willen wij één citaat geven uit de conclusies
waartoe de befaamde Economist Intelligence Unit gekomen is in haar grootse economische studie Britain and Europe (Londen, 1958, p. 63) : „A third great power would
be added to the USA and the USSR. (., ...) To put it at the very lowest, Britain
would probably cease to be America's ally number one in Europe. ( ....) It may
seem absurd to suppose that 'the UK, with three hundred years of great power status
behind it, could become nothing more than another smalt country. But it took only a
hundred years for the Spanish Empire to decay, yet it was, in relation to the world of
i'ts day, more formidable than Britain at the height of its nineteenth~century greatness .
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werkgroep op het verdrag op te stellen tegen oktober 1959, wanneer het door de
ministers zal ondertekend worden.
Economisch betekent het verdrag niet veel voor Engeland. Men heeft nagerekend dat de waarde van de Britse export naar de andere deelnemende landen zal
toenemen met ca. £ 150 miljoen per jaar; maar de Britse import uit bedoelde
landen zal nog in aanzienlijker mate toenemen, en bovendien zullen in GrootBrittannië de industrieën die papier, meubelen, uurwerken en huisgerief vervaardigen niet tegen de importtaksvrije concurrentie op kunnen en moeten sluiten.
Politieke winst dan ? Groot-Brittannië confirmeert de bestaande goede betrekkingen met landen als Zweden en Portugal, waarmee het traditioneel diplomatiek eng verbonden is geweest. Maar Zweden en Portugal zijn niet meer de
grootmachten uit de zestiende en zeventiende eeuw. Een nieuw politiek verbond
in Europa ? Beslist, maar dan een verbond waarvan drie leden niet tot de Nato
behoren (Zweden, Zwitserland en Oostenrijk), een verbond dat voor Engeland
redt wat er nog te redden valt, maar dat onvermijdelijk tweedracht in Europa tot
gevolg zal hebben (het Britse doel), en dat de Britse diplomatie nog een goede
stap verder zal brengen op de weg van haar recente „go it alone"-politiek.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Gerard Manley Hopkins

de Dichter en de Religieus
E. BOLSIUS

EVENTIG jaar geleden, 8 juni 1889, stierf Gerard Manley Hopkins, en
ongeveer 30 jaar later, in 1918, werden zijn gedichten voor het eerst gepubliceerd. Sindsdien is de belangstelling voor deze Engelse Jezuïet en dichter
gaandeweg toegenomen, en onlangs is de uitgave van zijn werken bekroond met
het verschijnen van de herziene en in twee delen gesplitste Note-books and
Papers. De tot nu toe gevonden dagboeken (waaronder twee eerst in 1947 ontdekte journalen) tesamen met Hopkins' j eugdgeschrif ten beslaan de helft van
het eerste en lijvigste deel; de andere helft is gewijd aan uitgebreide noten en
appendices, met als toegift een aantal prachtige afdrukken van Hopkins' schetstekeningen ) . Het tweede deel bevat de geestelijke geschriften van de dichter,
een aantal preken, en een nogal technisch en moeilijk verteerbaar commentaar op
de Geestelijke Oefeningen van de H. Ignatius. Het is voorzien van een voortreffelijke inleiding van de hand van P. Christopher Devlin S.J., die in 3 delen
gesplitst is naar de aard van de geschriften 2 ) . Tesamen met de twee jaar geleden
uitgegeven brieven, waarvan 70 in 1952 ontdekte familiebrieven de nieuwe
bijdrage vormen, kunnen we zeggen dat met deze uitgaven een nieuw hoogtepunt bereikt is in het van en rond deze dichter gepubliceerde materiaal. Het
loont de moeite zich af te vragen of de nieuw toegevoegde geschriften een bredere of misschien zelfs veranderde kijk geven op de persoon van Gerard Manley
Hopkins.
In de aantekeningen die Hopkins maakte bij zijn retraite in 1888, een jaar
voor zijn dood, lezen we:
„Ik ben bekeerd tot het katholiek geloof, en 20 jaar lid van de Sociëteit van Jesus. Ik ben nu 44 jaar oud'. Ik blijf trouw aan datgene waaraan
ik me verbonden heb. Dat ben ik altijd gebleven sinds mijn bekering tot
de Kerk".

Deze zinsnede voert ons in gedachten terug naar de brief die hij aan zijn vader
schreef op de vooravond van zijn bekering. Deze is een terrible letter genoemd,
een verschrikkelijke brief, omdat de door de ouders ondernomen poging hun
zoon van deze stap te weerhouden daarin beslist en onomwonden werd af gewezen. Ongetwijfeld heeft Hopkins hier getoond dat zijn zachte en gevoelige persoon een harde kern bevatte, en dat hij niet terugweek zelfs niet voor de smeekbeden van zij n vader en moeder, waar het ging om de keuze van zij n eigen
levensrichting. Prachtig zijn de woorden waarmee hij de mogelijkheid van zich
te bedenken of uit te stellen van de hand wijst:
1) The Journals and Papers of Gerard Manley Hopkins. Ed. by Humphry House.
Completed by Graham Storey. London. 1959. Oxford University Press. XXXII 579 p.
631 net.
2) The Sermons and devotional writings of Gerard Manley Hopkins. Ed. by Christopher Devlin S.J. London. Oxford University Press. 1959 XI 370 p. 42/~ net.
r
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„Ik kan niet vechten tegen God, die mij tot zijn kerk roept; en als ik
dit uit zou stellen en intussen sterven zou ik niets te pleiten hebben voor
het behoud van mijn ziel. Ik heb werkelijk geen macht om zelfs maar een
vin 'te verroeren; God is het die de beslissing neemt, niet ik ".

Zijn vader reageerde met het aangrijpende: „O Gerard, mijn liefste zoon, ben
je nu werkelijk voor mij verloren", en de sympathie van de meeste auteurs gaat
begrijpelijkerwijze uit naar de diep beproefde ouders, die de stap van hun zoon
betreurden en trachtten te verhinderen. Maar daarom mogen we Hopkins' brief
nog niet als terrible veroordelen; ook hij doorstond de geestelijke smart der
scheiding van de ouders. Hij bleef echter reëel, en liet zich niet afbrengen van
wat hij als de ware richting zag. Deze passie voor de waarheid, tesamen met de
pijn der geestelijke onmacht haar volledig in en buiten zich te realiseren, zal zijn
hele leven kenmerken. Zelf heeft hij dit levensprincipe „chastity of mind"
genoemd:
„ .... die geestelijke zuiverheid, die de kern schijnt te zijn en de verwekker van al het overige goed; het terstond zien van wat het beste is,
het zich daaraan vastklampen, en het niet toelaten dat men er ook maar
iets zelfs hoort tegen pleiten".

en in dezelfde brief waarin hij dit schrijft wijst hij op het voorbeeld van Christus, die, volgens Phil. 2, 7, zichzelf vernietigde en de slavengestalte aannam,
ofschoon zijn recht op goddelijke gestalte daartegen pleitte.
De jeugdige Oxford-student was als ieder ander trots op zijn college, Balliol,
op zijn leermeesters, op zijn vrienden, die hij in grote getale bezat. Hij had constant geldgebrek:
„Ik heb zoveel rekeningen te betalen dat grootvaders geschenk zeer
welkom was; maar als alles betaald is, heb ik nog maar een paar shil~
lings over
ver .... .
.....

Hij leefde als ieder ander student, maar in één ding onderscheidde hij zich
van hen: de haast pijnlijke nauwkeurigheid waarmee hij de natuur rond zich
heen observeerde als uiting van zijn streven naar waarheid. In zijn dagboeken
komen we voortdurend aantekeningen tegen over de vorm van de wolken, de
opbouw van een boom, het geluid van een vogel, het verloop van een golfje in
het water. De index van The Journalr and Papers geeft anderhalve kolom adjectieven, waarmee de wolken beschreven worden, en bijna twee kolommen voor de
bomen. Maar het journaal geeft bijna niets over het innerlijk leven van de dichter. Slechts korte aantekeningen bewijzen dat hij behalve met de natuur ook nog
met andere, belangrijker dingen bezig was. Zijn bekering, en later zijn intrede
bij de Jezuïeten, komen vrij onverwacht voor zijn naaste omgeving. Als religieus
zet hij het dagboek voort, maar er is even weinig dat getuigt van een zich verdiepend geestelijk leven. Alleen afgaande op de dagboekaantekeningen zou men
geloven dat deze stappen voor hem iets bijkomstigs waren. In zekere zin was dat
ook zo hij ging recht op de waarheid af, in natuur en bovennatuur, en als
hem dat voor consequenties plaatste aanvaardde hij die vanzelfsprekend. Uit het
dagboek kan men dan ook bijna niet opmaken dat zijn kijk op de natuur verdiept wordt door zijn religieus leven, maar in het Commentaar op de Geestelijke
Oefeningen van St.-Ignatius vinden we wel degelijk enige aanwijzingen. In het
Fundament wordt naar de zin van de mens en van alle schepping gevraagd:
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„Ik ervaar mijzelf met mijn vreugde en pijn, mijn vermogens en bevindingen, mijn nalatigheid en schuld, mijn schaamte en mijn zin voor
schoonheid, mijn gevaren, hoop en vrees, en heel mijn lot als belangrijker
voor mijzelf dan alles wat ik zie. En als ik me afvraag waar heel deze
menigte en opeenstapeling van wezenheid, zo rijk, zo eigen, zo belangrijk, vandaan komt, dan zie ik dat niets mij kan antwoorden".

Aan het eind van de Geestelijke Oefeningen, bij de Beschouwing tot het verkrijgen van de liefde heeft hij het antwoord gevonden:
„Alle dingen zijn geladen met liefde, geladen met God, en als we maar
weten hoe ze aan te raken, geven ze vonken af en staan in vlam, scheiden druppels af, stromen, klinken en spreken van hem".

En in een andere passage beschrijft hij zijn ontdekking in deze woorden:
„ .... Deze wereld is woord, uitdrukking, nieuws van God. Daarom is
het doel ervan, de strekking, de bedoeling God; en het leven en de
levenstaak van de wereld is Hem te roemen en te prijzen".

Zijn religieus leven leerde hem de natuur te zien als schepping, als verhaal
van God, maar niet zo dat hij aan het eigene van de natuur voorbijgaat, integendeel juist door het eigene van de natuur te zoeken en te doorgronden vindt hij
het ware karakter ervan terug, nl. bestaan als stomme getuigenis van God voor
de mens, en daardoor in en door middel van de mens haar lofzang te zingen
voor Hem.
Earth, sweet Earth, sweet landscape, with leavès throng
And louchèd low grass, heaven that dost appeal
To, with no tongue to plead, no heart to feel;
That canst but only be, but dost that long 1–

1;;i what is Earth's eye, tongue, or heart else, where
Else, hut in dear and dogged man? — .... (Poems 35) .

:Â'

Na zijn priesterwijding, zegt P. Devlin in zijn inleiding, verplaatste zich Hopkins' aandacht in toenemende mate van de aanwezigheid van Gods plan in de
onbezielde natuur op de uitwerking van dit plan in de geesten en harten der mensen. In het Commentaar op de Geestelijke Oefeningen, dat hij schrijft als hij als
priester nog eenmaal de grote retraite doormaakt, komt dit o.a. naar voren in de
beschouwing die hij heeft over de „elective" en de „a f f ective will", de wil als
keuze en de wil als vermogen. Dit scholastieke onderscheid tussen voluntas en
arbitrium is door de doctor subtilis Duns Scotus, op wie Hopkins nogal steunt,
toegespitst tot een strenge scheiding, geheel overeenkomstig zijn leer van de
tegenstelling tussen natuur en persoon. Hopkins neemt de strenge scheiding
enigszins over, hij stelt tegenover elkaar dat wat de wil, met behulp van de rede,
kiest als het beste voor God, en dat wat de wil „eigenlijk zou willen'', een opvatting waartoe hij onbewust ook gekomen is door de ascetische idealen en de
individualistische neigingen van zijn eeuw. Wij moeten niet vergeten en dit
wordt in Hopkins' geval vaak vergeten, omdat hij eerst in 1918 ontdekt werd dat hij nu eenmaal kind van zijn tijd was. Wat wij nu afkeuren zag hij als goed,
en soms als de enig mogelijke weg naar God. Ongetwijfeld heeft hij een grote
tekortkoming van zijn tijd overwonnen door zijn positieve kijk op de verloste
schepping; in zichzelf kon hij echter de dualiteit tussen de hein van nature
ingegeven en van boven opgelegde idealen niet te boven komen. Een typisch
voorbeeld is de aantekening die wij vinden bij de verspreide geestelijke notities,
juni 1884:
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„Ons onverschillig maken .— met de keuzewil, niet per se de affec~
tieve, maar deze zal wel volgen".

Wij zouden deze dichotomie niet aanvaarden; voor hem was het een zaak van
alles of niets, want de keuze werd door het offer der natuurlijke gevoelens
opgeheven en vervolmaakt. Als de natuur niet geofferd werd op het altaar van
de goddelijke wil, werd tekort gedaan aan de waarheid en het doel van het
schepsel, dat was „offer van zichzelf aan God en (daardoor) zijn redding".
Het offer nam een centrale plaats in in Hopkins' denken. P. Devlin beschrijft
uitvoerig Hopkins' theorie over het „grote offer" van Christus, de Eucharistie,
die van eeuwigheid af bestemd was, evenals de Menswording. Door het offer
werd heel de schepping opgenomen in de goddelijke lofprijzing en eredienst:
wilde dat de wereld Hem loofde, eerde, diende --- Hem glorie
..
gaf„God

Hij vergelijkt de wereld met de tuin, het land, het huurhuis, die glorie moeten
„opbrengen" ; de vogel, het glas, het boek, die glorie moeten „laten zien" ; tenslotte
„de wereld is een altaar, en een slachtoffer daarop voor zijn Aanschijn. Waarom wordt zij geofferd? Tot zijn lof, eer en dienst. Zij is een
slachtoffer voor zijn glorie".

Al deze schepselen geven God onwetend glorie de mens echter kan werkelijk bedoelen Hem glorie te geven. „Daarvoor is hij gemaakt, daarvoor ben ik
gemaakt'. Hopkins was zich diep bewust van deze waarheid, die hij in bovengenoemde woorden anderen voorhield, maar zelf ook tot in alle consequenties in
praktijk bracht. Een van die consequenties was, meende hij, het offer van zijn
dichtergave, en zeven jaar lang schreef hij niets; eerst op wens van zijn overste
begon hij weer te schrijven. Een andere consequentie was het offer van zijn
gedichten nooit in druk te zien; aangezien geen van zijn oversten op dit punt
ingreep heeft hij dit offer tot het einde toe gebracht.
„In dezelfde meditatie heb- ik de Heer dringend gevraagd .... dat hij
mijn gedichten zou aannemen als de zijne en ze zou gebruiken of niet,
naargelang Hij dat nuttig vond. En ik geloof dat dit gebed verhoord

Alle pogingen door buitenstaanders ondernomen om zijn gedichten gepubliceerd te krijgen heeft hij resoluut, soms zelfs bits, van de hand gewezen. Een en
ander heeft veel kritiek uitgelokt van eigentijdse vrienden en latere bewonderaars. Er is nogal wat geschreven, en nog meer verondersteld, over de verhouding tussen Hopkins en zijn oversten. Eén ding is zeker: Hopkins heeft zich
nooit ongelukkig gevoeld in de Sociëteit van Jesus, hij heeft ieder die, hoe goed
bedoeld ook, een wig trachtte te drijven tussen hem en zijn oversten, verontwaardigd afgewezen, en zich met hart en ziel gegeven aan de opdrachten en taken die
hem opgelegd werden. Slechts op één plaats trad er een crisis op in zijn leven,
toen de affectieve wil niet meer bij machte was de keuzewil te volgen. Dit gebeurde in Dublin, Ierland, waar hij tot professor was benoemd aan de Katholieke
Universiteit indertijd gesticht door Newman. Het was zijn laatste standplaats.
Om Hopkins' zielestrijd tijdens zijn verblijf in Ierland te begrijpen is het goed
zich rekenschap te geven van het feit dat hij in alles volgens zijn hierboven
beschreven principe, de „chastlt y of mind", te werk ging. Zolang hij in Engeland
was traden er geen gewetensconflicten op omtrent de aard van het werk dat hij
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te doen kreeg. Wel heeft hij geleden onder het bewustzijn dat zijn gezondheid
niet bestand was tegen het lesgeven noch tegen het parochiewerk. Bijna iedere
opdracht die hij kreeg liep op een mislukking uit s), en herhaaldelijke overplaatsingen waren er het gevolg van. Vanuit Liverpool, waar hij het anderhalf jaar
volhield, schreef hij aan zijn moeder:
„Ik ben niet erg sterk nu, en zolang ik in Liverpool b-en zie ik geen
kans het te worden; niet dat ik hierover klaag, het is maar een constate~
ring".

Voor zichzelf had hij het offer van zijn fysieke zwakheid reeds lang gebracht.
Maar dat het beetje energie dat hem nog restte besteed zou worden aan het lesgeven in Ierland aan Ierse studenten, die al wat hem dierbaar was van Engeland
minachtten, en aan het nakijken van eindeloze reeksen examenpapieren, was hem
te machtig. Heel zijn persoon kwam in opstand tegen het land, de mensen, het
werk, al zijn gevoelens verzetten zich tegen de positie van een Engelsman, die
als professor aan een Ierse universiteit meewerkt aan de zaak tegen de Engelsen 4 ) . In de aantekeningen bij zijn retraite van 1888 lezen wij:
„Hoe bevorder ik de zaak die ik dien? Dit kan geschieden inwendig of
uitwendig. Uitwendig denk ik vaak dat ik tot taak heb iets te doen dat
van weinig of geen nut is. Ik kan wel iets anders bedenken, dat veel
nuttiger zou zijn — maar toch blijft het een voordeel dat er in Ierland
een mogelijkheid is voor katholieken om hogere studies te doen, en dat
deze gedeeltelijk in de handen der Jezuïeten is .... Maar ondertussen
bevorderen zowel de katholieke kerk in Ierland als de Ierse provincie en
ons college ten zeerste een deels onrechtvaardige zaak met deels onrechtvaardige middelen, en tegen mijn wil geef ik me met veel inspanning en
tegenzin moeite om deze zaak vooruit te helpen. Ik vind niet dat ik uitwendig veel doe, hoezeer ik dat ook wens of zou kunnen wensen, en dit
is maar een droevig leven dat ik leid....".

In zijn aantekeningen zegt hij niets over het inwendig aspect van de zaak;
Gods wil was hem duidelijk en dierbaar, en hij dacht er niet over zijn werk op
te geven en overplaatsing aan te vragen. Maar dit fundamenteel conflict tussen
uitwendig en inwendig, tussen affectie en keuze, had fatale gevolgen voor zijn
gezondheid en verlamde zijn activiteit. Hij maakte een periode door van geestelijke crisis. Eerst denkt hij blind te worden. Later, in 1885, vreest hij zijn verstand te zullen verliezen. „Wanneer ik op mijn slechtst ben, lijkt mijn toestand
veel op krankzinnigheid, ofschoon mijn zuiver oordeel (lees: chastity ot mind )
nooit aangetast wordt", schrijft hij aan zijn vriend Alexander Baillie. In het
dagboek vinden wij onder 1885 een aantekening: „St.-Jozef .... de patroon van
het verborgen leven, van hen die geestelijk lijden zoals ik ....". Twee jaar later
walgt hij nog van alles:
„Ik ben nu de hele dag bezig met examenpapieren na te kijken; dit
werk is vorige maand begonnen, en duurt nog deze hele maand voort.
Het is slavenwerk, verschrikkelijk slavenwerk. Ik kan natuurlijk niet
zeggen dat het helemaal voor niets is, maar voor een groot deel is het
dat wel, geloof ik, en ik draag een last die me verplettert en weinig
goeds ten gevolge heeft. Het is onmogelijk te zeggen wat een janboel
Ierland is, en hoe alles in die janboel terecht komt
omt ......
......

s) Een predikant was Hopkins niet. Zijn preken, verzameld in de geestelijke geschriften, lijken meer op meditaties, en moeten zijn aan retorica gewende toehoorders
(Bernard Vaughan!) allesbehalve geboeid hebben.
4 ) In die tijd was de strijd om het verkrijgen van Home Rule voor Ierland volop
gaande, en Hopkins zag zich als Engelsman geplaatst in een Engeland vijandig milieu.
Zijn vaderlandsliefde van zeer sterk, ja enigszins overdreven.
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Tegen het einde van zijn leven, in januari 1889 treedt er een zekere berusting
in, die uiteindelijk tot vrede en vreugde leidt; tijdens zijn laatste ziekte is hij
„gezond wat de geest betreft'', en hij sterft in vrede: „ik ben zo gelukkig".
Men kan zich afvragen of Hopkins' leven een mislukking was. De meeste
auteurs menen dat Hopkins' intrede in de Sociëteit van Jesus een misstap was,
die hem als dichter en als mens te gronde richtte. De zojuist verschenen geschrif ten staven deze mening niet integendeel. Zijn beste gedichten schreef hij
binnen de Sociëteit, en nergens vinden wij een verwijzing naar enig onrecht dat
hem van de kant der Sociëteit werd aangedaan. Toch kunnen we niet zeggen dat
hij er volledig tot zijn recht is gekomen; de oversten hebben te weinig begrip
gehad voor de talenten en de geestelijke houding van Hopkins, en deze wilde
zich principieel, maar nogal onverstandig, niet opdringen. De fout lag aan beide
kanten, maar vooral toch, menen wij, aan een derde factor. Wat hem ongelukkig
maakte was, onbewust misschien, de afwijzing van de natuur die de ascetische
idealen van het katholicisme van zijn tijd, waarmee hij vooral in de Sociëteit
kennis maakte, kenmerkt; en, zeker bewust, de Ierse mentaliteit, die hem tegen
de borst stuitte. De nieuwe uitgaven van Hopkins' werken bevestigen ons in de
overtuiging dat veel auteurs te vlug hebben geoordeeld over Hopkins' innerlijke
conflicten en zijn leven in de Sociëteit van Jesus, en nu hun mening zullen moeten herzien.

KUNSTKRONIEK

Fritz Wotruba
W. HOFMANN

ET is voor eenbezoeker van de Oostenrijkse hoofdstad niet gemakkelijk om
er aan de charme van het verleden te ontkomen. De majestueuze omgeving
waarin hij zich bevindt biedt hem daar nauwelijks gelegenheid toe. „Van zijn
tijd zijn" betekent te Wenen vaak zoveel als terugkeren naar de catacomben: de
kleine theaters in kelders van restaurants horen tot de meest interessante, en
onderaardse galerieën zijn het toevluchtsoord van beeldhouwers en schilders. De
twintigste eeuw heeft wel sporen nagelaten in de architectuur van de stad, maar
een eigen museum heeft zij nog niet. Intussen zijn de beeldhouwers er toch
enigszins beter aan toe dan de schilders. Deze laatsten vonden voor hun doeken
nog steeds geen behoorlijk onderdak, terwijl de beeldhouwers bij de wederopbouw van de stad tal van opdrachten kregen 1
In het centrum zelf van de stad, vlak voor haar meest befaamd museum, kan
de opmerkzame wandelaar een werk ontdekken van de beeldhouwer die voor het
ogenblik Oostenrijk vertegenwoordigt in de moderne sculptuur: de Jongeling
van Fritz Wotruba. Het beeld, dat van 1933 dateert, werd er pas onlangs geplaatst en mocht vanwege het Weense publiek maar een weinig sympathiek onthaal genieten. Voor Wotruba betekent het natuurlijk een erkenning, hier een van
zijn jeugdwerken te mogen plaatsen. Maar houdt deze erkenning ook geen
afwijzing in van de evolutie die de kunstenaar sindsdien heeft doorgemaakt?
Sedert jaren immers heeft Wotruba de stijl van dit jeugdwerk achter zich gelaten, die soepel was en toch krachtig, verfijnde harmonie van lijn en ritme. De
weg die hij ingeslagen is kan men moeilijk aanduiden met de simplistische naam
van een of andere beweging. Die weg gaat langs het non-figuratieve en het
abstracte, maar ontkomt telkens weer aan de orthodoxie van een bepaald programma. Zijn stellingname kan vanuit een dubbel doel worden omschreven:
verweer tegen de onverschilligheid van een achterlijke groep én verzet tegen de
oppervlakkige modezucht. „Het symptoom van deze tijd, schrijft Wotruba, is de
onzekerheid. Daarom verlangt men dat de kunst in deze wereld van efemere
verschijnselen een duidelijke en vaste positie zal innemen" . Achter deze woorden
schuilt een hoge opvatting van de kunst en een echt beroepsbewustzijn: maatstaven scheppen, het gewicht van het eeuwige vastleggen, blijvende accenten
plaatsen en verder de grote kunst, wat ook het uiteindelijk doel van Cézanne
was, doen herleven. Als men Wotruba ergens wil onderbrengen, dan zouden wij
hem het liefst een plaats gunnen in de geheime filiatie van het classicisme.
In de mond van een hedendaagse beeldhouwer is deze thesis meer dan een
artistieke belijdenis. Zij is een waardenschaal die deze helderziende zich oplegt,
een zeer strikte waardenschaal, die niet toegeeft aan de goedkope voorliefden

H
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1 ) N.v.d.R.: Op het ogenblik bestaat er een project om het Oostenrijks Paviljoen
van de Brusselse Wereldtentoonstelling over te brengen naar Wenen en in te richten
als museum voor moderne kunst.
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van deze tijd. Met deze harde uitspraak, die klinkt als een onweerstaanbare oproep, behoedt zich deze kunstenaar voor de bekorende gemakkelijkheid van een
zekere moderne kunst. Hij brengt het probleem van de artistieke schepping terug
tot zijn oorsprong, daar waar het kunstwerk nog geen luidruchtige verschijning
is, maar een nog onverdeeld en elementair fenomeen; daar waar lucht en ruimte
nog zuivere en sterke omtrekken omsluiten en het geringste gebaar nog zijn
zekerheid en zijn gewicht bezit. Elke echte vernieuwer wordt door dit verlangen
bezield en men verklaart het doorgaans als een uiting van eigentijdse romantiek.
Maar dit is onjuist, zeker voor Wotruba. Zijn kunst hunkert naar een integrale
expressie, zij wordt gedragen door de eenheid van een authentiek wereldvisioen.
Ontstaan op een ogenblik waarop de kunstschepping het snijpunt was geworden
van de meest tegenstrijdige esthetische en zelfs morele concepties verheft zich
het werk van Wotruba in een grootse gestrengheid boven dit alles uit.
Wotruba is geboren te Wenen in 1907. Zijn vader was een Tsjech, zijn moeder een Hongaarse. Hij zelf noemt zich een „typisch produkt van het oude Oostenrijk", de vrucht van een samensmelting van nationaliteiten, welke steeds in
dit land grote kunstenaars heeft voortgebracht als Kokoschka, Trakl, Rilke ...
De slavische wereld, die voor een romantische kritiek maar al te gemakkelijk
dienst doet als gemeenplaats voor esthetische verklaringen, heeft een werkelijk
aandeel gehad in de vorming van Wotruba. Zij heeft hem de oorspronkelijke
kracht van het ambacht en de zin voor de sterke vorm bijgebracht. Zij heeft hem
geleerd het zwaarbelaste traditionalisme van het Westen te negeren. Wotruba
zoekt niet naar dé „Slavische Ziel", maar in hem leeft de jonge kracht van volkeren wier verleden nog de mythische sporen draagt van een bestaan buiten onze
historische dimensies. Deze wereld openbaart zich o.m. voor Wotruba in de
strenge houdingen der primitieve Macedonische beeldhouwkunst.
Veertien jaar oud leert hij graveren. Vier jaar later gaat hij in de leer bij de
beeldhouwer Anton Hanak, maar slechts voor korte tijd. Wanneer hij geconfronteerd wordt met het late expressionisme van zijn leermeester neemt Wotruba
voor het eerst stelling. Hij keert zich beslist af van deze stamelende exclamaties.
Reeds toen begon zijn weerzin voor het grootsprakerig gebaar. Hij zwijgt, werkt
en probeert een meester te worden. Met tweeëntwintig jaar richt Wotruba een
eigen atelier op. Men kan zich moeilijk indenken wat dit toentertijd moet betekend hebben. Het Oostenrijk van na de eerste wereldoorlog kende weinig of
geen initiatief op het gebied van de moderne kunst. Kokoschka, die niet zonder
reden uitgeweken was, had de schilderkunst achtergelaten in de handen van een
expressionisme, dat het wel goed meende maar weinig kern bezat. Energiek en
beslist zou Wotruba problemen aangrijpen die zich voor Duitse of Franse kunstenaars niet stelden. Hij bindt de strijd aan tegen de ergste van alle menselijke
ondeugden, de onverschilligheid, en hij haalt het op de duur. Zijn Torso van
1929, nu in het bezit van de stad Wenen, zou in het Oostenrijkse paviljoen in
1937 te Parijs de bewondering wegdragen van Maillol. In 1931 vertegenwoordigde hij Oostenrijk op een manifestatie, die historische betekenis heeft gekregen in de moderne beeldhouwkunst: de internationale tentoonstelling voor beeldhouwkunst te Zürich. Datzelfde jaar nog onderneemt Wotruba studiereizen in
Duitsland, Nederland, Zwitserland, Italië.
In 1933 bezwijkt Duitsland aan de bekoring van de dictatuur. Oostenrijk,
ernstig bedreigd in zijn politieke en culturele onafhankelijkheid, leeft in de
benauwdheid van een nabije ondergang. In die jaren ontstaan groepen die ge-
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durende de bezetting het voortbestaan van Oostenrijk zullen symboliseren. De
jonge Wotruba, opstandig van temperament, treedt in verbinding met musici en
schrijvers, zoals Alban Berg, toondichter van T/ozzeck, en de dirigent Hermann
Schercher. Canetti, zijn meest intieme vriend, die een monografie over hem heeft
geschreven, leeft nu nog in Engeland. Zijn vrienden, Robert Musil en Hermann
Broch, zijn in het buitenland gestorven. Musil was gebuur van Wotruba in zijn
ballingschap te Genève. Het portret dat hij van hem maakte is een uitzondering
in het werk van Wotruba, die slechts zelden bij concrete individuele verschij ningsvormen zijn inspiratie zoekt. Buiten dit portret is er alleen nog een buste
van Toscanini.
In 1938, wanneer Oostenrijk wordt geannexeerd, vlucht Wotruba naar Zwitserland, waar hij blijft tot 1945. In de herfst van dat jaar, weinige maanden na
de vijandelijkheden, roept hem de Academie voor Schone Kunsten van Wenen
naar zijn vaderstad terug. Daar leidt hij nog steeds een cursus voor beeldhouwkunst. Zijn eigen atelier bevindt zich op enkele minuten van het Grote Wiel en
het Lunapark, sedert generaties het symbool van de Weense vrolijkheid. De
harde sculpturale stellingname van Wotruba heeft deze weke atmosfeer lelijk
geschonden. Intussen mag het toch wel een paradox heten dat dit land, dat zo
hevig gekant is tegen de abstracte kunst, de opleiding van zijn jongeren toevertrouwd heeft aan de meest vooruitstrevende van zijn kunstenaars. Zij genieten
van een situatie waarin de rollen volkomen omgekeerd zijn. De moderne kunst
wint meer en meer veld, terwijl het pompierisme schandaal schreeuwt. Maar de
goegemeente verbazen wordt niet langer meer als een roeping of als een plicht
beschouwd!
Het werk van Wotruba, dat voor het eerst in 1948 in het Musée d'Art Moderne te Parijs tentoongesteld werd, is een wereld van ingekeerde kracht. Hier
heerst een stilte die het woord niet kent. Het volledige mutisme van dit werk
treft ons door het strenge ritme van de omtrek, door een haast afstotende ruwheid van de vorm, en een gereserveerdheid die ons bekoort zonder enig gevlei.
Wotruba is een beeldhouwer in de letterlijke zin van het woord, en met een exclusiviteit die haar weerga niet vindt bij zijn tijdgenoten. In hem leeft de prometheusdrang van de authentieke kunstenaar. Houwen is voor Wotruba een voortdurende opwinding, een vak waarin kunstenaar en vakman samenvallen. De
steen ontvangt van zijn hand geen liefkozingen. Hij krijgt vorm onder de ruwe
greep van een scheppingswil waarvoor gestalten louter uit de verbeelding spruiten. Nooit staat een model tussen steen en kunstenaar. Soms lijkt dit werk af stotend, want geen enkele concessie wordt gedaan aan actualiteit of mode. Doch
alleen 'bekrompen geesten zouden er zich aan kunnen ergeren. De diepere actualiteit, de geheime verbondenheid met de grote stromingen van de hedendaagse
kunst, openbaren zich slechts geleidelijk. Op een eerste gezicht ontgaat zij ons,
en een zeker wantrouwen maakt zich van ons meester tegenover de strenge
grootsheid van deze beelden. Is het immers geen aanvaarde stelling dat „krachtige woorden uit tijden waarin alles nog zichtbaar was ons niet meer aanspreken"
(Rilke) . Nu wil men het onzichtbare zichtbaar maken. Ateliers zijn laboratoria
geworden. Vaak puur uitgevonden potentiële krachten heersen in deze tijd waarin „wat niet is, even intens is als wat is" (Breton) . Het is het uur van het
capriccio, van de onuitgegeven configuratie van verrassende elementen. Ook de
beeldhouwkunst heeft zich naar deze stroming gevoegd. Zij heeft het broze en
uit verschillende materialen gemaakte object tot een idool, tot een fetisch verhe-
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ven. Hoever zullen deze vaardige voortbrengselen ons voeren ? Laat anderen
hierop een antwoord geven. Het volstaat dat er nog een beeldhouwkunst leeft
van formaat, dat er nog kunstenaars zijn als Wotruba die zich wijden aan een
blijvende en eeuwige visie. Hun situatie is niet gemakkelijk. In een eeuw die
zich waagt aan de ontdekking van de structuren ener microscopische wereld,
meent men soms dat de sculptuur haar betekenis verloren heeft. Overal vervluchtigt de materie, de materie die aan de basis ligt van elke wezenlijk plastische schepping. Van dit standpunt uit is Wotruba degene die het meest getrouw
is gebleven aan deeeuwenoude traditie van de beeldhouwkunst. Hij is geen goochelaar, geen constructeur, geen decorateur. Hij is beeldhouwer. Hij laat de
„tragedies van ijzerdraad, glas en papier, de gemechaniseerde marionetten, die
alleen getuigen van de melancholie van hun makers" aan hun eigen uitputting
over. Hier ligt dan ook het risico van zijn kunst en de grootheid van zijn overwinning: te midden van de vele oververfijnde kunstprodukten naar de smaak
van de dag beperkt hij zich tot enkele heldere, directe en onbehouwen woorden.
Hij spreekt een krachtige taal, puur uit de steen geboren en wars van alle eclectische grootsprakerigheid. Onder de hand van Wotruba bewaart de steen zijn
elementaire cohesie. Nooit treedt Wotruba in de fictieve wereld binnen van glas
en metaal die Brancusi en Calder tot haar hoogste potentie hebben opgevoerd.
Ongetwijfeld blijven deze kunstenaars de grote vernieuwers van de eeuw en hun
veelvuldige experimenten hebben de beeldhouwkunst na Rodin bevrijd uit de
ban der traditie en haar naar het woord van Moore weer een nieuw bewustzijn
van de vorm geschonken. Maar zijn hun scheppingen meer dan membra disjecta
van een toekomstig universum, meer dan loutere speculatie over het wonderbare
ten koste van de tastbare en elementaire substantie der beeldhouwkunst ? Men
mag niet vergeten dat de kunst van Calder verre voorgangers heeft in de wonderkamers van de 16e en 17e eeuw. Wotruba daarentegen is beeldhouwer bij
uitstek. Dit kan leiden tot het misverstand dat hij zijn gemis aan verbeelding en
intellectuele durf zou trachten goed te maken door zijn vak. Nochtans laat de
diepe idee die in de figuren van Wotruba leeft zich vrij gemakkelijk achterhalen
en men zou ze met Kandinsky kunnen noemen de inwendige noodzakelijkheid
van de steen 2 ) . Een echte ver-wezenlijking van het materiaal is hiervan het gevolg. De steen is voor Wotruba geen bewerkte oppervlakte, maar openbaart in
zijn werk de diepte van een eigen bestaan.
De onderwerpen die Wotruba kiest behoren tot de oudste van de beeldhouwkunst. Onverpoosd houwt hij de mens staand, zittend, liggend: symbool van een
versteende wereld. Zonder enige bemiddeling van het model wordt zijn conceptie onophoudelijk geconditioneerd door de zijnswijze
ze der vormeloze materie. Zo
wordt het werk tot een dialoog tussen mens en steen. Wotruba heeft niet de
ambitie om de steen soepel te maken. Hij wil hem hard en sterk, in tegenstelling
tot de broosheid van de mens. In zijn beelden zoekt men tevergeefs naar de
vluchtige gebaren van Rodin, naar de bucolische volkomenheid van Maillol, de
onvolgroeide frisheid van Lehmbruck, de archaïserende opgewektheid van Marini. De verzen van Rilke uit de Sonnetten aan Orpheus, die het wisselvallige
van de voortdurende metamorfose beschrijven, zijn op Wotruba niet toepasselijk.
Want bij hem krijgt de omvorming een definitief aspect. Zij wordt onherroepelijk staan, zitten, hurken, liggen. Al deze houdingen, die hun plaats hebben in
2

) Streven, januari 1958, pp. 340-341.
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de fysische gedragingen van elke mens, stellen bij hem het tragische, maar tevens
het eeuwige bestaan van de geïsoleerde mens in het licht. De uiterste fase van
deze afzondering is de verstening, een volkomen stom geworden wereld. Wanneer Wotruba soms de isolering verwisselt voor de verscheidenheid van een
groep of van een fries, zonder ooit toe te geven aan allegorische bijbedoelingen,
dan riskeert hij de sterke eenheid van zijn werk prijs te geven. Zijn kunst bereikt
haar hoogste concentratie wanneer zij zich beperkt tot de meest eenvoudige houdingen. Hier raken elkaar de symbolen van triomf en nederlaag van de mens: de
naar de hemel gestrekte vinger wordt een verheven evocatie van het eeuwige,
een zuiver verticaal elan, een archaïsche zuil, geleed door het edele lyrisme van
de oude kathedralen. Geen schaduw schuilt in zijn ongerepte blankheid. Aan de
bevreemdende puurheid van deze rechtopstaande mens beantwoorden de ontredderende tekenen der menselijke mislukking: de gehurkte, voor altijd gevangen
in de kooi zijner ledematen; haast aan stukken geworpen tegen de grond; of de
zwaar voortschrijdende .... In het schrijnend ritme van deze figuren breekt
vaag de droeve omtrek door van de Pieta Rondanini van Michelangelo, waarvan
een afbeelding in Wotruba's atelier hing. Spontaan is men geneigd de beelden
van Wotruba te zien in een sfeer waarin zich de tragische wil van de mens en
zijn onmetelijk vermogen te leven en te overleven affirmeert. Verkeerd echter
zou het wezen deze symbolische boodschap op te vatten als de vrucht van een
langdurig premediteren. Wotruba wil, allereerst, de potenties verwezenlijken die
schuilen in het gebruikte materiaal, kortom de substantie van de steen zelf. Het
onderwerp is slechts bijkomstig. De eerste zorg is de plastische conceptie. Het
blok of de zuil zijn hem genoeg. Dit verklaart waarom Wotruba zich niet aansluit bij de traditie van de Oostenrijkse barok. Elke excitatie wekt zijn wantrouwen evenals elk welsprekend gebaar en elke expressieve mimiek. Om te vermij den dat licht en schaduw het vlak zouden verlevendigen met een wisselend en
ongemotiveerd spel van beweging scheidt hij duidelijk de verschillende plannen,
de inspringende en uitspringende delen. Dit geeft aan zijn werk een hermetische
geslotenheid die men ook in zijn tekeningen terugvindt. De logica van deze
conceptie voert tot een uiterste afzondering, dit mede uit vrees voor de hinderlagen van het decoratieve en het ornamentale. Wotruba's sculptuur wil niet ondergeschikt worden aan een architecturaal geheel. Tenslotte wordt zij zelf een
gebeeldhouwde architectuur.
Een woord nog over de polemicus. In zijn rebellie tegen de „smaak" herkent
men de zoon van een stad die wel veel vormvernieuwers heeft gekend, maar
waarvan weinigen verder zijn gekomen dan het decoratieve. Wenen brengt veel
aardige en sympathieke talenten voort, maar zelden breken ze door. De avantgarde is zich van dit fenomeen bewust geweest en heeft er openlijk tegen gestreden. Getuigen hiervan pamfletten van Adolf Loos en de pedagogische geschriften
van Oskar Kokoschka. In een brochure van 1945 heeft ook Wotruba ons zijn
stimulerende reflecties meegedeeld. Ook hier is hij eenvoudig en direct als in
zijn beeldhouwkunst. „De wereld waarin de harde materie heerst, luidt zijn
voorspelling, zal opnieuw het gelaat van de kunst tekenen en haar tot harder,
eenvoudiger, maar elementaire vormen terugbrengen".
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is een weerbarstig begrip. Hoe we het ook willen omschrij ven, steeds moeten we een beroep doen op modellen waarvoor onze verbeelding te kort schiet. Zoals haar naam zelf suggereert, is antimaterie precies het tegenovergestelde van wat wij onder materie verstaan, doch daardoor wordt haar
wezen nog niet veel duidelijker. We kunnen zeggen: het is materie die zich
tegenstrooms beweegt in de vierde dimensie, die m.a.w. tegen de tijdas opklimt:
volgens ons tijdsbegrip wordt zij steeds jonger naarmate wij ouder worden. Of
anders : het is een materie waarvoor de wetten van de massa in omgekeerde zin
gelden: stoten wij ze van ons af, dan komt ze naar ons toe; halen wij ze naar ons
toe, dan gaat ze van ons weg. Of is het duidelijker als we zeggen, dat antimaterie
bestaat uit gaten in de ether, of beter nog want ook de ether is een begrip
waar we zuinig mee moeten omspringen uit gaten in het heelal ? Hoe mysterieus ons dit ook moge voorkomen, hoezeer haar wezen ons ook steeds weer als
een dwaallicht, ontglipt, in ieder geval is de antimaterie een werkelijkheid die
niet langer weg te denken of te verwaarlozen is in de nieuwe atoomwetenschap.
Het concept is voortgesproten uit een zuiver wiskundige vergelijking. Dit is
niets nieuws. Wanneer we ons bezinnen over het wezen van de stof zelf, dan
wordt het ons al gauw duidelijk hoe weinig we er eigenlijk van af weten, buiten
de vergelijkingen welke de wiskundige uitdrukking vormen van de wetten die
haar gedrag beheersen. Willen wij ons van om het even wat in de materie een
voorstelling vormen, dan zijn we meestal aangewezen op figuren die niet veel
méér zijn dan symbolen; alleen de wiskundige formule geeft dan nog een houvast. Men begint het de wetenschap zelfs kwalijk te nemen dat zij haar onmacht
erkent om de stof concreet uit te beelden en zich terugtrekt binnen de perken der
meer abstracte wiskunde. Is dit dan zo erg ? In de natuurkunde volgt het beeld
vaak uit de wiskundige vergelijking. Vroeger kon de stof ingedeeld worden in
massa en elektromagnetische trillingen. Wat weten we echter precies wanneer
we zeggen: „Hilversum zendt uit op golflengte 402" ? Zijn dit golven ? Misschien. Het enige wat we met zekerheid weten, is dat het verschijnsel van de
radio-uitzending wiskundig kan uitgedrukt worden met de formule die ook toepasselijk is op dingen waarvan we pertinent weten dat het trillingen zijn, b.v. op
de trillingen van een stemvork. Voor de rest tasten we nagenoeg in het duister.
Alleen de amplitude die de sterkte van de trilling aangeeft, is reëel. Wát er trilt,
weten we niet.
Sinds Einstein weten we dat deze zogenaamde elektromagnetische trillingen
ook massa hebben. Welke zijn de afmetingen van dit soort massa ? Eenvoudig
onvoorstelbaar. Doch ook het atoom, dat van ouds als elementaire massa aangezien werd, is onvoorstelbaar geworden. Evenmin als het atomium op de Brusselse Wereldtentoonstelling ons een juist beeld geeft van een molecule (want als
atoom heeft het helemaal geen betekenis) , evenmin kwam de voorstelling van
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een zuurstof atoom, zoals we dit zagen bij het binnentreden in het Paleis der
Wetenschappen, met de werkelijkheid overeen. We zagen daar een kern met
draaiende elektronen er omheen. Het was slechts een symbool. Niemand weet
hoe een elektron er uit ziet, noch hoe we ons een atoom moeten voorstellen. In
1913 dacht men een ogenblik het te kunnen, toen Rutherford en Bohr ons het
steeds populaire en didactische beeld toonden van een kern met cirkelende elektronen er omheen. Doch de consequenties uit deze voorstelling faalden. Om het
gedrag van de elektronen te kunnen verklaren werd de voorstelling hoe langer
hoe ingewikkelder. De cirkels werden ellipsen, de ellipsen werden kluwens en in
1926 gaf men het definitief op. In de plaats van de elektronenbanen kwamen
zuiver wiskundige vergelijkingen.
Daarmee blijft het een vraag, wat de elektronen rond de kern precies „doen"
of waar ze juist „zijn" . Zoals de vos, voor wie de druiven te zuur waren, zeggen
we dan maar dat deze voorstelling ons helemaal niet interesseert en dat we best
verder kunnen mits we maar weten hoeveel energie ze rond de kern meedragen.
En dit zijn we nu precies te weten gekomen en het kan heel juist in een wiskundige vergelijking weergegeven worden.
Willen we ons het atoom toch enigszins voorstellen deze drang van het
menselijk intellect is te sterk om eraan te weerstaan dan kunnen we alleen
nog met analogieën werken. Stellen we ons het atoom als een amfitheater voor,
dan neemt de atoomkern het centrum van dit amfitheater in en de elektronen
staan op de treden geschaard. Hun potentiële energie wordt dan volledig bepaald
door de hoogte van die treden. Wiskundig kunnen de verschillende hoogten
dezer treden nauwkeurig berekend worden, en dit stelt ons in staat, te spreken
van welbepaalde, discrete energie-niveaus.
Met deze wiskundige formules komt echter nog iets anders om de hoek kijken.
Formules van de hogere graad geven altijd verschillende oplossingen, positieve
en negatieve. Het is echter een oude gewoonte, de negatieve oplossingen als
zuiver imaginair of zelfs absurd te verwerpen. Veronderstel dat we, met behulp
van ingewikkelde probabiliteitsberekeningen, als resultaat voor het bevolkingscijfer in het jaar tweeduizend zouden krijgen: plus vijf miljard of min vijf miljard mensen; in dat geval kunnen we de tweede oplossing gerust als absurd terzijde schuiven. Waar het echter natuurkundige verschijnselen geldt, heeft men
reeds meer dan eens ondervonden dat een negatieve waarde een natuurkundige
werkelijkheid kan zijn, die soms eerst als onmogelijk verworpen en later toch
experimenteel kon aangetoond worden. En dit is nu juist het geval in de atoomwetenschap. Volgens de wiskundige vergelijking blijken ook elektronen met
negatieve energie mogelijk. In onze voorstelling komt dit hierop neer, dat we de
treden van ons amfitheater diep onder de grond moeten doortrekken.
In de natuurkunde is er nog een andere algemene wet: „Alles valt". Waarom
vallen die elektronen uit de positieve niveaus niet in de laagste, dus van boven
de grond tot onder de grond ? Waarom merken we nooit iets van die negatieve
energie-niveaus ? Er is maar één antwoord: alle plaatsen met negatieve energie in
de ons omringende wereld zijn bezet. Was er ergens een plaats vrij, dan viel een
elektron uit de positieve niveaus er ogenblikkelijk in. Dat echter alles volbezet is,
merken wij niet, omdat wij alleen in staat zijn, verschillen te zien. Als alles
blauw was, zouden wij niet eens weten wat kleur is; als alles precies even blauw
was, zouden wij gewoon niets zien. Indien alles trilde op dezelfde frequentie en
amplitude, zouden we helemaal niets horen, en als alles precies even warm was,
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zouden we het begrip warmte niet kennen. Wij nemen alleen verschillen waar.
Indien ook op de bovenste niveaus alle plaatsen bezet waren, zouden we het
bestaan van elektronen niet eens vermoeden.
Het heeft iets spookachtigs: in het gebied van de stilte rond de kern zijn alle
negatieve plaatsen bezet door elektronen. Het is een soort van lage-temperatuurgebied waar de voltallige elektronen siberisch op hun plaats vastgevroren zitten.
Doch hiermede zijn we nog niet helemaal bij de antimaterie.
Heel diep in hun negatieve energie-niveaus vastgevroren, kunnen de elektronen er op eigen kracht niet uit. Er is een zeer grote energie nodig om ze uit deze
diepe put te halen. Wordt deze energie op een of andere wijze ter beschikking
gesteld, dan komt het elektron in de bovenwereld, het wordt zichtbaar, kan met
behulp van zeer gevoelige instrumenten waargenomen worden. In de „onderwereld» nu is er een diepe plaats vrij, een gat. En, wat voor ons betoog van het
grootste belang is, dit gat gedraagt zich precies als ware het een elektron met
omgekeerde eigenschappen. Brengen we het in een elektrisch veld, dan buigt het
verkeerd af en wordt aangetrokken door de negatieve pool. Het heeft m.a.w.
negatieve massa: het komt naar ons toe wanneer we het afduwen; of, volgens de
relativiteitsleer van Einstein, voor de negatieve massa's loopt de tijd terug. Dit
gat in de ether is de antimaterie. Het best wordt het voorgesteld als een elektron
met positieve lading: een positron.
Men kan dit alles geamuseerd lezen en de schouders ophalen. Wie zou ooit
zoiets kunnen bewijzen, laat staan aantonen? De geleerden zijn fantasten ! Doch
vergt er iets ter wereld méér verbeeldingskracht dan het doordringen tot de
diepste geheimen van de materie ? En de verbeelding der geleerden is geen losgeslagen fantasie, maar een die streng logisch voortbouwt op een stevige, rigoureus wiskundige ondergrond.
Laten we niet vergeten dat dit alles voorspeld en berekend werd vóór het eerste
antimateriedeeltj e, het positron, kon aangetoond worden. In 1929 leidde Dirac
het bestaan van elektronen met negatieve energie af uit de zo pas in 1926 gepubliceerde quantummechanica, een zuiver wiskundige aangelegenheid, en hij
voorspelde de ontdekking van positronen, als gaten in de ether, wanneer men
erin zou slagen deze elektronen uit hun negatieve energietoestand te lichten. In
1933 ontdekte Anderson het eerste positron in de kosmische stralen. Doch er is
meer. Op een zeer eenvoudige wijze had Dirac berekend hoeveel energie er
nodig is om een elektron uit de negatieve toestand te lichten en een gat, het
positron, over te laten: precies 1,02 miljoen volt. Joliot en Curie stuurden nu
,-stralen van deze energie op een stukje lood af en de twee deeltjes kwamen te
voorschijn: het negatieve elektron, dat uit de put gehaald werd, en het positieve
elektron, dat als ledige plaats overbleef. Nog verder ging het. Ook voor een zeer
zwaar elektron, een meson, dat eveneens eerst voorspeld en daarna in de kosmische stralen gevonden werd, kon de energie die nodig is om het uit zijn negatieve
niveaus te krijgen, berekend worden: 400 miljoen volt. In de laatste jaren zijn er
kosmotronen gebouwd die deze energie ter beschikking kunnen stellen en de
twee mesonen op het scherm te voorschijn brengen: het negatieve, en de antimaterievorm: het positieve meson. Doch de verzameling was nog niet volledig.
De meest essentiële en tevens eenvoudigste materievorm, welke in alle atoomsoorten voorkomt, is de waterstofkern, het proton, dat in zijn natuurlijke toestand op onze aarde positief geladen is. Ook hier, evenals bij elektronen en
mesonen, zijn de negatieve energieniveaus volbezet en bij 6.000 miljoen volt zou,
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op geheel analoge wijze, het antiproton moeten verschijnen, dat hier dan een
negatieve lading zou bezitten. Het duurde tot 1957 voor de geweldige apparaten
ook deze verschrikkelijke energie konden leveren, doch bij 6.000 miljoen volt
verscheen het antiproton prompt op het appèl.
Wanneer een theorie feiten voorspelt die later inderdaad geconstateerd worden, is er weinig kans dat ze fundamenteel verkeerd is, hoe gewaagd ze ook
moge schijnen. Alleen de voorstelling ervan blijft ons voor het hoofd stoten.
Nooit kunnen wij ons de wetenschappelijke werkelijkheid helemaal juist voorstellen, nooit kunnen wij m.a.w. de microwereld zo exact weergeven in een
macromodel, dat wij er a.h.w. een foto van zouden bezitten. Doch wat in die zin
tot nog toe ondernomen werd, gaf ons dan toch een vrij aanschouwelijk beeld.
Van de antimaterie echter kunnen wij ons helemaal geen beeld meer vormen dat
nog enigszins zou bevredigen: zij verbreekt de banden waarbinnen de fantasie
redelijkerwijze in toom gehouden kan worden.
Wanneer we nu logisch doordenken, komen we tot belangrijke conclusies.
Daar is eerst en vooral de omzetting van materie in energie en omgekeerd. Strikt
genomen blijft materie steeds materie en energie steeds energie, doch iedereen
weet nu wel ongeveer wat met deze formule bedoeld wordt. Wordt een elektron
uit de negatieve energieniveaus gelicht, dan blijft er, zoals we zeiden, een gat
over: het positron. Zo gauw het enigszins mogelijk is, valt een elektron uit de
positieve niveaus in dit gat. Het elektron is dan schijnbaar verdwenen en het gat
eveneens. Het is alsof én materie én antimaterie volledig zijn verdwenen. Duidelijker kunnen wij dit ook zo uitdrukken: wanneer een elektron op een positron
botst, vernietigen ze elkaar. In de plaats daarvan komt energie vrij onder de
vorm van een radio-actieve straal, een y-straal. Joliot en Curie toonden dit proef ondervindelijk aan en daarmee werd voor het eerst massa volledig omgezet in
energie. Dematerialisatie noemt men dit, zoals het te voorschijn treden van een
elektron-positron-paar materialisatie genoemd wordt. Niet zonder reden noemden we dit hele bedrijf spookachtig. Materialisatie en dematerialisatie kennen
we immers van ouds uit het spiritistische jargon.
Wat het op energetisch gebied betekent, is nog opmerkelijker. In een atoombom of atoomreactor wordt slechts één per duizend van de massa in energie
omgezet. In de zuivere waterstof bom, een half procent. Hier echter is het rendement honderd procent. Alleen moeten we er vooralsnog niet aan denken, deze
geweldige sluimerende energie op deze wijze te benuttigen, zij het vreedzaam of
oorlogszuchtig. Antimaterie ligt niet ter beschikking zoals uranium of waterstof.
Ze zit diep verscholen in de onderwereld der atomen, en daar nog slechts potentieel. Ze eruit los maken kost ten minste evenveel energie als ze achteraf door
fusie weer zou vrijgeven. Wat zouden we hebben aan een kolenmijn indien het
ophalen van iedere kilogram steenkool evenveel energie zou vergen als deze
hoeveelheid door verbranding geven zou ? Is het echter uitgesloten dat antimaterie ook elders zou voorkomen ? Misschien niet.
In 1908 werd in Noord-Siberië een verschijnsel waargenomen waarvan de
oorzaak tot nog toe onopgehelderd bleef. In de buurt van dit schaars bewoond
gebied hadden de bewoners een knal gehoord en later bleek dat honderden vierkante mijlen bosland verwoest lagen. Kilometers ver lagen alle bomen afgebroken ter aarde, straalsgewijze van uit een centraal punt. Men heeft dit verschijnsel
steeds willen verklaren door een meteoorinslag, maar een meteoor die tot een
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dergelijke verwoesting in staat is zou een reusachtige kolk moeten achterlaten.
Later heeft men dan wel gedacht aan een kernomzetting, maar dit is zeer onwaarschijnlijk, gezien de voorwaarden hiertoe veel te streng zijn. Nu denkt men
aan antimaterie. Een stukje meteoor uit antimaterie opgebouwd, zou in contact
met de lucht of de aarde moeten verdwijnen tot zuivere energie en zou zeker in
staat zijn tot zulk een grote verwoesting, ofschoon bij nader toezicht ook deze
veronderstelling niet helemaal voldoet. Een dergelijke materie-antimateriefusie
zou een temperatuur van enkele miljarden graden opwekken en zou alleszins een
gesmolten aardzone achterlaten.
In ieder geval doet dit de vraag rijzen naar het bestaan van hemellichamen,
opgebouwd uit antimaterie, d.w.z. uit atomen waarvan de kernen antiprotonen
en antineutronen zouden bevatten en de elektronen vervangen zijn door. positronen. Met deze hypothese blijven we steeds aan de veilige kant. Er is immers toch
geen enkel verschijnsel bekend dat ons in staat stelt om van een ster te weten te
komen of ze uit materie of antimaterie bestaat. Van sterren nemen we enkel de
straling waar en deze zou van uit gloeiende antimaterie juist dezelfde zijn als
van uit de ons vertrouwde materie. Bij een ruimtelanding zou men het onmiddellij k weten, doch enkel de gruwelijke straling welke de fusie van ruimtevaarder en antimaterie uitzendt, zou in de aardse telescopen misschien iets kunnen
vertellen van wat er bij de landing is geschied.
Toen onlangs in Amerika de mogelijkheid van antimateriële hemellichamen
werd geopperd, bekoelde meteen de geestdrift van de amateur-ruimtevaarders.
Zo erg zal het evenwel niet zijn, en op sterren wordt er zeker niet geland. Maar
wat, indien er ook kleine meteorieten uit antimaterie bestaan ? Een zeer kleine
meteoriet uit de ons vertrouwde materie zal een ruimtevaartuig bezwaarlijk enige
noemenswaardige schade toebrengen; doch indien een meteorietsteentje van
slechts één milligram uit antimaterie in botsing zou komen met een ruimteschip,
dan zou het effect gelijk staan met dat van een bommetje van een halve kilogram dat er tegenaan zou gegooid worden.
Hiermede zijn we weer in het rijk der veronderstellingen beland. Maar toch.
Hoe relatief dit alles is en volkomen onvoorstelbaar, hoe onjuist onze vergelijking met trappen van een amfitheater, zelfs van onze energie-niveaus, blijkt
hieruit dat het hele geval, van uit deze antimateriële hemellichamen bekeken,
precies andersom is. Daar zou men zeggen dat onze energie-niveaus verkeerd zijn,
dat onze negatieve elektronen en positieve protonen slechts gaten betekenen in
het heelal en dat hun omgekeerde materie de ware is. Ze zouden het met evenveel recht zeggen: het is immers maar een kwestie van standpunt.
Uit dit alles kunnen we leren hoe de fundamenten van de zogenaamde positieve
wetenschap relatiever worden en de visie er op transcendenter en wat een berg
van onbekenden moet overwonnen worden alvorens ergens op een top weer een
klaar overzicht van dit gebied mogelijk worden zal. Indien het nog ooit tot een
vereenvoudiging komt.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

E laatste tijd heeft Chroestsjef geen gelegenheid laten voorbijgaan om duidelijk te maken, dat er op het ogenblik in de S.U. maar één man is, waarmee het de moeite loont om internationale kwesties te bespreken met kans op
resultaten n.l. hijzelf.. Het was voor Gromyko, zijn minister van Buitenlandse
Zaken, misschien erg prettig ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag de
orde van Lenin te ontvangen, veel minder prettig zal hij het gevonden hebben,
dat de Sovjet-premier ongeveer tegelijkertijd verklaarde, dat Gromyko in Genève
slechts zijn spreekbuis was en niets anders. Ook heeft Chroestsjef nooit onder
stoelen of banken gestoken, dat hij eigenlijk niets voelde voor de hele ministersconferentie in Genève; in zijn opvatting waren alle ministers aldaar slechts de
uitvoerders van de wil der regeringsleiders en dus wilde hij een topconferentie,
liefst een samenkomst tussen hem en Eisenhower, maar als het dan niet anders
kon een van de Grote Vier. Gromyko had daarom in Genève niets anders te doen
dan in alle toonaarden de Sovjet-eisen te herhalen n.l. terugtrekking der troepen
der W. grote drie uit W.-Berlijn; W.-Berlijn een „vrije stad" en een vredesverdrag der grote vier met Duitsland, hetgeen een W. erkenning van de D.D.R.
inhield, waaraan het dreigement werd toegevoegd, dat anders Rusland vrede met
de D.D.R. zou sluiten, hetgeen als gevolg zou hebben, dat de laatste de controle
op de toegangswegen tot W. Berlijn in handen zou krijgen. Ook Kozlof, vicepremier der S.U. en door velen beschouwd als eventuele opvolger van Chroestsjef,
herhaalde tijdens zijn bezoek aan de V.St., dat op 28 juni begon, slechts deze
eisen en kwam niet, zoals sommigen verwacht of gehoopt ? hadden met
nieuwe voorstellen.
Tegenover dit Russische standpunt stelden Eisenhower en het W., dat men
niet wenste te onderhandelen onder dwang van een Sovjet-ultimatum en dat men
W.-Berlijn niet in de steek zou laten. T.a.v. een topconferentie was men in het
W. niet eensgezind; terwijl de Gaulle er tamelijk weinig voor voelde, vond Macmillan, dat het in elk geval de moeite loonde om met Chroestsjef persoonlijk te
gaan praten; hij vond hiervoor steun bij de Amerikaanse gezant in Moskou,
Llewellyn Thompson, en anderen. Eisenhower en Herter wilden wel tot een
gesprek tussen de grote vier komen, maar dan op voorwaarde, dat bij de ministersconferentie te Genève gebleken was, dat er een redelijke kans bestond, dat de
bijeenkomst der ,regeringsleiders zou slagen.
Toen op 20 juni de beraadslagingen tussen de vier ministers van buitenlandse
zaken werden verdaagd, schijnt Herter te hebben ingezien, dat er geen kans was
op enige concessie van de zijde der S.U. Daar hij ook nog andere bezigheden
had de moeilijkheden in het Caraibische zeegebied eisten zijn aandacht op en
i.v. hiermee was zijn aanwezigheid op de conferentie van de Organisatie van
Amerikaanse staten op 12 augustus te Santiago dringend vereist kon hij in
Genève niet eindeloos tegen Gromyko blijven aanpraten en zocht hij een weg om
uit de impasse te komen. Hij meende deze gevonden te hebben door een onofficieel gesprek tussen Eisenhower en Chroestsjef voor te stellen; hij omzeilde hiermee een abrupt afbreken van de besprekingen in Genève, terwijl hij strikt geno-
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men niets hoefde terug te nemen van zijn bovengenoemde voorwaarde voor het
houden van een topconferentie, daar er tot nu toe van Amerikaanse zijde nooit
gesproken was over een dergelijke ontmoeting. De uitnodiging werd gedaan
voor de hervatting van de besprekingen te Genève om ook maar de schijn te vermijden, dat men handelde onder dwang van een dreigende mislukking aldaar.
Hierop volgde een uitnodiging van Chroestsjef aan Eisenhower voor een
bezoek aan de S.U. misschien een voorwaarde voor het aanvaarden van de
eerste en eerst daarna werd door Eisenhower persoonlijk op 3 augustus het
bezoek van Chroestsjef aangekondigd.
De onderhandelingen over deze bezoeken waren een zuiver persoonlijke zaak
van Eisenhower en Herter. Zelfs Nixon was er niet in betrokken. Wel was hem
voor zijn reis naar Rusland, die van 23 juli tot 2 augustus duurde, meegedeeld,
dat Chroestsj.ef was uitgenodigd. Nixon ging zogenaamd om de nationale Amerikaanse tentoonstelling in Moskou te openen; hij zou vanzelfsprekend besprekingen met de premier en andere vooraanstaande figuren voeren, maar niet optreden als onderhandelaar. Van meer belang is Nixons reis vermoedelijk geweest
voor zijn candidatuur voor het presidentschap der V.St.; hij kan nu evenals
andere, vooral democratische candidaten, uit eigen ondervinding over Rusland
spreken en bovendien heeft hij de kans gekregen zich ook hier in soms moeilijke
omstandigheden een onverschrokken en slagvaardig debater te tonen. Na zijn
reis door de S.U. bezocht Nixon ook Polen, waar hij zeer enthousiast werd ontvangen, enthousiaster en spontaner dan de ontvangst, die Chroestsj ef ten deel
viel, toen hij op 14 juli voor het eerst sedert 1956 Warschau bezocht.
Ook Engeland en Frankrijk waren van te voren niet op de hoogte gebracht
van Herters plannen, evenmin als W.-Duitsland. Zij keurden ze achteraf goed.
Macmillan ziet er de bekroning in van zijn reis naar Moskou en zal er waarschijnlijk de vruchten van plukken bij de verkiezingen voor het Lager Huis, die
binnen niet al te lange tijd moeten plaats hebben; daar de premier de datum
moet vaststellen, wacht hij op een gunstig ogenblik en men meent, dat dit nu
gekomen is.
In de andere W. landen was enige wrevel te bespeuren over Eisenhowers
besluit. Men was bang, dat de grote twee zonder W.-Europa over W.-Europa
zouden gaan beslissen; daarom drong men aan op het houden van een W. topconferentie, maar Eisenhower en de Gaulle voelden daar niets voor, daar Rusland dan juist de indruk zou krijgen, dat de V.St. gerechtigd waren om namens
het gehele W. te spreken. Eisenhower legde voortdurend de nadruk op het
onofficiële karakter van zijn besprekingen met Chroestsjef. Om de ongerustheid
in W.-Europa weg te nemen wilde hij wel met de verschillende regeringsleiders
afzonderlijk komen overleggen.
Eisenhowers eerste bezoek gold Bonn, waar hem op 25 augustus een stormachtige ontvangst werd bereid. Het gesprek met Adenauer leidde tot volledige
overeenstemming; Eisenhower heeft er nogmaals verklaard, dat W.-Berlijn niet
in de steek zal worden gelaten. Misschien heeft hij er bij Adenauer ook op aangedrongen, dat W.-Duitsland zou proberen de verhouding met O.-Europa te verbeteren. Het lijkt er in elk geval op, dat Bonn pogingen in die richting doet;
weer gaan er geruchten over herstel van diplomatieke betrekkingen tussen W.
Duitsland en Polen en bovendien noemde Chroestsjef het antwoord van Adenauer op Chroestsjefs brief van 19 augustus gematigder dan vorige brieven.
Daarna ging Ike naar Engeland, waar hij enkele dagen verbleef. Tot grote
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woede van de journalisten hadden er wel persconferenties plaats, maar werd er
niets gezegd. Had men werkelijk anders verwacht ? In een televisiegesprek met
die hierbij volgens een Engelse krant zijn eerste en uiterst handige
Macmillan
verkiezingsspeech hield heeft Eisenhower echter nogmaals gezegd alles te
willen doen om de vrede te handhaven, maar absoluut niets te voelen voor een
grote conferentie als van te voren niet vast staat, dat er resultaten zouden worden
bereikt.
In Londen had de president ook een kort onderhoud met de Spaanse minister
van buitenlandse zaken; dit is een symptoon van het belang, dat de V.St. hechten
aan een goede samenwerking met Spanje. Zal er nu aandrang worden uitgeoefend op Engeland en Frankrijk om Spanje tot de Nato toe te laten? Er zijn de
laatste tijd herhaalde berichten geweest over Frans-Spaanse besprekingen, zelfs
over een a.s. samenkomst van de Gaulle met Franco. De Spaanse minister, Castiella, zal nu inderdaad naar Parijs gaan; Spanje zal echter niet vragen om in de
Nato te worden opgenomen; het wil kennelijk uitgenodigd worden.
Na zijn bezoek aan Engeland is Eisenhower naar Parijs gegaan. Dat hij daar
zal confereren met Spaak en Luns is belangrijk, omdat deze figureren als vertegenwoordigers van de Nato, maar zijn onderhoud met de Gaulle is verreweg het
voornaamste. De Franse president voelt zich gepasseerd; hij wenst niet, dat
Eisenhower namens Frankrijk zal spreken; Frankrijk is de leidende mogendheid
op het vasteland en het wil dus in de Atlantische gemeenschap de gelijke zijn
van de V.St. en Engeland en met hen een soort triumviraat in de Nato vormen;
deze drie zouden tevens het oppertoezicht moeten hebben op de vervaardiging en
het gebruik van kernwapens. Frankrijk duldt geen Amerikaanse kernwapens op
zijn grondgebied, tenzij het ook een beslissende stem heeft in het gebruik hiervan.
Deze houding leidde al tot moeilijkheden; de Franse luchtmacht werd niet
geïntegreerd in het W.-Europees verdedigingsstelsel en generaal Norstad ging er
toe over om Amerikaanse straalvliegtuigen uit Frankrijk over te brengen naar
Engeland en W.-Duitsland, hetgeen een verzwakking van het verdedigingsstelsel
betekende. Ook heeft Frankrijk niet goedgekeurd, dat zijn Middellandse zeevloot
in tijd van oorlog onder Nato-commando zou staan. Verder eist de Gaulle de
steun van Engeland en de V.St. t. a.v. zijn politiek in Algerije. Het zal Eisenhower moeite kosten hier alle klippen te omzeilen en de eenheid in het W. kamp
te bewaren. Het is te hopen, dat zowel Eisenhower als de Gaulle inzien, dat
slechts ,eenheid in het W. kamp de mogelijkheid schept om met enige kans op
succes met Chroestsjef te praten. Volgens geruchten zouden Eisenhower en Macmillan de Gaulle een heel eind willen tegemoet komen ook i.z. zijn eis met
betrekking tot de Algerijnse kwestie.
Nog steeds is de Gaulle er niet in geslaagd de Algerijnse oorlog te beëindigen.
Er schijnen wel successen te worden behaald door de Franse troepen in de operatie „Jumelles" om de F.L.N.-troepen uit het Kabylische bergland te verdrijven,
maar iedereen weet, dat het niet alleen een militair probleem is, dat om oplossing vraagt. Daarnaast is er het probleem van de welvaartsverbetering en vooral
van de toekomstige status van Algerije. T.a.v. dit laatste verwachtte men belangrijk nieuws ter gelegenheid van de reis van de Gaulle naar Algerije in de laatste
week van augustus; men sprak zelfs van een nieuwe poging om Ferhat Abbas tot
nieuwe onderhandelingen over te halen. Een opzienbarend initiatief is echter
uitgebleven. Er zijn twee punten, waarop wij toch de aandacht willen vestigen.
Allereerst heeft de Gaulle er het leger op gewezen, dat het „menselijk" moet
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zijn in zijn optreden; dit zou de totale pacificatie aanzienlijk bevorderen. En ten
tweede verklaarde hij uitdrukkelijk, dat na de militaire pacificatie de bevolking
het volledig recht op zelf beschikking zou hebben. Met deze verklaring, die lijnrecht ingaat tegen de opvatting der integralisten, komt hij tegemoet aan de
opvattingen in de V.St.
En hoe denkt Peking over de ontmoeting tussen Eisenhower en Chroestsj ef ?
Het is aannemelijk, dat men daar dit onderhoud met een zekere achterdocht
bekijkt. Mao presenteert daarom a.h.w. zijn visitekaartje door moeilijkheden te
verwekken in Laos, waar hij steun geeft aan de communistische Pathet Lao en de
eis stelde, dat de Amerikaanse instructeurs onmiddellijk zouden worden teruggetrokken. Dit gebeurde in dezelfde tijd, dat Chroestsjef door Eisenhower werd
uitgenodigd; de V.St. hebben echter tegen de toenemende bedreiging van Laos
nieuwe hulp aan de regering beloofd en gezonden. Ook verwekte hij moeilijkheden aan de Chinees-Indische grens, waar Chinese troepen infiltreerden op
Indisch grondgebied en gevechten plaats hadden. Peking wil er zodoende voor
zorgen, dat zowel in Washington als in Moskou rekening zal gehouden worden
met de Chinese belangen en plannen. Of is er sprake van een geraffineerd
samenspel tussen de S.U. en China?
De mogelijkheid bestaat ook, dat China de aandacht wil afleiden van zijn
binnenlandse moeilijkheden. Het is n.l. gebleken en communistisch China
heeft het zelf openlijk erkend —, dat de geplande cijfers voor de economische
ontwikkeling veel te hoog waren; voor 1959 kon men dit wijten aan zowel grote
droogte als zware regens, maar ook de cijfers voor 1958 waren reeds veel te
hoog; de streefcijfers zijn nu drastisch verlaagd.
Reeds voor de moeilijkheden met China had India zich gedwongen gezien op
te treden tegen de communistische regering in de Indische deelstaat Kerala. Hier
stuitte vooral de onderwijspolitiek van de regering op hevig verzet. Tenslotte
greep de centrale regering op 31 juli in en werd de staat geplaatst onder presidentieel bestuur; er zullen verkiezingen gehouden worden voor een nieuwe wetgevende vergadering; men hoopt, dat ook het Chinese optreden aan de grens en
in Tibet ten nadele van de communisten zal werken.
Het Chinese optreden tegen India kan leiden tot een samenwerking tussen dit
laatste land en Pakistan; beide premiers hebben reeds een onderhoud met elkaar
gehad en verklaarden, dat de onderlinge geschillen (Kasjmir) in vriendschappelijke geest moesten worden bijgelegd nu zij beiden door Chinese agressie bedreigd werden. Bovendien vraagt men zich af of Nehroe zich nu gedwongen zal
zien zijn tot nu toe gevolgde neutraliteitspolitiek op te geven en openlijk de zijde
van het W. te kiezen.
Ook in Irak bestaat de mogelijkheid van een frontverandering. Premier Kassem had te kampen met een communistische opstand in het oliecentrum Kirkoek;
in Egypte verwachtte men al de val van Kassem, maar deze nam onmiddellijk
strenge maatregelen en wist de toestand meester te blijven; mogelijk zal hij
inzien, dat zijn geflirt met de communisten hun de kans heeft gegeven een greep
naar de macht te doen. In elk geval verwacht men een minder pro-Russische
houding van Irak. J. Oomes
BELGIË
Begin juli gingen de Kamers met verlof, niet zonder hun werkzaamheden op
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spectaculaire wijze te hebben gesloten. De Senaat keurde de economische ontwerpen van dhr. Eyskens goed. Enkele weken later kon de Eerste-minister reeds een
resultaat van meer dan 10 miljard nieuwe investeringen boeken. De Kamerleden
brachten hun vergoeding op 300.000 Fr.'s jaars, zonder de herziening van art. 52
van de grondwet af te wachten een maatregel die in de openbare opinie slecht
werd onthaald en waarbij zich trouwens een reeks vooraanstaande C.V.P.-mandatarissen weigerden aan te sluiten. De Kamer hoorde ook, op 7 juli, een interpellatie van dhr. Collard, aangaande de toepassing van het schoolpact. Daarin werd
het rondschrijven van de Kardinaal tot bepaling der vermindering van de salarissen van de priester-leraars scherp aangevallen; de voorzitter van de C.V.P., dhr.
Lef èvre, noemde zelf dit schrijven inopportuun en onbehendig. Tijdens de
vakantiemaanden werkte de permanente commissie voor het schoolpact de uitvoeringsbesluiten uit; dit nam heel wat tijd in beslag; pas op 28 augustus kon de
kabinetsraad een eerste belangrijke reeks besluiten goedkeuren, maar de leerlingenminima tot bepaling van het aantal klassen waren op 1 september nog niet
bepaald. Het verzet van de minister van Financiën daartegen werd echter overwonnen. De reticentie van de minister van Financiën was op zichzelf begrijpelijk. Ondanks stijgende fiscale ontvangsten blijft de begroting van dit jaar sterk
deficitair. Die voor 1960 was in evenwicht voorzien. Maar wat zal ervan geworden, nu minster Gilson in Amerika 2 miljard meer uitgaven aankondigde (hij
verzachte wat later de pil met het besluit over de 12 maanden) en na de stijging
van de index boven 110 een nieuwe algemene salarisverhoging met 2,5 % op
til is ?
De interpellatie van dhr. Collard was voor hem een laatste luidruchtige troef
i.v.m. zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de B.S.P. Na hun buitengewoon Congres, bepaald op 4 en 5 juli te hebben uitgesteld, kozen de socialisten op een partijraad de opvolger van dhr. Buset. Zoals verwacht bleken de
Vlaamse kandidaten reeds op het bureau machteloos tegen de gewezen schoolstrij d-minister. Ook de C.V.P. hield, een week later, een partij raad tot vervanging van wijlen dhr. Deschuyf f eleer als voorzitter van de Vlaamse vleugel. Verkozen werd dhr. Fred Bertrand, gewezen mijnwerker, Limburgs kamerlid en
vooraanstaande figuur in het Europees parlement.
De verlofperiode is gedroomd voor kwakkels en proefballonnetjes. Zo werd
dan ook weer heel wat geschreven over een coalitiewisseling, waarbij de C.V.P.
met de socialisten zou samengaan. Deze mogelijkheid bleek zelfs minister Van
Hemelrijck nog door het hoofd te spelen, toen hij ontslag nam, waarover straks.
Bij de regering kwam ze echter geen ogenblik ernstig op, ondanks de punten die
liberalen en C.V.P. min of meer verdeeld hielden. Die punten betreffen voornamelij k de oplossing van repressie en epuratie, de vrijlating van bepaalde veroordeelden, de zetelaanpassing en de kieswethervorming, de talentelling (met het
oog waarop een wetenschappelijke studiegroep werd opgericht) en het ontwerp
Servais tot hervorming van de Verzekering tegen ziekte en invaliditeit waartegen
de liberale mutualiteiten al even erg gekant zijn als de socialistische. Deze aangelegenheden werden op meer dan een vergadering van liberale en C.V.P.-personaliteiten besproken, met het gevolg dat in ieder geval tijdens het verlof geen
vrijlatingen gebeurden. Zelfs het vooruitzicht op de Ijzerbedevaart vermocht de
regering niet te vermurwen. Op deze bedevaart, de schoonste sedert de jongste
wereldoorlog, werd dan ook tegen de regering harde taal gesproken, voornamelijk door Mter Hendrik Borginon. Maar deze aangelegenheden, en zelfs de ge-
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schilpunten tussen de regeringspartners werden op het einde van augustus totaal
overschaduwd door de Kongocrisis.
Sedert geruime tijd boterde het niet meer tussen minister Van Hemelrijck en
zijn collega's. Onbetwistbaar ondervond hij vanwege bepaalde kringen een tegenwerking die georganiseerd was en erop doelde, zoniet de uitvoering van de politiek van 13 januari, dan toch de minister het leven onmogelijk te maken. In
plaats van zich in de schoot van de regering de nodige goodwill te verzekeren,
reageerde dhr. Van Hemelrijck, door zonder omzien zijn persoonlijke politiek
door te voeren. Maar het was vechten tegen de bierkaai, waar het erop aankwam
schot te krijgen in de verwezenlijking van de regeringsverklaring; het staatshoofd ontving de minister van Kongo sinds geruime tijd niet meer voor de traditionele audiënties. In dit klimaat beging dhr. Van Hemelrijck een reeks psychologische flaters die een deel van de regering en de administratie nog meer tegen
hem opzetten. Ondanks zijn pogingen kwam dan ook van de uitvoering van de
regeringsverklaring niet veel in huis en de Afrikaanse opinie reageerde met een
stijgend wantrouwen. Abako en Nationale Kongolese Beweging hadden al besloten, de aanstaande verkiezingen te boycotten, toen de gouverneur van Kasai het
lid van de Raad voor Wetgeving (kongolese prae-Senaat) Kalondji en een aantal
aanhangers in verzekerde bewaring liet nemen wegens ophitsing tot stamhaat.
De Kongolese opinie werd hierdoor ernstig geschokt en de N.K.B. vaardigde
twee vertegenwoordigers naar Brussel af, de heren Ileo en Ngalula, om de vrijlating van dhr. Kalondji te bepleiten. Ze schenen met de minister van Kongo tot
een overeenkomst geraakt en maakten van de gelegenheid gebruik om de Kongolese grieven aan de Belgische opinie kenbaar te maken, toen de bom barstte.
Minister Van Hemelrijck, sterk door de adviezen o.m. van Vice-Gouverneur
Generaal Schoeller (die een poging had gedaan om tot een dialoog met de zwarten te komen) , stelde aan de kabinetsraad een programma voor met concrete
timing, waarin inzake vorming van een voorlopige regering en enkele andere
punten verder werd gegaan dan de verklaring van januari. Een vleugel, bestaande uit de meeste liberale ministers en de heren de Vleeschauwer en Wignu kantte
zich scherp tegen dit plan. De Eerste-minister, geneigd als scheidsrechter op te
treden, zond zijn adjunct-kabinetschef naar Leopoldstad om de gegevens van
dhr. Van Hemelrijck te laten controleren. De C.V.P.-minister vergaderden vervolgens afzonderlijk en werden het eens over een verklaring die dhr. Van Hemelrijck een zekere voldoening gaf. Op de kabinetsraad de volgende dag kon
echter weer geen akkoord bereikt worden; een vaag communiqué zag het licht,
dat dhr. Van Hemelrijck verklaarde niet te kunnen aanvaarden. Hij bood dan
ook met klank zijn ontslag aan dat op 2 september werd aanvaard. De Eersteminister echter, bewust van de gevaarlijke weerslag die dit ontslag in Kongo kon
hebben, rustte de volgende dag niet, voor hij een nieuwe titularis had, staatsminister de Schryver, voorzitter van de Werkgroep die de nieuwe politiek had
uitgestippeld en van de werkgroep Ruanda-Urundi (waar de Mwami van Ruanda
pas was gestorven en de opvolging een reeks problemen tot grote scherpte had
opgevoerd) . Intussen was het basisdecreet verschenen waarbij de Kongolezen de
democratische vrijheden gewaarborgd worden. Intussen hadden ook de Kongolese bisschoppen hun merkwaardige herderlijke brief laten verschijnen. Het is
om Kongo te redden nog niet te laat, maar het is hoog tijd.
L. Deraedt

Forum
Wij en de dichters van nu

1)

Zo langzamerhand zijn de poëziemin~
nenden onder ons vertrouwd geraakt met
het beeld da't de verzen van de rond 1950
debuterende dichters vertonen. Baanbrekers van wat na de tweede wereldoorlog
„experimentele poëzie" heet, vindt men
niet alleen in van Ostayen of Achterberg,
maar b.v. ook in Gezelle, Poe e.a. En nu
noem ik nog maar de meest voor de hand
liggende. Anderzijds is het een onont-koombaar feit dat er na het geruchtmakend optreden der zgn. vijftigers aan het
begrip poëzie over het algemeen een an
dere inhoud wordt gegeven dan voor de
wereldoorlog, of onmiddellijk daarna.
Uitingen van de nieuwlichters laten in dat
opzicht aan duidelijkheid niets te wensen
over. Op de eerste plaats is daar het programmatische vers van Lucebert dat begint met de bekende regels:
„Ik tracht op poëtische wijze
Dat wil zeggen
Eenvouds verlichte waters
De ruimte van het volledig leven
Tot uitdrukking te brengen".

En waarin verder de niet minder bekende kreet voorkomt:
„In deze tijd heeft wat men altijd noemde
Schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand".

En elders in dezelfde bundel staan re~
gels die er niet om liegen, als deze:
„Ik ben geen lieflijke dichter
Ik ben de schielijke oplichter
Der liefde, zie onder haar de haat
En daarop een kaaklende daad.
Lyriek is de moeder der politiek,
Ik ben niets dan omroeper van oproer
En mijn mystiek is het bedorven voer
Van leugen waarmee de deugd zich uitziekt.
Ik bericht dat de dichters van fluweel
Schuw en humanisties dood gaan.
Voortaan zal de hete ijzeren keel
Der ontroerde beulen muzikaal opengaan".

Toen de bundel verscheen waarin deze
profetische woorden staan was Lucebert

28 jaar oud, in 1952, nu dus meer dan zes
jaar geleden. In deze jaren heeft zich het
patroon afgetekend waarvan hierboven
gezegd is dat we het zo langzamerhand
kennen. Heli doet zich immers niet alleen
voor in de dichtkunst, maar overal waar
de tweede wereldoorlog en de verande~
ring van het wereldbeeld hun sporen in
de menselijke creativiteit hebben achtergelaten. En dat is niet alleen in de kunst,
maar overal waar het innerlijk menselijk
gebeuren stem krijgt, in open brieven in
kranten en tijdschriften, in verslagen en
reportages, in het alledaagse gesprek en
als u wilt ook in wetenschappelijke rapporten en onderzoeken. En hier raken we
aan de eigenlijke motor die aan de beweging van vijftig haar stuwkracht heeft gegeven, aan de oorspronkelijke bekommernis waardoor al deze dichters, hoe onderling verschillend ook, zijn geraakt, en die
is het plotseling verhevigd ervaren van te
staan op een grenslijn, een breukpunt tussen een niet meer bruikbaar verleden en
een voorland dat onbekend en ook beslist
niet graag verkend is; het gemeenschappelijk bewustzijn met geheel zijn bestaan
rechtstreeks betrokken te zijn op de lijnen
die uit een volslagen afgedaan verleden
feilloos uitlopen in een niets; of, zoals de
dichter Nijhoff het reeds vóór de oorlog
uitdrukte: „De persoonlijkheid van de
dichter schijnt voldoende onderwerp te
vinden niet in het gewaarworden van
zichzelf als dichter, maar als mens. In
onze tijd is het belachelijk om dichter te
zijn, men moet in het leven staan".
De beslissende wending die in de poëzie rond vijftig is doorgebroken, schijnt
me te zijn een verlaten van een dichterlijk
individualisme om zich uit de schrijnend
ervaren collectiviteit te redden in een
door middel van de taal magisch bezweren van de realiteit, een poging niet om
de werkelijkheid leefbaar te maken, maar
om haar onleefbaarheid al schrijvend aan
zichzelf te voltrekken en daarmee te neu-

1 ) Ad den Besten, Dichters van morgen, een bloemlezing uit de poëzie van jonge dichters. —
Holland, 1958.

De citaten van Sleutelaar en Gijsen zijn ontleend aan Maatstaf, december 1958-jansuari 1959,
dubbelnummer.
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traliseren. Dat betekent dat de dichter
van vijftig een om zo te zeggen levensnoodzakelijk compromis heeft gesloten
met de zin- en uitzichtloosheid van het
door hem geleefde bestaan; niet in die zin
dat hij er zich aan overgeeft, maar in deze
zin dat de fundamentele ervaring van dit
bestaan als ruimtelijk onbegrensd, dimen
sieloos, vloeiend en onafgebakend, voor
hem voorwaarde wordt van zijn dichterlijke activiteit. Hij is dichter omdat hij zó
bestaat.
Een dergelijke wending, die ingrijpender is dan men op het eerste gezicht zou
opmerken, heeft natuurlijk typerend
nieuwe gevolgen voor verschijning en inhoud van het „moderne" gedicht. Zo
komt het dat men de taal anders gaat gebruiken, dat het gedicht een andere funcr
tie krijgt, zowel t.o.v. de dichter als t.o.v.
de lezer, kortom dat het een andere realiteit vormt. Het is daarom dat het fenomeen „poëzie" in onze dagen die typische
eigenschappen vertoont waarmee we vertrouwd zijn geraakt, omdat we --- en terecht — menen dat we onszelf in de dichters herkennen, omdat deze voor ons het
bestaan op de een of andere wijze een
stem geven, en omdat sommigen van hen
zelfs in staat blijken aan die dimensie
kleur te geven waarvan wij de armoede
dagelijks als een — zij het hoopvol —
tekort ervaren.
Maar dit bekende en tamelijk wel omschreven karakter der moderne poëzie is
er een da't ontstond in de jaren 1945-1950,
in mensen die nu allen tussen de dertig en
veertig jaar oud zijn, wier poëzie rechtstreeks verband houdt met he't feit dat ze
zowel de crisistijd van vóór de tweede
wereldoorlog, als ook die vijf jaren strijd
zelf bewust meemaakten, en in wier gedichten men dan ook de overduidelijke
neerslag vindt van wat deze ervaringen
aan ressentiment, opstandigheid, haat,
machteloosheid, eenzaamheid en angst in
hen achterlieten. Voor ons klinkt hun
poëzie niet vreemd, zeker, en tussen de
vijftigers en wat er na hen komt ligt geen
absolute breuklijn, maar toch zou ik hier
de vraag niet geheel onbeantwoord willen
laten of deze zelfherkenning in de dichters
die langzamerhand dichters van gisteren
beginnen te worden, wel een volledige

kan zijn. M.a.w. of het misschien niet mogelijk is da't we plotseling zouden ontdekken dat er iets geheel anders gaande is in
de wereld van de poëzie, dat de tijdgeest
die men terugvindt in de dichters van nu
in zekere zin langs ons heengegaan is en
dat we met de begrippen die we kenden
als de vaandels der experimentelen ons
wel eens zouden kunnen vergissen als het
er om gaat te bepalen wat nu eigenlijk de
jongste dichtergeneratie bezielt. Er liggen
nu bijna tien jaar tussen Vinkenoogs
bloemlezing Atonaal waarmee de eerste
experimentelen zich presenteerden, en den
Bestens veelomstreken keurcollectie Dichters van Morgen waarin de stem van de
jongeren weerklinkt. Wat is er in deze
tien jaar gebeurd? Is de experimentele
storm langzaamaan geluwd, en doen zich
onverwachte, positieve, constructieve tendensen voor, die op den duur aan de
dichtkunst een definitieve gestalte zullen
geven? Of stroomt het papieren scheepje
r veelzeggend beeld dat herhaaldelijk
terugkeert in de jongste poëzie „ het papieren idealenscheepje der jongste generatie passief mee in het kielzog van zijn
grote sleper, de ijsbreker experimentalisme? Een vraag naar de huidige stand van
zaken in de poëzie is uiteindelijk een
vraag naar het eigenlijk gebeuren in onze
dagen. Dat eigenlijk gebeuren heeft een
heel pregnante zin. Het is zowel de onderstroom die de inhoudelijkheid van de
gedichten bepaalt, alsook datgene waarvan deze onderstroom weer de herkenbare
gestalte is, namelijk de concrete vorm van
de groei van het koninkrijk Gods. Dit is
de enige absolute gebeurtenis op deze wereld, en wat de mensen aan uiterlijke
scheppingskracht en innerlijke ideeënrijkdom in zich omdragen is niets anders dan
vormgeving aan deze enige gebeurtenis.
Zo kan men ook gedichten lezen met als
laatste richtsnoer het zintuig om te ontdekken in hoeverre aan deze groei van
het godsrijk vruchtbaarheid wordt verleend, of afbreuk gedaan. Dat staat te
lezen in ieder vers, of het liefdesgedicht is
of aanklacht, „religieuze" hymne of belijdenis van ongeloof. Dat is hun laatste zin.
De kennismaking met de dichters van
nu is een overrompelende. Het is moeilijk
te beschrijven wat precies zo verrassend

FORUM
is. Van de ene kant is daar een diep vertrouwd geluid. Dat kan moeilijk anders,
tenzij we helemaal buiten onze tijd zijn
komen te staan. Maar in deze openheid
ontmoeten we een geheel ander geluid
dan vroeger. Er is werkelijk een andere
generatie aan het woord, de tijd van vijftig schijnt voorbij. Een nieuw wereldbeeld
wordt getekend door dichters van nu, een
beeld waarvan men voorlopig alleen nog
kan zeggen dat het afwijkt van het tot nu
toe geldende. Een beeld dat verward aandoet, dat onoverzichtelijk is en genuan
ceerd tot in het kleinste. Een beeld waarvan de grenzen zich hoe langer hoe meer
verwijderen naarmate men er dieper kennis mee maakt. En toch: een herkenbaar
beeld, maar even vreemd als vertrouwd,
even koud en afstandelijk als mij-omvattend, een thuis gevend, een beeld waarvan de geloofwaardigheid mij doet ont~
stellen en tegelijk het doet beamen. De
stil-makende ontdekking bij het lezen van
deze verzen is de groeiende overtuiging
dat zij het zo ontzaglijk eerlijk menen,
deze dichters, met hun ongeloof en desillusie. Er is behoefte aan een stem, een
grote stem die door deze ruimte, zo vaak
introvert en begrensd, gaat waaien. Men
moet zich hiervan rekenschap geven. Het
is onzin om te spreken van verstaan en
verstaan, als we niet beseffen dat dit meer
is dan met deze mensen meegegaan zijn in
hun gang naar de geslotenheid, afgedaald
zijn in hun wereld, soms een onderwereld
van haat. Men moet voelen dat hier meer
nodig is dan een besef van „partnership",
van gelijkgestemdheid en saamhorigheid.
Men moet het zintuig vinden waarmee
men door dit alles heen de leefbaarheid
ontdekt, positief en creatief. Besef van
een antwoord, niet van een eeuwige
vraag. En van waar dit antwoord te vin~
den is, namelijk in onszelf. Zolang de
aarde voor ons onbewoonbaar blijft, zolang incarnatie en verlossing voor ons
blijven existeren als puur dogmatische
werkelijkheden of theologische begrippen,
zolang voor onszelf het aanschijn der aar~
de niet is vernieuwd en alle dingen werkelijk vlees en bloed werden die vroeger
in abstracto zweefden, zo lang zal door
ons het antwoord niet gegeven worden.
Het is deze uiterste verantwoordelijkheid
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die het lezen van de dichters van onze tijd
in ons oproept. Het is het besef van de
verantwoordelijkheid om mens te worden,
meer mens, dat ons kennis maken met hen
maakt tot een verontrustend appèl. Om
meer te blijven in strikt poëtische sfeer:
we moeten ons bewust worden dat het er
om gaat ons vertrouwd te maken met een
wereld als die van Guillaume van der
Graft, meer dan met die van een Lodeizen
of Lucebert, wier invloeden in de poëzie
der jongeren opvallend sterk zijn. In de
poëzie van de eerste groeit het koninkrijk
Gods tot een luiterrijke voltooiing, in die
van de laatsten blijft het hijgend van
heimwee achter.
Het grootste verwijt dat de kritische
oudere generatie aan de aspirant-dichters
van morgen doet is dat van hun gebrek
aan oorspronkelijkheid. Nu is het bezit
van een eigen geluid, hoe dit dan ook
klinken mag, wel de eerste eis die men
aan iemand die zich als dichter presenr
teert, stellen mag. Men kan zich echter
afvragen of dit gebrek aan eigenheid een
noodzakelijk gevolg is van een geheel of
gedeeltelijk ontleende levensvisie. Een
verantwoord zicht op de werkelijkheid,
waarvan de verantwoording slechts te
vinden is in de uit eigen ervaring geken~
de struktuur in die werkelijkheid, waarvan de norm is de verlossing zelf, ervaren
in zichzelf. Is zulk een levensvisie fiber~
haupt aanwezig? En waar ze aanwezig is,
in hoeverre is ze dan authentiek, zelfstan-dig verworven? En is epigonisme eigenlijk
wel in laatste instantie een gebrek aan
oorspronkelijkheid, en niet veel meer de
onoverkomelijke doorgangsfase bij ieder
beginnend vermoeden en aarzelend uitspreken van wat ik als mijn werkelijkheid
ervaar? Het zou wel eens kunnen zijn dat
men door verzen af te doen met het etiket
„epigonendom" aan wat er eigenlijk gezegd wil zijn voorbij gaat.
Dus geen navolging in mentaliteit? Dus
toch een oorspronkelijke levensvisie? Deze vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden. De indrukwekkende ontdekking
bij het lezen van deze gedichten is immers
juist het constateren van een gebrek aan
betrokkenheid op wat onze tijd beweegt.
Er is niet de schreeuwende aanklacht die
door de poëzie der vijftigers trilt. Niet de
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fundamentele wanhoop bij de gratie waarvan de eerste experimentelen hun bestaan
in stand hielden. Er is slechts de eigen
wereld, de strikt persoonlijke belangstel~
lingssfeer, en het onmiddellijk bereikbare.
Van een wereldbeeld is niet alleen naur
welijks sprake, men schijnt er zelfs niet
naar te talen. Dit hangt ten nauwste sar
men met de — schijnbare --- afwezigheid
van enige religieuze bewogenheid, en tevens met het gebrek aan bewustzijn dichter te zijn. Een voorbeeld:
Languit
naast mijn schaduw liggen
en toezien
hoe het licht
zich zal vergissen
aan mijn eigen voeten
mijn handen
zomaar
naast mij neerleggen
en van de schaduw dan
niets meer begrijpen

Dit is een vers van Gerard Heederik,
31 jaar oud.
Betekent dit alles nu dat de jongeren
geen eigen gezicht hebben? Dat ze zich
ten opzichte van het leven zo onduidelijk
uitspreken dat het vrijwel onmogelijk is
hun houding te kenschetsen? Dat allerminst. Het feit dat veel van wat ze schrijven niet treedt buiten de ruimte van de
alledaagse ervaring wijst natuurlijk op een
niet onmiddellijk geoccupeerd zijn met het
„grote" wereldgebeuren, maar juist het
„kleine" bestaan is belangrijk. Daarin
openbaart zich werkelijk het „eigenlijk
gebeuren" op deze wereld. Laat de versthematiek in strikte zin niet groots zijn, ze
is niet minder echt en waarachtig. Men
ontkomt niet aan de ervaring dat deze
mensen van pagina tot pagina hun bestaan uitschrijven. Nooit was, lijkt me, de
kloof tussen dichterschap en mens-zijn,
die op zo wonderlijke wijze in de historie
is ontstaan, zozeer overbrugd als nu. Het
zijn juist deze ontstellende oprechtheid en
openheid die het lezen van deze verzen
zo boeiend maken. Wat wordt hier dan
wel uitgesproken?
Deze vraag beantwoorden is een overzicht geven van heel het stemmingsgame
ma dat in deze gedichten te vinden is. Nu
is binnen deze veelzijdigheid een duidelijke ondertoon te verstaan, die we hier

zouden willen aangeven als een zekere
tevredenheid met het bestaan, een aanvaarden van het onoverkomelijke.
Sterk, bijzonder diep en veelzeggend
speelt in dit alles mee een intense toon
van heimwee. Irreëel soms is het heimwee, maar zelfs dan nog is het een echt
verlangen naar een leefmogelijkheid. Vaak
ook heeft het verlangen niet meer de
kracht om te scheppen, al is het maar een
droomwereld, maar men is tevreden met
een „ik zou zo graag willen". Hoe be~
perkt soms, hoe vaag klinkt hun ideaal.
Als een veer, zo licht en ongrijpbaar. Het
beeld van de vogel is het meest frequente
in de poëzie der jongsten. De vogel ontr
vliegt telkens aan mijn handen. Dat weet
ik trouwens ook, en ik kan er niet om
treuren. Want als je niets verwacht, ben
je ook niet treurig als er niets komt. Maar
'toch, het is niet kwaad om te verlangen,
je moet iets hebben om te kunnen leven.
En wie weet, wie weet keert de vogel
toch ooit eens terug ... .
Al deze verschillende nuancen, en nog
andere die ik hier ongetekend moet laten,
keren gelijkelijk terug. Nu eens overheerst
de ene, dan weer de andere. Laten we de
dichters zelf eens aan het woord.
Fred Pf eifer:
Ik bid mijn korte gebeden
naar boven,
zij slaan als regen
terug.
Ik woon tussen water
en geloven,
ik woon in de wind
op een smalle brug.
Ik woon in het gras
dat groen blijft
de nacht door,
ik woon omsloten
door tegenzin
in een oerwoud
van woorden bedrogen
als god
als adam belogen
met het begin.
De nachten zijn lang
voor zo kort leven,
mijn hart pompt
al acht en twintig jaar
bloed
en wat heb ik
welke vriend nog gegeven?
welke kostbare dag
heeft wie mij ontmoet?
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Felicia Brand:
terwille van
cypressen die
geruisloos zijn en
zeer voornaam
van rijpe druiven
hangend onder
een pergola
terwille van
een wereld die
nog niet gestorven is
zal ik nog wel
fanfare blazen
een kleine fanfare
van stille hoop.

Peter Berger:
Ik heb een vogel gekend
die aan zee woonde en
vaak bij mij kwam
en mij zijn schelpen toonde
misschien wel omdat ik later
weer eenzaam was vroeg ik!
er een waar ik een zeil
op tekende en legde die in het water
mijn voeten waren bloot
toen ik gisteren over het strand
liep de vogel
dood toen ik hem riep.

Een voorman onder de jongste dichters,
Hans Sleutelaar, spreekt zijn levenshouding onomwonden uit, als hij zegt: „Wie
zich niet beschouwt als een gepredestineerde buitenstaander, heeft op dit moment meer reden tot angst dan tot hoop.
Wij leven onder het bewind van de angst.
Wij worden zoet gehouden met angst.
Velen van mijn leeftijd zijn bij voorbaat
gedesillusioneerd, cynisch of onverschillig, beweert men. Bang voor zoiets als geweten? Ik pleit voor een zeker ongerijmd
vertrouwen in een goede afloop. Moet ik
nog zeggen dat dit niets met opgewekt
optimisme of idealisme noch met dodelijke
ernst en evenmin met erfelijk belaste poë'.
zie te maken heeft?"
Moet na dit alles niet de vraag rijzen
bij ieder van ons: en wat nu? Wat doen
wij nu? Er is geen zij en wij, er is alleen
een wij. Maar juist daarom meen ik dat
het goed is na te gaan welke de weg is
die wij gaan moeten om gezamenlijk te
komen 'tot — zoals René Gijsen het uitdrukt — „iets dat we niet uitspreken uit
vrees het tot een schoon woord te verlagen, maar dat toch levend in ons werkzaam is". Er is iets levend werkzaam in
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deze dichters, en het is zaak daarop bedacht te zijn. „Werkzaam in ons", het
leeft al in deze mensen zelf. Sommigen
van hen spreken het ook uit, ook al weten
ze zelf niet welke vorm hun verlangen
wel moet aannemen. Een stem als die van
Frederic Kalmijn klinkt positief en vol
verwachten. Al geeft zij dan „tijdelijk"
haar hand en mond, zij gelooft en wil „de
toekomst tekenen" en „u meetrekken ".
Hier geef ik tijdelijk mijn hand
Stop er een kloppende vogel in
Bewaar hem in uw binnenzak
Hij bewoog in een luchtstroom
Verwarde zich in haren
Verkruimelde glas tot scherven
Het is een kleine hollandse hand
Hij zoekt geen muziek meer
Ik geef u tijdelijk mijn mond
Mijn kleine mystiek in een zomernacht
Ridikuul als een smeltende sneeuwvlok
Om te stamelen en te fluisteren
Om te fluiten in de stad
Laat hem lachen, praten en lachen
Streel hem met uw eigen mond
Bedek hem met uw hand
Spreek er woorden in
Vloek er tegen
Kus er op
Hier geef ik u tijdelijk mijn mond en mijn hand.

De jongste generatie schijnt individualistischer dan ooit. Maar juist daarom rijp
voor de werkelijkheid. Het is geen individualisme uit hoogmoed, of uit een zeker
romantisme, maar uit noodzaak. De wereld reikt veelal niet verder dan wat met
de handen te tasten is. Maar is dat altijd
uit materialisme of gebrek aan reëel idear
lisme? Tevredenheid met het bestaan is
hier en daar werkelijk overgave. Het niet
betrokken-zijn op de grote actualiteit
schijnt hier en daar het werkelijk zelfstandig vermoeden en zoeken van een nieuwe,
een eigen weg. De grote actualiteit is uiteindelijk absoluut niet belangrijk. Wel be~
langrijk is wat ik nu ben, want daar hangt
de actualiteit, ook die op wereldplan, van
af.
De bekommerdheid om God en godsdienst schijnt nog niet eens negatief; God
laat hen koud. Dat wil zeggen: God zoals
ze Hem hebben leren kennen ( „bang voor
zoiets als geweten?") , de Kerk zoals die
wordt voorgeleefd. René Gijsens getuigenis behoeft geen commentaar: „De dood
van God is geen mooi citaat uit Nietzsche,
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maar een dagelijkse werkelijkheid die zich
manifesteert b.v. in stakingen of in het
feit dat de Kerk het gezag van haar priesters rechtvaardigt door ze een onberispelijk gedrag toe te schrijven of de zeer
wereldse middelen van propaganda die de
Kerk aanwendt (b.v. grote aanplakbrieven met bijbelcitaten, te vgl. met Drink
Coca Cola of Tigra de beste cigaret) ".
En toch. Als het waar is dat onze tijd
de omzwaai meemaakt vanuit het individualisme naar de gemeenschapsbeleving,
en als deze gemeenschapsbeleving uiteindelijk verzandt in een collectivisme, daarmee zo'n illusoire realiteit blijkt te zijn
omdat ze veel meer bestaat in abstracte
leuzen en van boven opgelegde principen
dan in werkelijke zielsgemeenschap, ^- als
bovendien de jongeren van nu het bewustzijn van de collectiviteit als illusie zo
schrijnend ervaren dat ze niet beter weten
te doen dan terug te keren in zichzelf en
zich helemaal geen illusies meer te maken
over menselijkheid en samenzijn, dan is er
slechts één woord dat ons voor ontmenselijking kan behoeden. Dat is het woord
van de daad. De liefde als geleefde werkelijkheid. Het zwijgend getuigen voor de
mogelijkheid het leven „bestaanshalve sar
men 'te delen", dat zal de ruimte scheppen
waarin het verlangen van de dichters van
nu in de toekomst kan worden vervuld.
De bodem is er. Het verlangen ligt onder
alle afwijzing. Het antwoord voor het
verlangen is de eigen ervaring bemind te
zijn. Er ligt een toekomst klaar.
Ook in onze tijd schrijft men nog het
liefdesgedicht, dat door alle 'tijden heen
de dichter in het leven deed geloven. Dit
vers van Julienne Huybrechts moge het
laatste woord vormen dat de dichters van
nu te zeggen hebben:
Als een uiteengewaaid geschrokken lied
wacht ik aan al je grenzen op aanvaarding
Ik ben mijn eigen opdracht
nu ik met starre vingertoppen heb geraakt
aan de gespannen vlakte van je huid,
en in de palm van mijn gespreide hand
de scherpe rand van tederheid
herkende als het zegel van je diepste ligging.
Al wat als antwoord uit jou is weggevlucht
— gesplinterd leven uit een goddelijkheid —
heeft fragmentarisch mij op muziek gezet;
de lijn van neus naar mond
landkaart van mijn leven
zo vaak begaan en nooit doorgrond;

je handen, als een sneeuwval overal
en nergens aarzelend;
je ogen, openleggend naar me toe
een helle regenhemel.
Ik trek me dichter om je heen.
Zing me. Zing me.

T. van der Stap

Kassel t kunst na de bommen
Ook aan de omgeving waarin de moderne kunst wordt tentoongesteld, merkt
men dat haar voorvechters volstrekt ge-vrijwaard willen blijven van de conforr
mismen ener „kunstwereld" welke kunst
nog verwart met begrippen als sociale
toemaat, vrijetijdsbesteding of bescha
vingsvernis. Het deftige kunstsalon, al of
niet voorzien van grijze fluwelen wandbekleding en keurig geboende parketvloer,
wordt langzaamaan een anachronisme. De
mens uit het midden der twintigste eeuw
heeft zonder schrikken ontdekt dat de
koele kelderruimten waarin zijn ouders
aardappelen, kolen en wijn plachten te
bewaren, op een onaanstellerige wijze getooid kunnen worden met beelden, schilderijen en prenten (Parijs, Galerie Ar-naud) Hij is de vruchten van zijn scheppingsvermogen gaan uitstallen onder het
stoere gebinte van oude magazijnzolders
( Antwerpen, Hessenhuis) , in de galmen
de wijdte van een zeventiende-eeuwse
schuur (Haute-Savoie, Douvaine, Les
Granges de Servette) of in de personeelskantine van een bedrijf (Hilversum,
Steendrukkerij de Jong F& Co.) . Het kan
in een geteisterd, op restauratie wachtend
kerkgebouw (Leuven, Ars Sacra 58),
doch eveneens in een desolate oorlogsbunker (Recklinghausen, Der junge Westen) . Een tentoonstelling in een herberg
is, te Antwerpen en elders, al lang geen
nieuwigheid meer; (ook niet een jeugdige
herbergier die niets snapt van een brou
wersrekening maar alles weet over de
recentste artistieke stromingen) . Beeldhouwwerken in tijdelijke opstelling in een
Brusselse „passage" of in de Lijnbaan te
Rotterdam, of gedurende enige weken
royaal verspreid over een hele stad (Amsterdam, Antwerpen, Biel) , zodat je een
Rodin in de buurt van een friteskraampje
.
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ontmoet, het zijn allemaal evenvele manifestaties van het groeiend besef dat kunst
geen accidenteel toevoegsel kan zijn aan
dat wonderlijke, met banaliteiten en verhevenheden doorvlochten dagelijkse leven,
doch er een medetrillend, bestendig aanwezig déél van is. Kelders, zolders en herbergen hebben in dit geval voor overtuigden en geloofsbereiden gediend om wiggen te drijven in de starre, conventionele
associatie van het kunstwerk met staatsie-zalen en ingehouden-adem-stemmingen.
Het monopolie van het hautain geïsoleerde museum en van het sectarische, zich in
schijncul'tuur vermeiende burgerschap
werd vernietigd, hun verstikkende privilegiefgreep op de kunst ontwricht.
Maar te Kassel op de geweldige tentoonstelling Documenta II (11 juli tot 11
oktober 1959) , welke een overzicht wil
bieden van de beeldende kunst in de wereld sedert 1945, leidt dit merkwaardig
tijdsverschijnsel 'tot nog een andere, meer
esoterische overweging. Hier, in het uitgebrande, deurenloze classicistische Fridericianum-gebouw, waar men de circa
zevenhonderd schilderijen gaat zien, en in
de ongepatineerde ruïne der Orangerie
waar aan een tweehonderdvijftigtal sculpturen een quasi definitieve bestemming
werd verschaft, herinnert men zich plotseling de schier ondraaglijke onwezenlijk..
heid van een als altaarstuk geconcipieer
de gothische polyptiek, opgehangen in de
profane onverschilligheid van een muse~
umzaal of in de mercantiele drukte van
een veilinggalerie. En de vraag naar „la
structure ambiante" van het kunstwerk
krijgt meteen een beklemmende betekenis.
In het Fridericianum schuifelt men over
grove cementvloeren en stijgt en daalt
men over rudimentaire, uit zware balken
opgetimmerde luchtbruggen. Voortdurend
neemt men de pikante geur van asfaltteer
waar. Ruige, wit en zwart geverfde muren
van wisselende hoogte worden onderbror
ken door grijze heraklietplaten, door glazige, op grote ramen glad opgespannen,
soms negen meter hoge plasticstroken en
door brokkelige gapingen welke eens deur
ren zijn geweest. Het is, als tentoonstellingsarchítectuur, een navrant mengsel
van zuur en zoet, bevreemdend én vertrouwd, één grandiose, tragische bouw~
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valligheid waarin een behoedzame hand
(architect Arnold Bode) net dát zuinige
en zachte architectonische klavierspel
heeft gespeeld waardoor de enorme ruimten met een eigenaardige dubbelzinnigheid, een constant prikkelende sfeer van
understatement worden geladen.
Er is geen enkel schilderij van gehalte
dat het hier niet doét. Heel deze ambiance
wordt men van de eerste stonde af gewaar als een conditie waarin de moderne
schilderkunst zich optimaal „realiseert".
Picasso's troglodytische Deux Femmes
sur la Plage (195 X 260, 1956) , Braque's
ongelooflijk braafjes geschilderd maar
fascinerend innig landschapje uit 1955, de
robuuste, met Epinal-kleuren ingevulde
composities van Fernand Léger, de veerkrachtige signalen van Hans Hartung,
Manessier's blijmoedig-ernstige bespiegelingen, het broeierige, van primitieve
krachten vervulde coloriet van Tamayo
en Poliakoff, dit alles lijkt a.h.w. met
voorbedachtheid gemaakt voor dit gebombardeerd, met scheuren, barsten en kloven gelittekend oord waarin iedere poging
tot decoratief herstel een leugen ware geworden.
Nochtans, een Vermeer of een Corot.
een Velasquez of een Manet, of zelfs een
Ensor — in jaren nog zo dicht bij ons ^–,
kan men zich hier niet voorstellen. Wat is
deze wondere factor „milieu-structuur" in
het kunstwerk waardoor het, als een
zwerfsteen, onverwacht en dan weer, als
een gewas, onvervreemdbaar kan voorkomen? Indien de voorbestemdheid tot
een bepaald klankbord nog enig aandeel
heeft in geest en karakter van het bij uitstek gedesinteresseerde, zo zeer op zichzelf ingestelde vrije plastische scheppen
van onze tijd, dan levert het relatieve
Kasselse decorum wel een treffende be~
vestiging van de overtuiging dat de mo~
derne kunst in het teken staat van protest
en vermaning, vertwijfeling én geloof in
een waarachtiger wereld, en gedreven
wordt door een instinctieve agressiviteit
welke haar moet pantseren tegen een
dreigend nihilisme. Want in deze schrij
nende resten van blinde destructie waarin
gelaten mensen te nauwer nood wat orde
en wat bescheiden tekenen van voortgaand leven hebben aangebracht, is zij,
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heviger en gloeiender dan waar ook, gaan
stralen en vonken als de vlam ener laatste
zekerheid.
Overigens dreunt door geheel deze ten.toonstelling een bewogenheid van homerir
sche allure. Zelfs zonder de enigszins
wagneriaanse, op het randje van het theatrale af gedramatiseerde mise-en-scène ^die men vooral ondergaat wanneer men
trappenklimmend naar 'tot in de nok opgehesen metergrote doeken opkijkt —, zou
dit vrij representatieve panorama der her
dendaagse schilderkunst de beschouwer
overrompeld hebben door zijn gulpende
hoge tonen en vitalistische gesticulaties.
Werner Haftmann heeft in zijn mooie in-'
leidende rede zeer scherpzinning deze
kenmerken omschreven, maar ze ook wel
een tikje te veel geïnterpreteerd als louter
verweer tegen politieke onvrijheid. Is zijn
redenering begrijpelijk, de inhoud van het
verschijnsel wordt er toch kwalijk door
verengd. Deze grondimpulsen „der Freir
;heit und der Liebe" graven dieper, hun
draagwijdte overschrijdt, zeker in de
kunst van Picasso, Bazaine, de Staël of
Ubac, de omvang van spanningen in tem~
poralibus.
Minder eloquent, meer introvert en
ogenschijnlijk meer onberoerd, doch doordrongen van een eender affirmatief
levensgevoel met duidelijke kosmogonie
sche en eschatologische aandriften, doet
het ensemble van de beeldhouwkunst in
de bijna lieflijke Orangerie~ruïne, naast
het stille Aue-park, aan. Hier wandelt men
in een kleine dakloze wereld van aller~
hande materialen welke noch een „bin-'
nen" noch een „buiten" suggereert, in een
weldadige harmonie van baksteen en natuursteen, kalk, beton en verf, brons en
marmer en ijzer, grint en gras en water.
De feilloze gewisheid van Max Bill's
bronzen ring profileert zich als een rustig~
zeker antwoordteken tegen het fond van
een kapotgeschoten verdiepingsskelet. Met
een wit geschilderde, hoge baksteenwand
als rugsteun wordt de grote Zittende
Vrouwengestalte (h. 44, 1955) van Henry Moore vorstelijk opgenomen in de gehavende architectuur van een halfblinde
arcade. Op het spiegelvlak van een om~
sloten vijver staan zes levensgrote bar

dersfiguren van Picasso opgesteld. Sommige bezoekers waden door het water om
deze aangrijpende, demiurgische wezens
van naderbij te bekijken, en het geschiedt
zonder een zweem van pedanterie of exhibitionisme. Men vraagt zich even af
welke van deze beelden, de bronzen of de
vleselijke, de levendigste zijn.
Het is heel gewoon, en in een seconde
zelfs diep ontroerend, dat een kind in
slome vergetelheid geleund staat tegen
Arp's witte marmer Mondhaft, Ausge~
höhlt, Geisterha f t. En eensklaps bevroedt
men, sterker nog dan in het Fridericia~
num, ten overstaan van deze sculpturen
als vegetaties en aan de voet van Arp's
onvergetelijke Wolkenhirte, dat de
authentieke kunst van deze tijd me't duizer
lende innigheid behóórt tot het mirakel
van wording en adem in dit leven.
Met het Bellevue-kasteeltje bereiden de
Documenta II haar duizenden, uit heel
West-Europa opgekomen bezoekers een
laatste verrassing: een ware schat van
grafiek in de vorm van zelfstandige bla~
den en van boekillustraties ligt ten toon
gespreid in tal van kleine, intieme vertrekken, prettig geschaard rondom een
sierlijke achttiende-eeuwse trapzaal. Hier
geen spoor meer van vernieling, kwaadaardigheid en ellende. Er huist een inge~
togen feestelijkheid in dit gebouwtje waar
men zó de weelde van fraaie Rococo-gewaden zou horen ruisen bij de melodie
van een Mozart--menuet. En ook hier
weer is het expositiemateriaal juist bijeen
gebracht. Onverholen blijmoedigheid ka~
rakteriseert de zo uitgesproken ,,intellectuele" kunst der gravure in onze eeuw.
Men verbaast zich altijd opnieuw over
haar rijkdom, haar hoog niveau en haar
gaafheid, doch de verzameling in Bellevue
overtreft nog de verwachtingen.
Feitelijk is dit aspect der hedendaagse
kunst wel het minst bij de belangstellenden bekend, ondanks het voordeel van de
verveelvoudiging en relatief lage prijzen.
De nagenoeg steeds kleine oplagen verdwijnen gewoonlijk snel in particulier be~
zit en grafiek wordt in tijdschriften en
boeken veel minder gereproduceerd dan
beeldhouwwerken of schilderijen. Hoe
jammer dit is, constateert men bij rustige
beschouwing van Matisse's beroemde
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aquatinten, Joan Miro's meesterlijke kleurlitho's en vooral van de prachtige bladen
van geboren grafici zoals Stanley William Hayter, H. A. P. Grieshaber, Hann
Trier en Henri~Georges Adam.
Het aantal grafische stuks loopt insgelijks naar de tweehonderdvijftig. Dit
maakt van de Documenta II alles bij
elkaar een wel danig indigestieve demonstratie en van haar bezichtiging zoiets als
een marathon-onderneming.
Aan deze kwantiteit was waarschijnlijk niet te ontkomen. Om op deugdelijk
documentaire manier alle belangrijke
schakeringen der moderne kunst in het
licht te stellen, dienden talrijke specimina
bijeengebracht te worden. Meer dan één
daarvan, vooral in de afdeling schilderkunst, zijn schromelijke misgrepen geweest
bij de organisatoren en doorzichtige mystificaties vanwege de makers. Doch men
kan dat, hier, verdragen; het totale beeld
vergoedt alles. Sommige naties, w.o. België, zijn niet door een deskundige selectie
vertegenwoordigd. Maar dat was ook niet
de bedoeling en het schaadt niet aan het
begrip „documenta".
De hele opzet van de tentoonstelling
getuigt van zulk een diep begrip voor de
essentialia der huidige kunststromingen
en van zulk een grootse visie, dat men
gewillig enkele zwakheden duldt, inzon~
derheid het met lichte financiële dwang
opgedrongen, gedisproportioneerde Amef
rikaanse aandeel (meer dan honderd werken) en de reukjes van kunsthandel en
clans.
Door de verrukkelijke zaal waarin „Die
Argumente der Kunst des XX. Jahrhunderts" worden geboden (d.w.z.: Boccioni,
Matisse, Braque, Picasso, Léger, Gonza
lez, Brancusi, Schlemmer, Schwitters,
Malewitsch, e.a., met nadruk op Klee,
Mondriaan en Kandinsky) , door de in
memoriam-ensembles (Baumeister, de
Staël, Wols, Jackson Pollock) en door
menig ander hoogtepunt (Giacometti,
Lipchitz, Laurens, Fassbender, Gilioli,
Wotruba, Bissière, Richier, etc.) , niet het
minst ook door de openbaring van haar
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architectuur is deze tentoonstelling wellicht de meest indrukwekkende en overtuigende geworden welke men ooit aanschouwde, Onbetwijfelbaar hebben de
die een vierjaarKasselse Documenta
lijkse traditie schijnen te worden -- nu
reeds de omstreden Biënnales van Venetië in de schaduw gesteld. Zij maken
nauwkeurig openbaar hoe zeer zich vandaag in de kunst nobelste menselijkheid
distilleert.
K.-N. Elno
r--

Oorlog en Vrede
„De zinvolheid van een congres over
Oorlog en Vrede staat en valt niet met
het directe effect dat de bezinning afwerpt
voor het praktische beleid in zake Oorlog
en Vrede. Het menswaardige leven zelf
vraagt er om geleefd te worden in het bewustzijn van de reële dimensies waarin
dit leven geplaatst is".
Deze zinnen komen voor in de verantwoording die de congrescommissie van de
Katholieke Studentenvereniging „Verftas."
te Utrecht gaf van de motieven die geleid
hebben tot het congres Oorlog en Vrede,
dat in de maand mei aan de Utrechtse
Universiteit werd gehouden 1
De eerste band die alle sprekers voor
mijn gevoel aan elkaar bond (en zij waren door de strikt algemene opzet van het
congres van velerlei signatuur, zowel
levensbeschouwelijk als politiek) was de
rede. Bij velen proefde ik primair de strijd
tegen het irrationele, dat vaak een belangrijke rol speelt in de discussies over
Oorlog en Vrede: Irrationeel in de zin
van grove vooroordelen, simplificaties,
generaliseringen, etc. Ik wil u daar een
aantal voorbeelden van noemen.
Prof. Dr. B. H. H. M. Vlekke verzette
zich scherp tegen de vele fabels die in
omloop zijn over de misdadigheid van alle
staatslieden zowel die van Oost als West.
„De staatslieden staan vaak voor een
conflict van verantwoordelijkheden en zijn
niet persoonlijk verantwoordelijk te stel) .

) Het verslagboek van het congres verschijnt bij Dekker en van de Vegt. De voorintekenprijs
bedraagt f 3.50, na verschijnen f 4.90. Voorintekening kan geschieden bij : congrescommissie,
Oude Gracht 206, Utrecht. In dit boek wordt ook opgenomen de rede van Prof. Dr. 0. E. Bollnow: „Die Verantwortung der Vernunft in unserer Zeit".
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len voor de internationale spanningen die
er zijn". „Ook de opmerking: „als ze maar
met elkaar gingen praten, dan kwam er
wel overeenstemming", ziet over het
hoofd, dat het niet alleen gaat om goede
wil en een psychologische tegenstelling,
want wél zijn politieke geschilpunten in
principe oplosbaar door het compromis,
maar de ideologisch geïnfecteerde politieke tegenstelling is onoplosbaar, omdat de
ideologie het compromis niet toestaat".
Prof. Dr. J. Tinbergen stelde dat er
geen overtuigende bewijzen waren voor
de nogal eens verkondigde mening, dat
de menselijke eigenschappen, vereist voor
een blijvende economische ontwikkeling,
niet aanwezig zijn in de volkeren van de
onderontwikkelde gebieden.
Ook de films die aan de vooravond
van het congres vertoond werden over de
fysische gevolgen van de atoombom en
waterstofbom probeerden de vaak ongelimiteerde voorstellingen over deze wapens
tot meer realistische proporties terug te
brengen, waarbij zij overigens voor het
gevoel van de toeschouwer zelf niet ont~
kwamen aan een zekere simplificerende
voorstelling van zaken.
Ook Prof. H. M. M. Fortmann bond de
strijd aan tegen het irrationele in de witzwart tekening, zoals deze in de koude
oorlog haast noodwendig lijkt plaats te
vinden. „Allen zijn partij en bij allen
kleurt de angst de waarneming en de gekleurde waarneming bevestigt de angst.
Het laatste stippeltje wit van het zwarte
schaap Rusland, wordt ook nog zwart gemaakt. Daarentegen zouden wij ons moeten oefenen in objectiviteit en een onder
het wantrouwen liggend dieper vertrouwen in de mens moeten herstellen, door
de intenties te herkennen van de ander,
die dieper liggen dan de bewuste ideologie .
Het is met die oefening in objectiviteit
echter moeilijk gesteld. Het congres en de
discussies bewezen dat overvloedig. Daarover het volgende. Als „objectief" beter
kende de feiten zelf laten spreken dan
was de zaak eenvoudig. Maar het ongeluk
is, dat wij zélf bepalen welke feiten we
laten spreken en naar welke sprekende
feiten we willen luisteren. Zo is he't een
feit dat 10 jaar Nato veiligheid garan

deerde voor het Westen en dat waar de
grenzen tussen Oost en West niet scherp
lagen getrokken, zoals in Korea, een conflict uitbrak. Zo is het ook een feit dat de
landbouwcollectivisatie in China aan cir
ca acht miljoen mensen het leven kostte.
In Nederlandse verhoudingen zou dat de
dood betekend hebben van tweehonderd
duizend Nederlandse boeren (Prof. J. Bar
rents) . Eveneens is het een steeds meer
erkend feit dat een „all-out atomic war",
dit is een oorlog waarin de zwaarste Hwapens gebruikt worden, zowel politiek
als strategisch gezien, een onmogelijk middel is geworden, waarmee de kans op
zulk een oorlog aanzienlijk is afgenomen
(Luitenant-Generaal T. E. E. H. Mathon) .
Daar staan echter de volgende feiten
tegenover. Het Westen onderschat de in
Rusland en Polen gewekte vrees voor een
via de Nato herbewapend West-Duitsland. Niet alleen wij achten ons bedreigd
door Russische divisies, maar de Russen
achten zich ook bedreigd door óns en met
recht, want zij zijn de van oudsher aangevallen natie (Prof. J. de Graaf). Het
Franse gezag in Algerije wordt óók met
misdadige middelen gehandhaafd. Een
„all-out atomic war" lijkt inderdaad niet
waarschijnlijk, maar niemand kan zeggen
wat het West-Duitse volk doet als er een
algemene opstand in Oost-Duitsland uitbreekt. Snelt West-Duitsland te hulp, dan
betekent dat een „all-out atomic war",
want nergens ligt de grens tussen Oost en
West zó scherp getrokken (Prof. B. V. A.
R►óling) .
De geëiste objectiviteit is een begerenswaardige doch moeilijk te verwerven houding. De moeilijkheid schuilt hierin, dat in
de discussie elk nieuw aangevoerd feit in
eerste instantie niet opgenomen wordt ter
nuancering van het tot op dat moment tot
stand gekomen oordeel, maar onmiddellijk
ingedeeld dreigt te worden in het gemakkelijke schema prorcon'tra. Ik geloof, dat
dat vooral komt omdat het onderhavige
vraagstuk via telkens andere punten een
appèl doet op onze diepste positiename
tegenover het bestaan. Vandaar dat alle
„objectiviteit" op zijn minst verzet ontmoet. Zo kon het b.v. gebeuren dat in
drie verschillende discussies op het con~
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gres niet gesproken werd over Hongarije,
Tibet en de landbouwcollectiviseringen in
Rusland en China, maar wel over Frankrijks gedrag in Algerije. Er is een type
objectiviteit in deze materie dat „alle kat~
'ten voor grijs" uitmaakt: Hongarije of
Suez-affaire, Tibet of Algerije, het maakt
geen verschil. Dat is een objectiviteit, die
mede voortspruit uit een opvatting van
het geweten als een instantie, die er uitsluitend voor is om je zelf 'te beschuldigen
en niet de ander. Zowel tegen deze voorstelling van zaken als tegen deze opvat~
ting van het geweten werd fel geprotesr
teerd (B. Vlekke, K. Hahn, J. Barents, C.
Patij n) . Toch blijft mijn vraag waarom
wekken hun redelijke uiteenzettingen, die
zoals ik in het begin opmerkte zowel voor
mij als voor vele anderen een verlichting
betekenden, toch het gevoel dat zij prix
mair de status quo handhaven en de situatie er „on-schuldiger" willen doen uit
zien dan zij voor ons gevoel is. Ik ken
hun antwoord en moet geloof ik erkennen
dat zij gelijk hebben. ,,U ontbreekt een
genuanceerd oordeel op grond van een
gebrek aan feitenkennis. U heeft in uw
hart eigenlijk niet geaccepteerd, dat dit
tijdperk geen risicoloos tijdperk kan zijn,
hetgeen zowel slaat op de praktische risico's als op die welke met gewetensrisico's
zou kunnen noemen, en deze weigert u
te dragen, omdat u niet werkelijk thuis
bent in de politieke realiteit. Want ook
wij vinden b.v. Algerije een kankergezwel
in ons bondgenootschap, maar wij kunnen
er weinig of niets aan doen, want andere
zaken, zoals de eenheid van dit bondgenootschap tegen Rusland, prevaleren".
De grootste spanning, die ik in dit
vraagstuk ervaar is de hierboven aangegevene. De redelijke doorlichting van de
situatie neemt wél de ongegronde angst en
een stuk van de pessimistische gelatenheid
weg en ook levert zij gegronde motieven
voor de geoorloofdheid van de huidige
politiek, maar zij kan uiteindelijk niet de
verontrusting van ons geweten wegnemen. Wellicht was dit ook de laatste bedoeling van het betoog van Prof. A. F.
van Leeuwen S.J. over ons geweten en de
atoombom. Deze spanning bepaalde vooral de tweede dag van het congres, die gewijd was aan de zedelijke problematiek
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van de atoomoorlog. Hier met name werd
op theologische gronden tegenover het
pacifisme van Prof. J. de Graaf gesteld,
dat wij en ook de politicus burger zijn van
twee werelden, enerzijds van het Rijk
Gods, dat zich inderdaad nu reeds aan
het verwezenlijken is en 'tegelijkertijd de
eschatologische vrede voorhoudt als inspirerend perspectief, anderzijds van een
wereld wier zondigheid en gebrokenheid
niet alleen door radicalisme te overwinnen
grootheden zijn, maar ook normerend zijn
voor ons gedrag. Het pacifisme dreigt dit
te vergeten. Het houdt te weinig rekening
met de tweede genoemde status van de
mens. „Het gaat er om het juiste evenwicht te vinden tussen het onderscheid
van christen en politicus en hun beider
verband. Dat betekent dus ook dat wij
ons altijd moeten laten gezeggen door het
pacifisme, want het bevat iets van het
christelijk eschaton" (Prof. J. A. M. Weterman) .
Een van de belangrijkste uit het congres resulterende vragen voor mij is die
naar de wijze waarop wij deze spanning
tussen realiteit en eschaton vruchtbaar
kunnen maken. Zeer getroffen ben ik door
de houding van diegenen die met een zekere vastberadenheid, die geen onver
schilligheid is, de belangrijkste feiten die
de huidige situatie bepalen, accepteren,
zoals het bestaan van de grote ideologi~
sche tegenstelling, de handhaving van het
strategisch evenwicht, het bestaan van de
H-wapens enz., maar 'tegelijkertijd in alle
rust, maar daarom niet minder vastbera
den, zich blijven inspannen voor het werk
van de vrede. Het opvallende in de houding van deze mensen is, dat hun denken
niet voornamelijk voortspruit uit hun onvrede met de bestaande situatie, niet gevoed wordt door een enigszins rancuneuze kritiek op het bestaande beleid, en niet
sterk bepaald lijkt door de last van de
historie. Karakteristiek voor deze mensen
is een soort realistische naiviteit, zij „doen
wel en zien niet om". Vandaar, dat zij in
hun denken niet uit zijn op alle mogelijke
effecten, niet bedacht op tegeneffecten en
weinig zekerheid betreffende de toekomst
eisen. Samenvattend zou ik willen zeggen,
zij worden niet gedreven door wat achter
en om hen heen ligt, maar zij worden ge-
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trokken naar. Sterk achtte ik deze houding aanwezig bij Prof. J. Tinbergen, die
sprak over de hulpverlening aan onderontwikkelde gebieden. In alle eenvoud
ontwikkelde hij een betoog waarin hij
stelde, da't deze hulpverlening uit humane
overwegingen gegeven dient te worden,
daar waar zij nodig en nuttig is. Ik kreeg
niet de indruk, dat deze spreker niet op
de hoogte zou zijn van de duizend en één
moeilijke en „heikele" kanten van dit
vraagstuk, maar wel dat hij iets „gezien"
had van wat gebeuren moet en een eenvoudig vertrouwen bezit in de mogelijkheden van de mens en de uiteindelijke
overwinning van het goede. Dezelfde
houding enhetzelfde vertrouwen trof ik
meer aan tijdens het congres. Zo b.v. in
de woorden van Prof. H. M. M. Fortmann, toen hij na de duivelskring van de
angst beschreven te hebben, de taak van
de sociale psychologie beschreef als het
stimuleren van de aanwending van die
middelen, welke gericht zijn op het herstel
van communicatie 'tussen de mensen. „Het
moet mogelijk zijn, dat in de huidige situ~
atie dezelfde mens zowel beschikt over een
realistisch wantrouwen als over een grote
openheid. Dat vraagt om rijpe en volwas
sen mensen". In verband daarmee benaf
drukte Prof. Fortmann de grote waarde
van een objectieve voorlichting door de
pers, aangezien enerzijds de vrede nooit
gediend kan worden door het geven van
min of meer eenzijdige voorlichting en
anderzijds de doorsnee Nederlander in
staat moet worden geacht op basis van
een juiste voorlichting zich een oordeel te
vormen, waarbij niet gevreesd behoeft te
worden dat dan zijn bereidheid zich in te
zetten voor datgene wat een realistisch
wantrouwen van hem vraagt, zal verminr
deren. Het oordeelsvermogen van de gewone man wordt doorgaans onderschat.
In antwoord op de vraag of mede door de
sociale psychologie de vrede blijvend kan
worden, wees Prof. Fortmann bij wijze
van hypothese op de pogingen om door
een culturele anthropologie de achterstand
in te halen van de wetenschappen omtrent
de mens, opdat wij ons zelf beter in de
hand krijgen. Dan komt een therapie van
de cultuur in het zicht en een nieuwe fase
in de ontwikkeling van de mensheid, die

men zou kunnen bestempelen als sociale
volwassenheid.
De instelling die ik u poog te beschrijven sprak ook uit het betoog van Dr. C.
L. Patijn, dat uitgaande van de eis die
Weizsácker geformuleerd heeft: ,,Mit der
Bombe leben", getuigde van de noodzaak
om de grote doeleinden die men nastreeft
in de internationale politiek, stapje voor
stapje en onvermoeibaar te willen verwe-'
zenlijken, alle mogelijkheden uitbuitend
die zich voordoen. Ook pleitte Dr. Patijn
in de discussie er voor, dat de westerse
politici concrete zedelijke uitspraken zou-.
den doen over het gebruik van kleine en
grote atoombommen in bepaalde gevallen
(b.v. in een eventueel conflict rond Berlijn) .
Tenslotte spraken vele aanwezige hoogleraren, van uit dezelfde mentaliteit, zich
positief uit over de contacten met mensen
van achter het Ijzeren Gordijn. „We
moeten van uit het Westen tegen het
Ijzeren Gordijn niet een tweede ophangen" (Prof. Röling) . Enerzijds moet men
n.l. wel erkennen, dat de ideologieën veel
van deze contacten kunnen vergiftigen,
maar anderzijds mag de communicatie
met het communisme niet verbroken worr
den, om wille van het vele gemeenschappelijke tussen de mensen op velerlei gebied, dat de kans moet krijgen zich te
openbaren.
Ik hoef u niet te zeggen, dat boven beschreven houding in de praktijk van het
leven van vele kanten, vooral van binnen
uit de mens zelf, bedreigd wordt. Vooral
doordat men, zo positief van de gegeven~
heden doordrongen — en dat is óók een
karakteristiek van deze houding ---, verleid wordt tot een blindstaren op deze
feiten waardoor men zijn visioen of perspectief laat overschaduwen. Dat is het
grootste gevaar, meen ik, dat ons dreigt.
Ik schreef in het begin over de rede als
eerste band die de sprekers op dit congres
aan elkaar bond. Uit het laatste gedeelte
van dit artikel mag u duidelijk geworden
zijn, dat velen van de sprekers er óók van
overtuigd waren, dat men in dit vraagstuk
met de rede alleen niet uitkomt. Het gaat
er niet alleen om door redelijkheid de ergste beklemming weg 'te nemen. Wat de
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rede niet verschaffen kan is het werkelijke
vertrouwen, de hoop op een menselijke
toekomst, die wij slechts in geloof voor
mogelijk houden. Ik meen dat het congres
vooral openbaarde dat geloof en vertrou~
wen de mens echt menselijk maken. Het
gaat er dan in eerste instantie niet om, op
welke wijze men dit geloof belijdt, maar
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wel of men ±überhaupt gelooft in de mogelijkheid, dat het goede uiteindelijk verwer
kelijkt zal worden. De aanwezigheid van
dit vertrouwen tijdens het congres was
wellicht de belangrijkste vrucht er van,
ook al zal het op ieder moment weer
aangevochten worden en herwonnen moeten worden.
B. J. Th. Ter Veer
-

Boekbespreking
GODSDIENST
WENTHOLT, O.F.M.Cap., P., God, bewaar me. De heilsverwachting als grondhouding van de christen. --- Uitg. „Helmond", Helmond, (1959) , 120 pp., geb.
f 4.90.
Dit vlot geschreven en fris geïllustreerde
boekje heeft als centraal thema: de mens
heeft een geluksverwachting nodig om
volwaardig te kunnen leven. De heilsvers
wachting van het Evangelie geeft hem
daarom de vaste basis voor een schoon
leven hier op aarde. In de eerste hoofdstukken wordt dit thema in het algemeen
uitgewerkt; verderop worden enige concrete moeilijkheden in het christenleven
van de hedendaagse mens meer in concreto behandeld, vooral het probleem van
de houding tegenover het gezag in de
Kerk en de moeilijkheden in de kuisheide~
beleving. Hoewel schr. een eerlijke en
zeer nobele poging onderneemt om zijn
lezers tegemoet te komen in hun actuele
nood inzake de beleving van het geloof,
tracht hij verlichting te brengen niet zozeer vanuit een hernieuwing van een rotsvast vertrouwen op Gods beloften alswel
met behulp van enige meer progressieve
ideeën inzake de geloofsbeleving, voornamelijk ontleend aan hedendaagse psychologische inzichten. Eén voorbeeld:
„Wanneer in toenemende mate de mening
gaat overheersen dat een bepaald voorschrift zijn betekenis heeft verloren, dan
zal dit de bindende kracht van dit voorschrift ongetwijfeld verminderen" (p. 53) .
Wij zouden willen antwoorden: behalve
wanneer deze overheersende mening is
veroorzaakt door gebrek aan geloof in de
door God geopenbaarde zedenwet en door
een tekort aan echt-christelijke heilsverwachting. Het is 'toch een beetje jammer,

dat schr. in de meer concrete hoofdstukken zijn oorspronkelijke opzet heeft losgelaten; temeer omdat men bij lezing het
gevoel heeft, dat deze meer progressieve
psychologische ideeën niet helemaal harmonisch passen in de zeer spirituele eigen
gedachtengang van de auteur. Niettemin
een uiterst sympathiek boekje, dat men
met vrucht zal lezen, wanneer men hier en
daar de beschouwingen van schr. een
beetje kritisch opneemt. S. Trooster
SIEMONSMA, C.ss.R., Dr. L., Maagdelijkheid en liefde. --- Dekker & van de
Vegt N.V., Nijmegen, Utrecht, 1959, XII66 pp., ing. f 3.90.
In deze dissertatie wordt een poging ondernomen tot nadere bepaling van het be~
grip maagdelijkheid. Daartoe wordt in een
eerste deel dit begrip zelf vanuit de kern
kelijke traditie nader ontleed met als schen
ma voor verdere indeling de elementen,
die S. Thomas in dit begrip onderscheidt:
lichamelijke ongeschondenheid, het niet
vrijwillig activeren van de sexuele gevoe~
lens, het voornemen om blijvend afstand
te doen van deze activering omwille van
het Rijk der hemelen. In een tweede deel
wordt dan als conclusie gezocht naar de
verhouding tussen maagdelijkheid en liefde en het eigen karakter der maagdelijke
liefde. In deze studie wordt het zwaartepunt gelegd op „de verzaking aan de liefdevolle gerichtheid op een andere mens"
(p. 62) ; „in het sexueel op een ander gericht-zijn legt de mens zich eenzaamheid
op" (p. 65) . Op deze verzaking wordt
ook het eigen karakter van de maagdelijke
liefde gebaseerd als liefdesvan-het-offer
als navolging van Christus in zijn kruisof~
fer. Door deze aanpak blijft de hier geboden visie op het vlak der ascese. Hoewel
de beschouwingen van de auteur de moei~
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te van het lezen — geen lichte lectuur! ~
zeer zeker lonen, blijft toch de vraag naar
een strikt dogmatische fundering van het
mysterie der christelijke maagdelijkheid.
S. Trooster
Theologische week over de mens Voordrachten gehouden te Nijmegen, juli 1958.
, Dekker o van de Vegt N.V., Nijmegen, z.j., 172 pp., f 7.90.
De voordrachten van de voortreffelijk geslaagde tweede „Theologische Week"
van Nijmegen (juli 1958) zijn gebundeld.
Een summerschool van vier dagen werd
een boek van 172 pp. Als onderwerp was
gekozen het thema „de mens". Zo geeft
dit werk een negenvoudige belichting op
de actuele kwestie van het ,,christelijk hu-manisme": E. Schillebeeckx O.P., God en
mens; P. Zacharias O.F.M.Cap., De mens
in het Marxisme; R. C. Kwant O.E.S.A.,
De mensopvatting van Maurice MerleauPonty; H. Renckens S.J., De eeuwige
mens in zijn oudtestamentische gestalte;
W. Grossouw, Het nieuwtestamentische
mensontwerp; J. Remmers, De vergoddelijkte mens in de spiritualiteit van het
Christelijk Oosten; Ds. P. A. van Stempvoort, De mens in Paulus en in de ambtsdragers der kerken; W. J. M. A. Asselr
bergs, Het kind, met ketenen beladen; J.
H. Walgrave O.P., Christelijk Humanisme. Een bundeling, die wel de voordrachr
ten en niet de discussies weergeeft, kan
natuurlijk het (geestelijk zeer actieve) klir
maat van deze theologische week slechts
benaderend oproepen. Maar het eigen
voordeel van de boekvorm: het kunnen
opslaan, is in dit geval, wegens de kwalir
teit der bijdragen, niet te onderschatten.
G. v. H.
KOENRAADT, Mgr. Dr. W. M. J.,
OOMEN, Prof. Mr. J. C. P., SIMT, Prof.
Dr. L. J. W., Verklaring van de Katechismus der Nederlandse bisdommen. ,
L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch,
1959, Dl. VII, VIr360 pp., p. d. f 8.90,
geb. 11.40.
Dit zevende deel van het voortreffelijke
commentaar op de Katechismus maakt
een begin met de katholieke moraal en
behandelt de eerste vier der Tien Geboden (Katechismuslessen 49 t/m 54) . De
stof wordt geheel behandeld in verband
met de hedendaagse vraagstukken op dit
gebied. Zo wordt b.v. in de uiteenzetting
van de gezinsmoraal uitvoerige aandacht
besteed aan de hedendaagse structuurver
andering van het gezinsleven en — weer
in een aparte paragraaf — over de positie

der vrouw. In verband met de eredienst
wordt weer uitvoerig gehandeld over de
liturgie der Kerk; in het hoofdstuk over
het gebed is ruim rekening gehouden met
de belangstelling van vele leken voor het
overwegend gebed. Tenslotte treffen wij
weer waardevolle excursies aan over actuele problemen, waarvan wij vooral de
verhandeling over de verering van het
heilig Hart van Jesus willen noemen. Het
geheel vormt een bezonnen, maar actueel
commentaar, waarin zielzorgers veel stof
zullen vinden voor de leiding van de hun
toevertrouwde mensen en belangstellende
leken een dieper en fundamenteel inzicht
kunnen verwerven inzake de eisen en mogelijkheden die het christelijk leven hun
geeft. Weer een mooi deel van dit zo geslaagde werk, waarin ook nu weer Prof.
(thans Pastoor) Smit het leeuwendeel
heeft verzorgd. S. Trooster
1V4ALEVEZ, L., S.J., Transcendance de
Dieu et création des valeurs, L'absolu et
l'homme dans la philosophie de Henry
Duméry (Museum Lessianum. Sect. Philos., 46) . — Desclée de Brouwer, Parijs~
Leuven, 1958, 140 pp.
Zelden werd een nieuwe gedachte — of
een die zich als dusdanig aanmeldt r op
zoveel oprechte sympathie en tevens op
zulk een persoonlijke kritiek onthaald.
Het werk van Duméry is een poging om
de radicale autonomie in de schepping
van waarden en essenties welke de athe~
istische existentialismen en f enomenologieën voor de menselijke geest opeisen, in
een theïstische en creationistische visie te
integreren. En het is geroepen om zowel
in gelovige als in ongelovige milieus grote
weerklank te vinden. De confrontatie van
Duméry's Henologische Theologie, ingegeven door Trouillard's Plotinosrinterpre~
tatie, met de klassieke Ontologische, was
dan ook een dringende opdracht waarvan
zich de katholieke theoloog P. L. Malevez
op het goede ogenblik heeft gekweten. De
eerste helft van zijn werk bestaat in een
uiterst verzorgde uiteenzetting van Duméry's positie. De tweede helft pas gaat tot
kritiek over: een zeer begrijpende kritiek
maar die vrijmoedig haar reserves uitspreekt. Het schijnt wel dat de algehele
autonomie van de menselijke geest, zelf
schepper der waarden, onhoudbaar is
wanneer men het „gegeven" dynamisme
van die geest poneert, onder de aantrek~
king van het Absolute dat, in zijn eenvoudigheid, alle vormen en opposities transcendeert. Duméry zal er ongetwijfeld toe
bijdragen om veler geest te zuiveren van
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wat ze, wellicht onbewust, nog aan augusr
tinisme overhielden: als zouden waarden
en essenties ideëel in God bestaan. Ze be~
staan ideëel slechts in de mens en als
noodzakelijke bemiddelingen van zijn vereniging met het Ene: zowel die roeping
die constitutief is van de geest, als de
noodzaak der bemiddeling onder de vorm
van door de geest zelf geobjectiveerde
essenties, duiden op een onloochenbare
heteronomie in het hart zelf der autonor
mie. Het gehele werk is, gelijk ook de
boeken van Duméry, met een uiterste
techniciteit geschreven, met een uiterste
helderheid ook, wat niet zo geredelijk van
Duméry kan worden gezegd. „Naguère,
zegt deze laatste, on écrivait en latin sur
toute matière délicate: c'était prudence. A
présent on na plus cette ressource. 11
reste à protéger la science par la terminologie qui convient. Ce n'est ni prétenr
tion ni mépris du profane. C'est respect
des consciences. Il vaut mieux n'être point
lu que d'induire en erreur. Et 1'on induit
en erreur, chaque fois qu'on off re une vér
rité ou un ensemble de vérités à des lec~
teers non préparés" (Philosophie de la
religion, I, p. VI) . De studie van Malevez,
evenals het werk van Duméry, kan alleen
nuttig zijn voor „des lecteurs préparés",
voldoende op de hoogte zowel van de
recente filosofische stromingen als van de
traditionele theologische gedachte.
R. Leys
BOURGY, P., O'.P., La Résurrection du
Christ et des chrétiens. — La Pensée Catholique, Brussel, 1959, 80 pp., Fr. 33.
Ook dit boekje wil het grote publiek de
standpunten doen kennen die in de recente `theologische literatuur worden verder
digd over een belangrijk geloofspunt, nl.
de verrijzenis. Uitgaande van de toestand
van zonde en dood vóór de verlossing,
toont S. hoe door de verrijzenis van
Christus alles veranderd is en hoe zij het
beginsel is geworden niet enkel van onze
verrijzenis, maar van heel het nieuwe
leven van de christen. Minder persoonlijk
en synthetisch doordacht dan het vorige,
doet dit boekje 'toch goed inzien dat de
verrijzenis centraal is in het christelijk
leven: het kan velen helpen om in zich
dat bewustzijn te versterken, dat zo alge~
meen verspreid was in de eerste eeuwen
der Kerk. I. de la Potterie
CHARLIER, J.~P., O.P., Le Signe de
Cana. Essai de théologie johannique. —
La Pensée Catholique, Brussel, 96 pp.,
Fr. 36.
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Er werd in de laatste jaren veel geschreven over het wonder te Cana, en met
recht, want deze bladzijde van S. Jan is
moeilijk en zeer belangrijk voor de rest
van zijn evangelie. De auteur wil de re~
sultaten van de moderne exegese over die
tekst binnen het bereik van een ruim pur
bliek brengen: hij doet het bevoegd, persoonlijk en met verschillende nieuwe inzichten. Na de voornaamste thema's van
het verhaal .-- de wijn en de bruiloft --beschreven te hebben van uit hun O.T.r
ische context, geeft hij een korte commentaar op het verhaal zelf, en ten slotte zijn
diepere doctrinaire en geestelijke draagwijdte. Een boekje dat op een goed gekozen voorbeeld onmiddellijk doet doordringen in de leer en de geest van Johann
nes. I. de la Potterie
PFAB, C.ss.R., Dr. Josef, De nieuwe rubrieken volgens het Decreet van de RitenCongregatie van 23 maart 1955. (Ned.
vertaling Dr. Hubertus van Groessen
O.F.M.Cap.). , J. J. Romen Zn.,
Roermond-Maaseik, 1959, 197 pp., f 8.50.
In Romen's Compendia verscheen in 1949
een deeltje over „Rubrieken van Missaal
en Brevier", van de hand van Paulinus
van Gemert O.F.M.Cap. Met het decreet
van 1955, waardoor ingrijpende wijziging
gen werden aangebracht in de rubrieken
van Missaal en Brevier, is dit boek verouderd, terwijl de tijd nog niet rijp is om
een nieuwe uitgave daarvan te doen verschijnen. Als voorlopige oplossing is nu
in Romen's Compendia een vertaling verschenen van het Duitse boekje van Josef
Pfab: Kurze Rubrizistik. Pater Hubertus
van Groessen heeft daarmee aan priesters
en seminaristen een uitstekende dienst bewezen, want dit bescheiden boekje bevat
een kort en betrouwbaar overzicht van
de nu geldende rubrieken. Rubricisten zullen misschien hier of daar een vraagteken
plaatsen en een leemte ontdekken, maar
dat doet aan de bruikbaarheid niets af.
Voor priesters en seminaristen van harte
aanbevolen. A. van Kol
WEINRICH, Dr. Franz Johannes, De zeven geesten van God en de zeven gaven.
Vert. r-- De Forel, Rotterdam, 1959, 95
pp., f 3.25.
Een merkwaardig boekje over de zeven
gaven van de H. Geest. Dr. Weinrich
schrijft beeldend, markant, extatisch bijna
en voert de zeven geesten, die de zeven
gaven verzinnebeelden of vertegenwoordigen, op in de dagelijkse praktijk van een
volop christelijk leven. Het is geestelijke
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lectuur van krachtig gehalte; wie dit
boekje leest, heeft alle aandacht nodig,
doch zal zich erdoor gesterkt en bevrer
digd voelen. P. van Alkemade
EVELY, Louis, De boodschap van Gods
liefde. Commentaar op het Onze Vader.
Vert. — Uitg. St.-Willibrordus, Deurne,
1959, 183 pp., f 6.90.
Dit boekje bevat een aantal meditaties
over het Onze Vader, gehouden voor een
groepje gelovigen die in bijzonder verband bijeen waren. Evely preekt een fors
christendom en legt bijzondere nadruk op
het gemeenschappelijke in gebed en geloofsleven, soms in krasse termen. Zo
zegt hij b.v.: „Als men zich in een klooster terugtrok om heel alleen met God te
zijn, zou dat heidendom zijn". Zou Sint~
Benedictus dit onderschrijven?
P. van Alkemade
De preken van Jean-Marie-Baptiste Vianney, de Heilige pastoor van Ars. Bloemlezing door Josse ALZIN. Vert. — Ed.
du soleil levant, Namen, 1959, 215 pp.,
Fr. 57.
Een bloemlezing uit de preken van de
Pastoor van Ars, met inkortingen en sa~
menvattingen. Als preken zijn de kansel~
toespraken van de H. Pastoor niet overweldigend; ze hebben natuurlijk hun
kracht ontleend aan het brandende hart
van de predikant. Wie ze thans leest,
moet zich voortdurend het wonderlijke
pastoortje voor de geest halen om geboeid
te blijven. P. van Alkemade

LITERATUUR
BLONDEL, Martien, Wij zijn mensen.
Roman uit Nieuw-Guinea. --- Sijthoff,
Leiden, 1959, 236 pp., f 7.90.
Wij zijn mensen is een roman van bijzondere kwaliteiten. De schrijver moet lange
tijd in de rimboe van Nieuw-Guinea hebben doorgebracht om er zo aanschouwe~
lijk en doorleefd over te kunnen schrijven.
Vaak heeft men de indruk dat de auteur
het onmiddellijk beleefde dagboekachtig
neerschrijft. De verschrikkelijke oerwoud~
natuur van dit land doordringt het boek
bijna tastbaar. Tegelijk is het boek een
zeldzame hulde aan de katholieke missionarissen, maar het is dit volkomen natuurlijk en onopzettelijk. Dit past geheel

in de eigenaardige structuur van de roman. Een uit Nederland door zijn omgeving moreel verdrevene, gehuwd als hij is
met een gescheiden vrouw, zoekt met die
vrouw een bestaan als houthandelaar diep
in de rimboe, op een missiepost. Hier
wordt het geweten en het schuldbesef van
de man wakker geschud in de omgang
met de pastoors. De auteur weet over
alles uitermate boeiend en intelligent te
schrijven, al is de compositie van het geheel een beetje rammelend. Een merkwaardige en waardevolle roman, die boven het roman-gemiddelde ongetwijfeld
uitsteekt. J. van Heugten
OOSTROM, Arnold van, Blijf met het
geluk. — Foreholte, Voorhout, 1959, 248
pp., f 7.90.
Arnold van Oostrom, die reeds vroeger
een negerroman schreef, publiceert thans
een tweede, die speelt onder meer gemengde bevolking, op het grensgebied
van zwarte en beginnende blanke beschaving. Hij schrijft geen simpel en stichtend
missieverhaal, doch laat zijn zwarte helden en heldinnen delen in al het leed, alle
ellendes: en zwakheden van dit ondermaanse. Daarbij weet hij diep door te
dringen in de gevoels- en gedachtenwe
reld der negers met hun nog sterk heidense instincten en gewoonten. Een geboren
zwarte zou zulk een boek al licht anders
schrijven, doch deze blanke moet zich met
liefde en belangstelling hebben ingeleefd
in die zo geheel andere wereld dan de
westerse. J. van Heugten
-

CEULAER, J. de, Felix Timmermans.
SCHEPENS, P., Sigrid Undset. CLAESSENS, Fr., Francois Mauriae, VERTHé,
A., Gabriëlle Demedts. — Ontmoetingen,
Desclée De Brouwer, Brugge, 1959, per
deel ing. Fr. 20.
Vier nieuwe Ontmoetingen: vooreerst met
Felix Timmermans, wiens oeuvre door De
Ceulaer uitstekend wordt ontleed en ingeleid. Bovendien bevat dit opstel waardevolle details en verrassende vergelijkingselementen wat onze kennis van de Fée als
mens en als dichter verrijkt. Verder ontmoeten we S. Undset, voorgesteld door P.
Schepens, een uitstekend kenner der Scandinavische letteren. Undsets geestelijke
opgang uit het naturalisme naar een verantwoord en vrij beleden christendom
wordt verhelderend beschreven. F. Claessens heeft moeite gehad om de veelzijdige
figuur van Mauriac bevredigend voor te
stellen. Zijn essay, zeer nuttig overigens,
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wordt wel achterhaald door Mauriacs
laatste publikaties, inz. door Le Pils de
l'Homme, waarin de auteur breekt met het
Pascaliaanse christendom en derhalve aan
zijn oeuvre een vernieuwende wending
geeft. Verthé's opstel mist zin voor maat
en bereikt lang niet het peil en de dege
lijkheid, die we tot nog toe in deze reeks
hebben geprezen. J. Du Bois
RENS, Lieven, Minos, en Wie bemint. ,
De Bladen voor de Poëzie, Capucienen~
vest 6, Lier, 1959, gek. Fr. 40.
RENS, Lieven, De Liefdenacht, een ly
risch gedicht. — Van Ruys, 52 Morgenlandstraat, Brussel, 1958, 88 pp., gen. Fr.
50.
-

Rens schrijft geen poëzie uit vervoering;
veeleer uit een drang naar inzichtelijkheid
en naar bezinning. Hij, de grote bezorgde
om het geestelijk avontuur van het Avondland en om het geloofsavontuur van de
christen, zoekt door verdichting van culf
tuurelementen en door symbolisering weer
tot een verhelderende visie te komen. De
laatste, alles unifiërende symboliek heeft
hij niet weten te treffen. Daarom missen
deze gedichten een levensechte spanning,
een tekort dat Rens onder een stroom van
synoniemen tracht te verbloemen. Zo
komt het dat zijn gedichten nooit tot een
volledig bevredigende gestalte uitgroeien.
Groots door het opzet, lijden deze verzen
aan hetzelfde euvel dat reeds in Zeven
Eclogen (ondanks hooggespannen verwachtingen) oorzaak werd van teleurstelling. De bundel Een Lietdenacht, waarin
ook twee balladen zijn opgenomen (en die
Rens' onmacht tot epische „Dichtung"
verraden) vormt één grote stortvloed van
woorden, die het gedicht vrijwel ongenietf
baar maken. J. Du Bois
PASSEL, Fr. van, Ruimte en het Expressionisme (Nieuwe Inzichten) . — De Sikkel, Antwerpen, 1958, 162 pp., geb. Fr.
135.
Deze geschiedenis van het humanitair-exr
pressionistisch tijdschrift Ruimte vormt
een belangrijke bijdrage tot de kennis van
het politieke en culturele leven in het
Vlaanderen van de twintiger jaren. Dat
Dr. Van Passel zich niet tot het napluizen
van literaire documenten beperkte, maar
ook heel wat gegevens verzamelde bij de
nog levende medewerkers, verhoogt het
belang van zijn studie. Jammer dat zijn
inleidend opstel over het humanitair expressionisme in Duitsland enigszins los
staat van het echte onderwerp. Ten on,
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zent vertoont het expressionisme een totaal ander gelaat, zó zelf dat het reeds bij
de start achterhaald blijkt te zijn. Wat
Van Ostaijens aarzelen verklaart, toen hij
om medewerking werd aangezocht. Feit
ook — en S. laat niet na er op te wijzen
--, dat de grote invloed van Ruimte op
het Vlaams bewustzijn tussen de twee
wereldoorlog-en meer van politieke en humanitaire dan literaire aard is geweest.
Van de Ruimte-poëzie blijft er naast het
werk van P. Van Ostaijen en de eerste
bundels van Wies Moens, niet zoveel
meer over. Van denOever wordt betwist;
het allegorisch-moraliserende bij M. Gijsen heeft zijn tijd gehad. Rest misschien
nog Burssens, maar dan een Burssens die
Ruimte reeds lang vaarwel heeft toegewuifd. Van Passel heeft deze aspecten te
weinig onderstreept, en zijn analyses van
het oeuvre der Ruimtedichters zijn vrij
zwak. Toch vormt deze monografie een
gewaardeerd essay, dat hopelijk vlug zal
worden aangevuld door verdere en meer
diepgaande publikaties. J. Du Bois
MINDERAA, P., Herman Teirlinck. Monografieën over Vlaamse Letterkunde. —
Uitg. door het Ministerie van Openbaar
Onderwijs. --- A. Manteau, Brussel, 1959,
43 pp., Fr. 20.
Uitnemend kenner der Van-Nu-en-Straksbeweging, heeft Prof. Minderaa „de veelzijdigste, bewegelijkste figuur onder de
Vlaamse auteurs dezer eeuw" lijnvas`t geschetst. Hij ziet in hem de gevoelige epicus, de speelse en grillige fantast, de zoe
ker naar het vernieuwde taalgevoel. Met
kritische zin wijst hij op de tekorten van
dit groot oeuvre, maar weet ze met toereikend historisch perspectief te verklaren.
Wie het lofzwaaiend oordeel van Minderaa niet zonder nuancering onderschrijven wil, zal toch in dit essay een waardevolle inleiding vinden op Teirlincks letterkundig werk. J. Du Bois
PASTERNAK, Boris, Dokter Zjivago. II
Delen. Vert. uit het Russisch. — Bruna
Zoon, Utrecht, 1959, f 7.90 per deel.
Eindelijk is ook het tweede deel van de
vermaarde roman van Pasternak, Dokter
Zjivago, in de zorgvuldige vertaling van
Nico Scheepmaker van de pers gekomen.
Men herinnert zich al wat er, naar aanleiding van de Nobelprijstoekenning voor
dit werk, in Rusland en daarbuiten over
Pasternak en zijn roman is te doen geweest. Wat sterk verbaast, is dat dit werk
in de Sovjet-Unie kon geschreven wor-
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den. Het is een voortdurende aanklacht
tegen de onmenselijkheid van revolutie en
politieke dwang, ook al wordt er over het
heersende communisme weinig gesproken.
Dokter Zjivago is vóór alles de rijpe
vrucht van een tot evenwicht en wijsheid
geraakt dichterleven. Rijke menselijkheid
spreekt overal uit het werk. Een vaag religieuze, christelijke achtergrond verdiept
en verinnigt deze menselijkheid. Dokter
Zjivago, met zijn nobele impulsen, zijn
zwakheden en weifelingen, zijn hooggen
stemd idealisme, zijn schuldbesef en zijn
inertie, is het beeld van de mens, wellicht
bijzonder van de Russische mens in veel
van zijn beste verschijningen. Een merkwaardig boek dat een besef van innerlijke
verrijking bij de lezer achterlaat.
J. van Heugten
STORZ, Gerhard, Der Dichter Friedrich
Schiller. — E. Klett-Verlag, Stuttgart,
1959, 528 pp., geb. D.M. 26,50.
Ter gelegenheid van het Schillerjaar publiceert G. Storz een merkwaardige synthese over de ontwikkelingsgang van
Schiller als dichter en dramaturg. Het resultaat van zijn studiewerk is een boeiende inwendige biografie. De overbekende
en klassiek geworden indeling van Schillers bedrijvigheid openbaart zich hier niet
als een koud stramien maar als een levende evolutie. Vanuit de eerste periode
(1759-1787) der Sturm und Drang met de
puur historische drama's, gevolgd door de
lyrische periode (1787~1795), volgen wij
Schillers ontwikkeling naar de laatste periode (1795- 1805) , waarin het historisch
en poëtisch drama wordt gesynthetiseerd.
Het mag ons niet verwonderen dat Storz
zijn methode in functie stelt van zijn doel.
Hij volgt nl. niet de traditionele methode,
die Schiller heeft behandeld zoals Goethe,
i.e. als Erlebnisdichter. Indien er ooit een
dichter geweest is, zegt Storz, wiens werk
niet te benaderen is vanuit biografische
gegevens, dan is het wel Schiller; minder
dan wie ook was hij Erlebnisdichter. Terecht komt Storz herhaaldelijk op deze
affirmatie terug. Dit is wellicht de fundamentele reden waarom hij de genetische
methode toepast: van binnenuit, i.e. vanuit de werken zelf en vanuit Schillers ren
flectie over zijn werk, wil Storz ons brengen tot een nieuw en beter begrijpen. Wat
het uiteindelijk doel van deze studie is geweest, zegt S., was enerzijds te proberen
elk werk van Schiller als ein in sich selbst
,

geschlossenes Ganzes so unmittelbar wie
möglich vor sich zu rücken (p. 14) , en
anderzijds toch niet uit het oog te verlie-

zen dat een werk steeds een fase is van
het gehele werk van een dichter. Een van
de hoogtepunten van deze studie ligt o.i.
in het hoofdstuk over de Wallenstein:
men speurt er zowel het nauwkeurig detailonderzoek van de filoloog als de weid~
se blik van de onderlegde criticus. Rijp
overleg en degelijke kennis — Storz publiceerde reeds verscheidene studies over
Schiller — voeren naar een evenwichtig
en verantwoord oordeel. Het werk dient
aanbevolen te worden voor ieder die
Schiller van dichterbij wil kennen.
M. De Wachter
KAYSER, Wolf gang, Das sprachliche
Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaf t. --- Francke Verlag,
Bern, 4e uitg. 1956, 444 pp., Zw. Fr. 16.
Ernstige lezing van dit werk, dat reeds
aan zijn vierde uitgave is, mag worden
aanbevolen aan alle leraars in letterkundige vakken. Dat het niet breekt met de
traditie, terwijl het toch van de moderne
ontleedmethodes goede elementen verwerkt, maakt het nog bruikbaarder; het
heeft als uitzonderlijke verdiensten, bescheiden te zijn in zijn aspiraties, en bij
zijn onderwerp te blijven: het literair werk
moet als kunstwerk leren beoordeeld worr
den, zoals het bestaat, en, niet van uit
allerlei psychologische commentaren over
de dichter. Na enkele elementaire filologische begrippen over tekst en uitgave,
behandelt S. de grondbegrippen der ana~
lyse: stof, motief, leitmotiv, topos, embleem, fabel; de bouwstenen van het vers:
metrum, ritme, enz. Vanaf zijn hoofdstukken over de taalvormen en hun opbouw is
hij bijzonder goed en verlost ons van de
hopeloze categorieën onzer oude handboeken; hij blijft eenvoudig, ook waar hij
bij „stijl" en „Haltung" enkele moderne
verworvenheden in de analyse betrekt.
Terecht toont hij het zeer betrekkelijke
aan van psychanalytische ontledingen,
die nooit het kunstwerk raken; verwijt
echter ten onrechte aan de ideeëngeschier
denis haar voorlopigheid: hij heeft echter
gelijk, ze niet in te werken in deze vakscholing. Zijn methodische uiteenzettingen
illustreert hij met talrijke voorbeelden van
klassieke schrijvers uit alle landen (van
middeleeuwen tot modernen; Italiaanse,
Spaanse of Portugese teksten worden begeleid van vertaling) , en past ook telkens
de theorie uitgewerkt toe op een paar be
langrij ke teksten, van Hölderlin tot Longfellow, van Hofmannsthal tot Mallarmé.
Het werk besluit met een degelijke internationale bibliografie. A. Deblaere
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Aula-boeken. Het Spectrum, Utrecht, Antr
werpen, 1959.
C. H. GORDON, Het Oude Testament in
historisch perspectief. Vert. ,--- Een goed
relaas van de Joodse geschiedenis in verband met de omliggende volken. Met enir
ge kritische zin te lezen!

A. N. WHITEHEAD, De natuurwetenschap in de moderne wereld. Vert. -Whitehead is fysicus en filosoof. Zijn
filosofische beschouwingen vooral zijn
zeer persoonlijk en niet overal even helder.
Sir George CLARK, De zeventiende
eeuw. f 2.50. — Een boeiend overzicht
over de voornaamste aspecten der zeventiende eeuw.

Prof. Dr. L. G. J. VERBERNE, De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw, f 1.75. — Een relaas over de
toestanden der arbeiders en de arbeidersbeweging in de tweede helft der 19de en
het begin der 20ste eeuw. R. S.
Pictura-reeks,
Mimica CRANAKI, Griekenland. f 2.25.
— Een rijk geïllustreerd en geestig geschreven werkje over het huidige Griekenland. R. S.
Prisma-reeks. Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1959.

W. G. de BURGH, Nalatenschap der
Oudheid. 1 en II. — Het eerste deel behandelt de geschiedenis van het Oosten,
Griekenland en Rome tot de keizertijd,
het tweede Rome en het christendom vanaf de keizertijd tot de Renaissance.
Fritz BAADE en anderen, Hoe leven wij
morgen? — Een aantal professoren en
vakkundigen schrijven hier over de waarschijnlijkheden en mogelijkheden van het
leven in de komende tijd.

I. S. TOERGENEW, Verhalen. , Een
bundel voortreffelijke novellen van de
Russische schrijver Toergenew.

Andrew GARVE, Chantage. — Een boeiende detective.
Virginia COWLESS, De Spookmajoor.
Een spannend relaas van gedurfde
ondernemingen van Engelse militairen tegen Rommel in de El Alameinoorlog.
Robert CARSE, De gouden tijd der zeeroverij. — Een boeiende geschiedenis der
piraterij, vooral in de 17de eeuw in de
Caribische zee. R. S.
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SUDERMANN, Hermann, Frau Sorge.
— (1957) , 204 pp., geb. D.M. 5,80.
SUDERMANN, Hermann, Der Katzensteg. — (1957) , 268 pp., geb. D.M. 5,80.
SUDERMANN, Hermann, Heimat im
Osten. , (1957) , 244 pp., 32 buitentekstr
foto's, 8 kleurplaten, geb. D.M. 9,80.
J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachf.,
Stuttgart.
Bij het eeuw~jubileum van S.'s dood gaf
Cotta in verzorgd formaat en druk van
deze „Balzac van het Memelland" en het
Duitse Oosten enkele belangrijke werken.
opnieuw uit. Frau Sorge en Der Katzenr
steg zijn de twee eerste grote realistische
romans, voordat S. zich jarenlang tot het
drama zou wenden. Tegenhanger van en
voornaamste naturalist met G. Hauptmann (naturalist in de zeer romantisch~
idealistische Duitse betekenis) , biedt hij
in zijn werken hoofdzakelijk zichzelf, met
zijn hartstocht en mateloosheid, zijn hardheid en overgevoeligheid, zijn gesloten fa~
talisme en verlangen naar recht en grootheid. Frau Sorge, vol jeugdherinneringen,
is stilistisch beheerster dan Der Katzen^steg: overal voelt men er tegen de epir
sche grootsheid van het strenge geboorteland de ziel en het kloppend hart der
mensen onder hun uiterlijke gedragingen,
hun halfheden en falen. Der Katzensteg,
met historische inkleding uit de napoleontische tijd, vervalt soms in een onnatuurlijk gezwollen stijl, die men gaandeweg
vergeet, gegrepen door de pathetische
strijd van de held voor zijn idealen, die
de idealen van zijn omgeving zijn, waar achter hij echter de wreedheid, hebzucht
en kleinheid ontdekt; in onoplosbare bloedige strijd met zijn omgeving zal hij een
vergeefs leven op het slagveld beëindigen.
Heimat im Osten, met prachtige illustra~
tie: tekeningen, foto's en kleurafdrukken
naar moderne schilderijen, is een soort
gedenkboek, waarvoor P. Fechter de inleiding schreef, en dat samengesteld is uit
typische uittreksels uit S.'s Bilderbuch
meiner Jugend, de twee boven besproken
werken, en Die Reise nach Tilsit.
A. Deblaere

CLAUDILIS, M., Samtliche Werke. — J.
G. -Cotta'sche Buchhandlung, Stuttgart,

1957, 990 pp., geïll., geb. D.M. 19.80.
Met deze uitgave blijft Cotta zijn hoge
zending in het Duitse cultuurleven getrouw; was er na de veranderingen van
de tweede wereldoorlog moed toe nodig
om de volledige werken van M. C. te publiceren, deze herdruk van 5 tot 9 duizend

90

BOEKBESPREKING

exemplaren bewijst dat de dichter niet een
figuur uit de literatuurhistorie geworden
is, maar één van de eeuwig levende mees ters van en voor het volk. De ondertitel
Asmus omnia sua secum portans oder
Sâmtliche Werke des Wandsbecken Bothen plaatst ons meteen in kader en werkterrein van de bescheiden dichter terug.
Buiten drie onbeduidende geschriften,
werd zijn werk hier volledig verzameld;
alleen de spelling werd gemoderniseerd;
zelfs de oude platen ontbreken niet: wel
konden Chodowiecki's kopergravuren
technisch niet gebruikt worden, ze werden
echter vervangen door de oude kopieën
van C. Zimmermann in houtsnede. Claur
dius was steeds een geliefd dichter, maar
ook zijn proza, essayistich, vol humor en
wijsheid, blijkt een herontdekking overwaard. Hij is verrassend modern door zijn
zin voor maat, door zijn volle waardering
van het eenvoudigste eerlijke woord, en
weet het zijn oorspronkelijke kracht terug
te schenken, verzen als b.v. het afscheid
aan zijn vaders graf blijven op dit gebied
onovertroffen: Ach, sie haben /einen guten Mann begraben 1 und mir war er
mehr. Handige dundrukuitgave, met zeer
mooie, rustige druk, voorzien van registers. A. Deblaere
,

ANGELUS SILESIUS, Cherubini.scher
Wanclersmann (Sammlung Dieterich, 64) .
r C. Schunemann-Verlag, Bremen, 1957,
LX-254 pp.
Welkome heruitgave van dit juweel der
religieuze poëzie. Deze dichterlijke spreu
ken zijn voor de eenvoudigste vatbaar,
maar ook de meest ontwikkelde vindt er
bij iedere nieuwe lezing onuitputtelijke stof
voor overweging. De spelling werd aangepast. Johann Scheffler was één van die
merkwaardige gevallen van mystieke be
genadiging reeds voor hun bekering tot
het katholicisme. Ongetwijfeld is een zuir
vere beleving hier gemengd met heel wat
denkwijzen van de dokter, die alchemie
had gestudeerd, en van de zoeker, die jarenlang tot de pansofische groep behoorde. De vrijzinnige dweperij met mystiek
ziet in zijn bekering graag het eind van
zijn mystiek in plaats van haar uiting; dat
hij- zijn Wandersmann als priester mocht
publiceren, wordt toegeschreven aan de
onbevooroordeelde breeddenkendheid van
de toenmalige katholieke gezagsdragers.
Het ware wenselijk dat de kommentaar bij
dergelijke uitgaven toch wat meer kennis
van de katholieke mystiek zou hebben.
Eén voorbeeld slechts: zegt de dichter van
de zaligen in de hemel: Sie werden da ein

Gott in Gott .... , dan wordt dit als pansophisches Erinnerungsgut bij de bekeerling ondergeschoven; het mag pansofisch
zijn, het is in alle geval zeer katholiek;
dat dergelijke teksten uit hun verband
werden gerukt, om van de mystieken pan~
theïsten te maken — men denke slechts
aan uitlatingen van Ruusbroec — zou een
heruitgever alleen tot een kritischer houding moeten aanzetten in plaats van deze
aanmatigingen voor zuivere waar te nemen. De uitgave van de Wandersmann:
uitstekend; de commentaar: alleen voor
historische gegevens van belang.
A. Deblaere

FONTANE, Theodor, Vor dem Sturm.
r (1957) , 622 pp., geb. D.M. 11,60.
Zwei Frauenromane: Frau Jenny Treibel-

Effi Briest. r (1957) , 452 pp., geb. D.M.
7.80. Nymphenburger Verlagsbuchhandlung, München.
In de Nymphenburger Volksbücher verschenen deze twee delen klassiek geworden werken van de eerste Duitse realist.
Terwijl de romantiek en haar conventies
hoogtij vierden, schilderde F. in nuchter
observerend proza het van klein- tot
grootstad groeiende Berlijn en het stoere
leven in de m.ârkische provincie. Verfrissend om zijn koelheid, klassiek blijvend
om het warme menselijke meeleven dat hij
verbergt, behandelt hij in Vor dem Sturm
het Pruisen van het begin der 19e eeuw,
niet de bevrijdingsoorlog, maar de helden~
loze, aarzelende en verwarde tijd die eraan voorafging. Frau Jenny Treibel en
Ef f i Briest zijn zedenromans en vrouwenportretten: in de eerste schakelt de intrige
van de heerszuchtige, vulgaire parvenu~
deftigheid de menselijke liefde in de fami-^
lie uit; in de tweede verzinkt een begaafde persoonlijkheid, te eng opgevoed, door
de dodelijke eentonigheid der provinciestad, het koude plichtsbewustzijn van haar
man, dat zij als een mom voor zijn tiran
nie erkent, in een liefde-zonder-liefde,
waarvoor zij met uitwijzing, declassering
en de dood boet, een gewaagd boek voor
F.'s conventionele tijd. A. Deblaere

HOFFMANN, E. T. A., Poëtische Wer_
ke, Bd. I I I : Nachtstucke.. – W. de Gruy
ter, Berlin, 1957, 333 pp., geb. D.M. 22.
Dit derde deel van H.'s heruitgave bevat
de beroemde novellen, die terecht tot de
meesterwerken van de Europese romantiek worden gerekend — in onze eeuw
van dieptepsychologie en haar symbolen
mogen zij zich ook om buiten-literaire
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redenen over een renaissance verheugen

—: Der Sandmann, Ignaz Denner, Die
Jesuitenkirche in G., Das Sanctus, Das
ode Haus, Das Majorat, Das Gelubde,
Das steinerne Herz. Deze beroemde titels
vergen geen verdere commentaar. Zeer
mooie uitgave, met pentekeningen in de
geest van de verhalen door Walter Wel-.
lenstein. A. Deblaere
EBNER-ESCHENBACH, Marie von,
Kleine Romane. — Winkler-Verlag, München, (1957) , 962 pp.
chen,
Het is bijna ondenkbaar, dat de beschrij~
ving zelf van een innerlijk conflict een
halve eeuw geleden voor een katholiek
romancier een waagstuk betekende. En
toch hebben zij in hun angstvallig milieu
werk geschapen, waarvan veel de tijd
overleeft. Deze handige, buitengewoon
keurige dundrukuitgave bevat 8 „kleine"
(de meeste zijn langer dan de een gewone
Franse roman) romans van de schrijfster:
Ein kleiner Roman, Bozena, Glaubenslos,
Unsuhnbar, Die Unverstandene au[ dem
Dorf e, Die arme Kleine, Rittmeister Brand
en Lotti, die Uhrmacherin. Praktisch alle
meesterwerkjes in hun genre; ze missen
wel de brutaliteit van de huidige romanstijl, maar zijn diep in hun eenvoud. Hier
en daar bespeurt men de licht-getaande
gratie van een verdwenen maatschappij
en levenshouding; de milieuschildering en
de psychologie blijven waardevol bij alle
ongecompliceerdheid van het gebeuren.
Uitstekende en vormende lectuur.
A. Deblaere
SPOERL, Heinrich, Wenn wir alle Engel
waren. — Ro-ro-ro Taschenbücher 225,
Rowohlt Verlag, Hamburg; Internationale
Pers, Berchem, 1959, 131 pp., Fr. 30.
Humoristische geschiedenis van een braaf
echtpaar aan de Moezel, hun kleinburgerr
lijke bekoring, kleine deugd, verdenkingen
en leugens, en tenslotte verzoening; waarin een Italiaans maëstro, een onbekende
deerne, de politie en het gerecht de nevenrollen vertolken. Ontspanningslectuur
voor volwassenen.
A. Deblaere
BROD, Max, Verzweiflung und Erlösung
im Werk Franz Kafkas. --- S. FischerVerlag, Frankfurt/M., 1959, 90 pp., ing.
D.M. 5,80.
In dubbel opzicht is de titel van dit werkje misleidend. Vooreerst is het Brod haast
uitsluitend te doen om de Erlösung en
niet om de Verzweiflung bij Kafka. Verder blijkt het woord Werk niet alleen de
literaire geschriften aan te duiden, maar
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vooral de positieve, sociale levenshouding
van Kafka. Interessant is het derde hoofdstuk, waar een dialectische ontwikkeling
van Kafka's romans wordt voorgesteld.
Het vierde hoofdstuk publiceert enkele
nieuwe, persoonlijke herinneringen. De
epiloog wil een weerlegging zijn van Llyttersprots voorstel om enkele hoofdstukken
uit Der Prozess van plaats te veranderen.
M. De Wachter

KUNST EN
CULTUUR
DOOYES, Dick, Nederlandse kunstenaressen rond het exlibris. — Wereld-Bibliotheek, Amsterdam, Antwerpen, 1958,
82 pp., geïll., f 6.90.
Bijna ieder jaar verschijnt er bij de Wereld-Bibliotheek een boek, dat grotere belangstelling probeert te wekken voor de
grafische kunsten. En omdat deze boeken
zo fraai verzorgd zijn, zullen zij ongetwijfeld in hun opzet slagen. Het boek van
Dick Dooyes brengt ons in contact met de
kunst van acht begaafde vrouwen: Debo~
ra Duyvis, E. Reitsma-Valenca, Jeanne
Bieruma-Oosting, Alice Horodisch-Garman, Lotte Ruting, Mia Pot-van Regteren
Altena, Tjienke Dagnelie en Elly van
den Hoeven. Het zijn krachtige persoonlijkheden, ook al zijn sommigen van haar
nog jong. Haar kunst heeft een zeer sterk
karakter. He't is wel zeer moeilijk derhalve
een afdoend antwoord te geven op de
vraag, die de schrijver stelt in zijn inleiding: „Heeft het grafische werk van vrouwen bijzondere eigenschappen, die als algemeen kenmerkend kunnen gelden en
duidelijk anders zijn dan de eventueel be~
staande typische kenmerken voor het werk
van mannenhanden?" Wanneer ik een
eigenschap zou mogen noemen, die bijzonder opvalt als men de afbeeldingen in
dit boek beschouwt en die misschien toch
wel typisch vrouwelijk is, dan is dit het
gevoel voor harmonie, dat excessen vermijdt. Wanneer u dit fraaie boekje leest
en doorkijkt, zult u het ongetwijfeld hiermede eens zijn. Bovendien ontdekt u nog
wel meer eigenschappen, die men wellicht
uitgesproken vrouwelijk zou kunnen noemen, waardoor de vraag van de schrijver
toch een antwoord krijgt. C. de Groot
GOETZ, Hermann, Indien. ^— Holle Verlag, Baden-Baden, 1959, 270 pp., 68 klpl.,
geb. D.M. 29.80.
Verscheidene publikaties en enkele merk-
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waardige tentoonstellingen hebben gedurende het laatste jaar de aandacht gevestigd op de veel omstreden kunst van India. Vooral de sterk erotische inslag van
deze kunst vormt nog steeds het brandpunt van de discussie. Enkelen verdedigen
hardnekkig en zonder schakering de spiri.tuele waarde ervan, anderen beschouwen
het groeiende beklemtonen van het sexuele
als een duidelijke ontaarding. De grote
kenner van de Indische kunst Hermann
Goetz, die jarenlang ter plaatse de monur
menten heeft bestudeerd, laat zich in zijn
merkwaardig overzicht van de Indische
kunst vanaf haar eerste sporen tot op de
dag van vandaag door dit standpunt niet
biologeren. Hij wijst er de diepere reden
van aan, maar vooral geeft hij dit aspect
zijn plaats in het geheel. Het boek van
prof. Goetz vormt de schitterende inzet
van een nieuwe reeks Kunst der Welt,
die door de Holle Verlag met de meeste
zorg wordt uitgegeven. De nauwkeurig
overwogen illustratie bestaat uitsluitend
uit zeer goede opgeplakte kleurreprodukr
ties. G. Bekaert

bracht hij de maand juli door in Bad
Heustrich, in het kanton Bern. Met fotografische nauwkeurigheid, maar ook met
een sterke, artistieke gevoeligheid heeft
hij in zijn schetsboekje letterlijk alles opgetekend wat hem ontroerde. En dat war
ren vele zaken, want Albert Anker had
een brede en vaak felle belangstelling. Dit
boek, in deze kostbare uitgave, is een
boeiend en ook belangrijk document voor
de kunstgeschiedenis. Het heeft geenszins
de bedoeling om propaganda te maken
vóór of tegen een bepaalde kunstrichting,
maar wel overtuigt het de beschouwer en
lezer van dit werk, dat de grondslag van
iedere grote en blijvende kunst een degen
lijk vakmanschap moet zijn. Voor deze
prachtige druk en deskundige tekst kan
men alleen maar woorden van lof hebben.
De getrouwe weergave van het origineel
in een druk~procédé heeft hier wel een
hoogtepunt bereikt. C. de Groot

BEIDDE, Ludwig en SCHAMONI, Victor, Göreme, Hóllenkirchen in Kappadokien, — Verlag L. Schwann, Düsseldorf,
1958, 34 pp., 96 pl., D.M. 38.
In het hart van Klein-Azië, in de vroegchristelijke streek van Cappadocië, ligt
het fantastische dal waar de monniken en
kluizenaars zich terugtrokken in hun holenkloosters en rotskerken. Wanneer men
samen met de uitmuntende fotograaf
Schamoni onder leiding van de archeoloog Ludwig Budde van ver dit landschap
benadert heeft men er geen vermoeden
van dat dit troosteloze landschap een dergelijke artistieke rijkdom bergt. In kerken
en kloosters in de rots uitgegraven vindt
men een synthese zowel van de stijlkenmerken als van de iconografie uit de
bloeitijd van deze christelijke provincie in
de vroege middeleeuwen. Veel ervan werd
beschadigd of vernietigd, maar hetgeen de
auteurs hebben weten te verzamelen,
toont ons een niet te verwaarlozen aspect
van de christelijke kunst uit het Oosten.
G. Bekaert

Maier der Briicke, herausgegeben von
Gerd Wietek. — Insel-Verlag, Wiesba,~
den, 1958, geïll., D.M. 3.50.
De prentenkabinetten van verschillende
Duitse musea bezitten een verzameling
prentbriefkaarten, die buitengewoon kostbaar is omdat er van iedere afbeelding
praktisch maar één exemplaar bestaat.
Het zijn prentbriefkaarten, die door kunstenaars voor een speciale gelegenheid
getekend werden en niet in druk versche~
nen. Vooral enige kunstenaars van de
groep „Die Brü cke", o.a. Heckel, Kirchner, Peckstein en Schmidt-Rottluff, hebben voor deze vorm van correspondentie
belangstelling gehad. Zij hebben veel getekende kaarten gestuurd aan de bekende
kunsthistorica Rosa Schapire. Later heeft
zij deze kaarten aan musea geschonken en
uit die collecties is nu dit prachtige boekje
samengesteld. Met ontroering bekijkt men
deze fraaie afbeeldingen en leest men de
interessante tekst van Gera Wietek. Men
komt hier in onmiddellijk contact met het
bruisende leven en de sprankelende verbeelding van sterke kunstenaars en dit is
altijd een kostbare ervaring. Dit mooie
boekje is van harte aanbevolen.
C. de Groot

FISCHER, Marcel, Albert Anker Skizzenbuch 1871. — Fretz und Wasmuth
Verlag, Zürich, 1958, 39 pp., 82 illust.,
Fr. 18.50.
Het Zwitserse Inst. voor Kunstwetenschap
te Zürich heeft in facsimile-druk uitgegeven het schetsboek van Albert Anker, dat
in 1871 tot stand kwam. In dat jaar

GRODECKI, Louis, L'architecture Ottonienne, au seuil de l'art roman. --- Coll.
H. Focillon, A. Colin, Parijs, 1958, 342
pp., 126 ill.
Louis Grodecki, leerling van Henri Focilr
lon, zet de studie van zijn meester over
het ontstaan en de groei van de vroegromaanse en romaanse kunst op een schitr
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terende en persoonlijke wijze voort. Het
inzicht dat hij bijbrengt is niet nieuw. In
algemene lijnen is het dat van Focillon
dat hij breder uitwerkt en dieper fundeert.
Wat Focillon in zijn L'an mille had vooropgezet 'toetst Grodecki nu aan de bewogen en rijke geschiedenis van de architecr
tuur in het Ottoonse rijk, waartoe ook het
huidige Nederland en België behoorden.
Zoals in alle delen van de collectie is de
illustratie bepaald slordig. G. Bekaert
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een beeldensnijder uit de overgangstijd
van gotiek naar renaissance, de bloeitijd
ook van de Vlaamse en vooral Brabantse
retabelproduktie, waarvan dit werk onr
miskenbaar de invloed onderging. De anar
lyse van dit retabel in tekst en beeld geeft
een 'boeiende kijk op deze overgangsper
riode. G. Bekaert

GESCHIEDENIS
GEHR, Ferdinand, Eine Monographie. ,
N.Z.N. Buchverlag, Zürich, 1959, 156
pp. 79 pl.
,

Ferdinand Gehr is een niet gemakkelijk te
benaderen figuur uit het milieu van de
moderne religieuze kunst in Zwitserland.
Zijn werk zal niemand klassiek, evenwichtig, zelfs niet groot noemen. Geen
enkel van zijn werken bevredigt zonder
meer. En toch speelt Gehr in de vernieu
wing van de zo geroemde moderne kerker
lijke kunst in Zwitserland een essentiële
rol en wel door het sterke aandeel anti~
kunst dat in zijn werk aanwezig is en dat
reageert op het dreigende formalisme van
de moderne kerkelijke kunst in Zwitserland. Deze zeer verzorgde monografie
vormt het vierde deel van de reeks Sar
krale Kunst. G. Bekaert
KUEHN, Fritz, Kompositionen in
Schwarz und Weiss. , Bruckmann-Ver
lag, München, 1959, 157 pp., 136 pl., geb.
D.M. 24.r.
Fritz Kiihn is niet alleen een van de best
bekende smeden, wiens boeken in alle
scholen en werkhuizen worden geraad
pleegd, hij is ook een zeer bekwaam fotograaf met een gevoelig oog voor de
schoonheid van zijn eigen smeedwerk, zoals men uit zijn vorige publikaties reeds
kon opmaken, maar ook voor de verborgen schoonheid die in het kleinste structuurdetail van de natuur en van ons men~
selijk milieu ligt. Met zijn foto's wil hij
onze weetgierigheid niet bevredigen. Het
zijn zoals hij zelf zegt Bekenntnisse in
Bildern. G. Bekaert
FUGLSANG~ERHARDT, Der Bordesholmer Altar des Hans Bruggeman. r
Hildegard Bernaerts Verlag, Schleswig,
1959, 40 pp., 130 pl., geb. D.M. 26. ---.
In een zeer verzorgde uitgave stelt Fritz
Fuglsang het grote altaarretabel uit de
Dom van Sleeswijk voor aan de hand van
een uitvoerige reeks illustraties. Het retar
bel is het werk van Hans Brüggemann,

KENYON, Kathleen, Jericho. Cultuurgeschiedenis van Palestina 'tot aan de komst
van Jozua. Vertaling van dr. H. J. Franc
ken. — Sythoff's Uitgeversmaatschappij
N.V., Leiden, 1959, 194 pp., f 14.90.
Na prof. J. Garstang, die haar voorganger
was op het opgravingsveld van het oudtestamentische Jericho, heeft ook de leidster der nieuwe serie onderzoekingen aldaar, Miss Kathleen Kenyon, een samenvattend en min of meer populair boek
over haar resultaten het licht doen zien.
Miss Kenyon is haar werk begonnen met
de uitgesproken bedoeling vooral twee
Jericho-problemen tot een oplossing te
brengen, n.l. de datering van de oudste
nederzettingen op wat thans tell esrsultán
heet, en de kwestie of de ondergang van
de stad uit de Bronstijd in verband kan
worden gebracht met de israëlietische invasie van Kanaan (p. 29) . Wij zouden
het durven betwijfelen, of een dergelijke
particularistische doelstelling wel het beste uitgangspunt is voor een ondheidkun~
dige opgraving die eigenlijk alleen maar te
registreren heeft wat zij vindt en alle theorieën voor een later stadium bewaren
moet. In het geval van Jericho echter is
de opzet van Miss Kenyon meer dan bef
grijpelijk, eerstens omdat Garstang's laatste resultaten een stad van uitzonderlijk
hoge ouderdom deden vermoeden, en ten
tweede omdat de discussie over het intoch'tsvraagstuk in verband met de verwoesting van Jericho nooit tot rust gekor
men is. De resultaten van Miss Kenyon
en haar staf zijn op beide punten sensar
tioneel. Dit geldt op de eerste plaats voor
haar negatieve conclusie, dat in tegenstelling met alle theorieën der laatste vijftig
jaar op de ruïnenhe.uvel van Jericho niets
te bespeuren valt van stadsmuren uit de
Laat-Bronstijd. Gezien de technische vooruitgang van de palestijnse archeologie
sinds de eerste wereldoorlog had men een
zo fatale „vergissing" niet meer voor mogelijk gehouden. M.i. zal men er echter
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goed aan doen in het diepst van zijn hart
toch nog een klein plaatsje te reserveren
voor een mogelijke terugzwaai. Ondanks
alle respect voor de technische perfectie
van Miss Kenyon's „trenches", die wij
destijds zelf hebben bewonderd en waarvan men zich ook uit haar boek rekenschap kan geven, blijft dit systeem van
opgraving een voortzetting van wat steeds
de schaduwzijde van alle Jericho~opgra
vingen geweest is. Zoals de zaken zich nu
evenwel presenteren, heeft dus Garstang's
wereldberoemd geworden „dubbele muur",
waartegen de trompetten van Israël zouden hebben geschald nooit bestaan. De
twee omwallingen zijn beide uit de Vroeg-Bronstijd, dus van eeuwen vóór de israëlietische invasie, en ze zijn bovendien niet
eens van dezelfde datum, m.a.w. ze zijn
geen delen van één en hetzelfde verdedigingssysteem (p. 98) . Even spectaculair
maar nu gelukkig van positieve aard zijn
Miss Kenyon's bevindingen omtrent de
oudste fasen van de stad: Jericho heeft
zich thans geopenbaard als veruit de oudste stadse nederzetting niet alleen van Palestina maar van alle „bijbelse landen".
Haar oudste omwalling gaat terug tot een
slordige zevenduizend jaar v. Chr. en
deze beschermde een stad uit het pretera~
mische neolithische tijdvak. Hieromtrent
biedt de Nederlandse vertaling van Miss
Kenyon's boek in enkele slotbladzijden
van de hand van de vertaler nog gegevens die ten tijde der Engelse uitgave niet
beschikbaar waren. Hoe ingewikkeld het
volledige systeem der opeenvolgende omwallingen van Jericho sinds Miss Kenyr
on's opgravingen geworden is, blijkt al
voldoende uit het feit, dat er sprake is
van niet minder dan zestien herbouwingen
in de Vroeg-Bronstijd alleen (p. 90) . Dit
boek is prachtig geïllustreerd en de verta.Ier heeft zelfs de moeite genomen om de
tekeningen van Nederlandse legenda te
voorzien, ook de zeer gedetailleerde weergave van een doorsnede van „sleuf I" op
uitslaande kaart. De meest verbazingwekkende foto's zijn die van een aantal gepleisterde schedels van Jericho-inwoners
uit de oudste fase (afb. 42 vlg.) . Het is
een uniek geval, dat de opgraving van een
oudrpalestijnse stad ons ook haar inwo~
ners zo nabij brengt. J. Simons
TINDAL HART, A., D.D., The country
priest in English bistory. .-- Phoenix
House, London, 1959, 176 pp., geïll., 25 s.
net.
Dat een zielzorger te lande voortdurend
gevaar loopt een dorpsnotabele te worden

wordt eens te meer bewezen in dit boek.
Het beschrijft de historische ontwikkeling
van de Engelse plattelandspriester, maar
beperkt zich hoofdzakelijk tot de tijd na
de Reformatie, en geeft een levendige
schildering van de invloed die de Anglikaanse geestelijken gehad hebben en nog
hebben op het sociale en kulturele leven
van het land. Op religieus gebied valt
echter maar al te vaak weinig diepgang
te constateren. Het laatste hoofdstuk
geeft een somber overzicht van de positie
van de priester te lande in deze tijd;
merkwaardig is de conclusie dat de hef
dendaagse ontwikkeling wijst op het ontstaan van een nieuw type priester: de mobiele, ongehuwde bedienaar, die een groot
gebied kan bestrijken en onder direct toezicht staat van de bisschop. Het is duide~
lijk dat de Anglikaanse Staatskerk ook
wat haar bedienaren betreft heden ten
dage in een zekere crisis verkeert.
E. Bolsius

PSYCHOLOGIE
EN PEDAGOGIE
KIERKEGAARD, Soren, Het begrip
angst. Een eenvoudige psychologische
meditatie die heenwijst naar het dogmatische probleem van de erfzonde. Vert. etc.
door dr. J. Sperna Weiland. r Erven J.
Bijleveld, Utrecht, 1958, 200 pp., f 7.90.
De vertaler van Wijsgerige Kruimels
heeft het een vanzelfsprekende plicht geacht ook het ongeveer gelijktijdig verschenen werk van K. Het begrip angst in
het Nederlands om te zetten. Het is een
moeilijk werk, zoals de meeste werken
van K., maar uitermate belangrijk voor
psychologen, filosofen, theologen. Zij zullen wellicht met verwondering bemerken
hoeveel zij in hun „eigen" denken aan dit
werk ontlenen. Voor filosofen is de polemiek met Hegel hier zeer belangrijk. Be~
halve de vertaling heeft dr. Sperna Weiland ook gezorgd voor een uitstekende
inleiding en goede aantekeningen. Het is
bijna ondankbaar wanneer wij zeggen
vanuit een ander wijsgerig en theologisch
inzicht ook een andere nuancering aan
sommige notities toe te wensen.
J. H. Nota
KRIEKEMANS, A., Algemene pedagogiek. 2de druk. , Nauwelaerts, Leuven,
1959, 480 pp., geb. Fr. 260.
De auteur heeft in dit boek een overzicht
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gegeven van de algemene leidende beginselen der opvoeding zoals ze door de mo
derne pedagogische stromingen in het
licht worden gesteld. Hij behandelt achtereenvolgens: het wezen der opvoeding,
dat hij bepaalt als het wekken der goede
gezindheid, de verschillende soorten van
opvoedkundige hulp, en het opvoedkundig ideaal, dat hij vooral als een gods~
dienstig ideaal en een opleiding tot kerker
lijke zin schetst. In het tweede deel be~
spreekt hij de lichamelijke en verstandelijke opvoeding, de sexuele en sociale, de
staatsburgerlijke en de esthetische en tenslotte de zedelijke opvoeding. In het derde
deel ontleedt hij de problemen die gesteld
worden door de huidige situatie: de mentaliteit der jeugd en de heropvoeding der
volwassenen en in het bijzonder de opvoeding tot het behoorlijk gebruik van de
vrije tijd. De auteur heeft door dit werk
zijn grote belezenheid ten dienste gesteld
van al diegenen die inzicht wensen te verwerven in de algemene beginselen die ten
grondslag liggen aan de huidige opvattingen betreffende de opvoeding. Het is
een boek dat katholieke opvoeders kan inspireren en ze meer inzicht kan bijbrengen
in de vele aspecten van hun taak.
H. Somers

VARIA

STRAELEN, Prof. Dr. H. van, S.V.D.,
Aziatisch dagboek. ~ Uitg. Foreholte,
Voorhout; Desclée de Brouwer, Brugge,
1959, 286 pp., f 9.90.
Dit dagboek van de hoogleraar te Nagoya in Japan bezit twee eigenschappen
die het boek onmiddellijk zouden „red~
den", indien het redding nodig had. Het is
bijzonder boeiend en het is de moeite
waard. Pater van Straelen is niet zo zeer
een geleerde in de technische zin als wel
een rijk begaafde, intelligente en gevoelige mens met veel antennes. Hij schrijft
over alles en nog wat en altijd intelligent,
soms met hobbies, maar steeds is zijn
zienswijze, zowel als zijn inkleding en
formulering, treffend, origineel, op het
pikante af. Ik geloof niet dat één Europees lezer dit boek onuitgelezen ter zijde
zal leggen. Over de psyche, de geaard~
heid van de japanner, over Japanse poëzie, wijsheid en kunst zegt hij ragfijne
dingen, die altijd gekozen zijn uit onmiddellijke ervaring en een wonderlijk invoelen. Het boek is rijk en goed geïllustreerd
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en verschijnt helaas! na de vakantie, wat
velen van een werkelijk genot beroofd
heeft. J. van Heugten
WERNER, Arthur, Otto van Habsburg.
Weg, Weltbild und Werk. — Selbstver~
lag Arthur Werner, Wien, 1958, 240 S.,
Bilder 80 S., 138 Sh., D.M. 22.80.
Dr. Arthur Werner schreef dit rijk geïllustreerde boek over de stamhouder van het
Oostenrijkse keizerhuis. Het klein geworden Oostenrijk is een land van ongewoon
rijke traditie en oude cultuur. Deze sfeer
van cultuur en traditie verleent aan land
en volk iets zeer eigens dat de oude democratische landen niet of nauwelijks kennen. Voor vele Oostenrijkse kringen, die
nog met hart en ziel het oude rijk aanhangen en het Habsburgse huis zijn toegedaan, zal dit goed gedocumenteerde en
van vele foto's voorziene boek een kostbaar bezit zijn. Otto van Habsburg is een
karakter, een persoonlijkheid niet alleen,
maar ook een man van ongewone eruditie.
Tekenend is de uitspraak van president
Roosevelt: „De twee persoonlijkheden,
die het best over Europa geïnformeerd
zijn, zijn Paus Pius XII en Otto van
Habsburg". Oostenrijk heeft talrijke vrienden in Nederland; velen van hen zal dit
boek een welkom bezit zijn.
J. van Heugten
ROTH, Lilian, Was ik het waard? Vert.
~ Uitg.-mij. Pax, Den Haag, 1959, 237
pp., f 9.90.
De schrijfster van Morgen zal ik huilen
heeft een vervolg op dit boek gepubliceerd. Haar eerste boek was een onge~
woon succes; zij vertelt met voldoening
dat het in achttien talen te lezen is. In dit
tweede vertelt zij zeer openhartig van
haar lotgevallen als artieste in nachtclubs
en elders. Zij vertelt niet onaardig en
haar ervaringen zullen veel. lezers (en
vooral jeugdige lezeressen) verbazen en
boeien. Een bekeerde Jodin, die een vrome katholiek werd en in nachtclubs optreedt, is een zeer Amerikaans verschijn-sel en veroorzaakt natuurlijk sensatie.
Blijvende, diepere zin heeft het boek niet,
maar als ontspanning leest het boek vlot
en onderhoudend. P. van Alkemade
DUCKETT, Eleanor, The wandering
Saints. — Collins, London, 1959, 320 pp.,
Index, 18 s. net.
Bekende en niet bekende verhalen over de
Engelse en Ierse missionarissen uit de 5e,
6e en 7e eeuw na Chr. werden verzameld
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tot een boeiend en interessant geheel, dat
ons het merkwaardige, providentiële ge~
beuren schetst van monniken die zich
plotseling geroepen voelen uit te trekken
naar onbekende streken, terwijl toch de
rest van het Europese monnikendom in
een zekere stabiliteit verkeerde. Rond de
figuur van Bonifatius groeperen zich een
groot aantal anderen die tesamen een
diepgaande invloed hebben uitgeoefend
op de vorming van het christendom in
Europa. Twee hoofdstukken zijn gewijd
aan de Nederlanden, en er wordt een uitstekende beschrijving gegeven van SintWillibrord. Helaas zijn niet alle verhalen
historisch betrouwbaar, en de overvloed
van personen die Miss Duckett ten tonele
voert werkt hier en daar nogal verwarrend. E. Bolsius
Herders Bildungsbuch.. – Herder Verlag,
Freiburg, 1956 6 , 1490 pp., 97 platen, reg.
Het in letterlijke zin onoverzienbaar mar
teriaal, dat voor het opstellen van woor
denboeken als „der neue r" (drie delen)
en „der grosse Herder" (tien delen) is
bijeengebracht, enkel om daar in een lou~
ter-alfabetische juxtapositie aan iedere
synthese te ontsnappen, hebben de uitgevers in dit „Bildungsbuch" tot een vormende, d.i. richting-gevende eenheid bij
elkaar gebracht. Want opmerkelijk is de
zeer speciale zin, die de auteurs bij! het
gebruiken van het woord „Bildung" voor
de geest stond. Allerminst een mogelijkheid om zich, op zijn negentiende-eeuws,
uit het „gewone volk" wég te ontwikkelen, er zich boven-uit te studeren. Geen
handboek voor „Bildungsfilisters" dus
(om Nietzsche's uitdrukking te gebruiken ) . Het is op de allereerste plaats een
handboek voor de moderne mens. Zoals
de duizenden trefwoorden uit het register
tot een eenheid worden geordend, zo zal
de ontredderende veelheid, die de moeger
keken, ziekgelezen, murwgeprate twintigste-eeuwer omringt, door dit boek tot rust
worden gebracht. In die zin is het werker
lijk „ein Buch gegen die Müdigkeit des
Nicht~mehr-Verstehens". Luc Versteylen
DALE, Van, Groot Woordenboek der
Nederlandse taal. Aflevering 7: Heer-Ju~
dicieel. r Martinus Nijhoff, Den Haag,
1959.
Van deze „achtste, geheel opnieuw bewerkte en zeer vermeerderde druk" verschijnt thans de zevende aflevering. Dat
van dit kostbare en uitvoerige werk na
enkele jaren weer een nieuwe en geheel

opnieuw verzorgde uitgave nodig bleek,
bewijst dat dit standaardboek in Neder~
land in hoge mate gewaardeerd wordt.
R. S.
KOSSMANN, Alfred, De veldtocht. Gedichten. — Uitg. N.V. Em. Querido, Am.sterdam, 1959, 32 pp.
Kossmann is geen lyricus. Nergens is hij
abundant, onstuimig, onredelijk eventueel,
nergens meeslepend. Hij is eerder gesloten,
geremd. Toch zijn zijn gedichten vol en
veelbetekenend, intelligent bijna, verstan
delijk geconcipieerd, koel en consequent
uitgebouwd. Een sombere, wat cynische
wijsheid ligt erin uitgedrukt, een niet zeer
grandiose levensaanvaarding, een wat
wrange verzoening me't de dood. Fel en
kwaadaardig treffen soms zijn beelden,
zijn constructies vermoeien soms door omstandigheid. Het sterkst is hij misschien in
„Suite van het doodgaan" en in 1 en 2
van zijn „Drie rijmen". Ik citeer het eerste: „God schiep als een voorbeeldig dier
/ De nijvre mier. / Zijn twee schepping
was nog beter: 1 De miereneter".
Huub Oosterhuis
NOOTEBOOM, Cees, Koude gedichten.
— Uitg. N.V. Em. Querido, Amsterdam,
1959, 37 pp.
Cees Nooteboom, geboren in 1933, debuteerde in 1955 met de uiterst zwakke ro~
man Philip en de anderen. Wonderlijk genoeg werd dit debuut bekroond met de
Anne-Frankprijs. In 1956 verscheen zijn
eerste dichtbundel „De doden zoeken een
huis,": een hevig besef van ontreddering,
van dood en ontbinding in alles en iedereen spreekt uit deze verzen. Weerloos
geeft hij zich aan dat grote sterven gewonnen, want de dood „heeft al hartslag
in de kleinste dingen", de dichter met zijn
woorden staat machteloos. Zijn bundel
„Koude gedichten" is van eenzelfde
levensbesef doortrokken. Zijn zeggingsr
kracht is toegenomen, de verzen zijn eige~
ner, navranter. Niettemin is hij één stap
verder, hij leeft nog: „telkens en toch weer
proberen / een bloeien te slaan in de
woorden / totdat ze zullen verraden / een
geheim van de andere kant". Er staan
enige voortreffelijke regels in deze bundel.
Het gedicht op pag. 16-17, getiteld „Zodiac'' is in zijn geheel bijzonder sterk: men
krijgt de indruk dat Nooteboom zichzelf
hier het diepste raakt en vertolkt; wie dit
gelezen heeft, wacht met aandacht op het
bloeien van de woorden, misschien, in een
volgende bundel. Huub Oosterhuis
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P. FRANSEN S.).

IJ, grote mensen, hebben licht iets van het kind! Onze aandacht
blijft stilstaan bij het detail nog voor wij aan de hoofdzaak toe
zijn. Daarom kan het zijn nut hebben, ook in een bezinning over een of
ander geloofsgegeven als b.v. het Vagevuur, voor alles het hoofdmotief
van de openbaring te ontdoen van de vele louter waarschijnlijke, en
zelfs onwaarschijnlijke opvattingen, welke een religieuze folklore en een
devote verbeelding daar omheen hebben geborduurd.
Dit onderscheiden van hoofd- en bijzaak is niet zo gemakkelijk. In de
eerste plaats zijn te weinig leken, en zelfs priesters, zich bewust van het
onderscheid tussen dogma en theologische interpretatie. Alles wat de
christen gelooft en daarbij ook denkt, staat voor velen op hetzelfde
absolute vlak. Zij vergeten dat alleen het geloof ons rechtstreeks door
God is geopenbaard: de eeuwige Goddelijke Waarheid, waar Paus noch
Concilies iets aan kunnen veranderen. Theologie daarentegen is menselijke uitleg, die uit de fundamentele dogma's zijn zekerheid put, doch
nooit vrij blijft van een bepaalde, menselijke relativiteit. Op de tweede
plaats dienen wij steeds een duidelijk onderscheid te maken tussen
geloofswaarheid en voorstelling, en dit vooral met betrekking tot het
Hiernamaals. Elke imaginaire voorstelling omtrent deze dingen blijft
steeds voorlopig.
Onze voorstelling van het latere leven wordt grotendeels bepaald
door onze cultuur. Zij bevat dus altijd een element van religieuze folklore. Voor een Middeleeuwer was het vrij gewoon geworden om mensen
te zien halsrechten, vierendelen, radbraken, ook wegens een tamelijk
gering vergrijp. Vanzelf transponeerde hij deze barbaarse straf opvatting
op de uitboeting van onze zonden. Dat de moderne mens zich daarenr
tegen onbehaaglijk voelt ten opzichte van sommige van deze overgeërf
de voorstellingen van het Vagevuur, vindt o.m. zijn verklaring in ons
veranderd strafrecht. Deze verouderde symbolen uit vroegere tijden
vertekenen voor ons de waarheid, meer dan ze haar onthullen. Dezelfde
kritische zin moeten wij bewaren tegenover de door heiligen opgeteken-de visioenen. Waar zij de kern van hun ervaringen: de diepe genadeeenheid van hun hart met God en hun inzicht in de finale ernst van de
zonde, trachten te verbeelden, zijn zij even afhankelijk van hun tijd,
cultuur en omgeving als wij. Hun beschrijvingen kunnen ons niets leren
over het wezen van het Vagevuur. En hetzelfde geldt voor onze ruimtelijke voorstellingen van het heelal. Dante zag de Hel in het diepste van
7
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de aarde, het Vagevuur op een berg die naar de Hemel, boven ons,
leidde. In onze huidige wereldvisie is er geen boven meer noch onder.
De wetenschap dwingt ons, ons geloof religieuzer te denken. En dit
doen ook de filosofie en de theologie. Beide staan tegenwoordig afkerig
tegenover een al te zakelijke scheiding van ziel en lichaam in de dood.
Onze geestelijke ziel wordt, volgens deze nieuwe inzichten, niet losge-maakt van het lichamelijke, om voor een tijd ^-- in een labiel evenwicht?
— als een zuivere geest te gaan leven. Zou inderdaad -de verrijzenis van
het lichaam daarna niet een wezenlijke vermindering betekenen tegenover dit tussentijdse, zgn. zuiver geestelijk, bestaan? Onze dood bete-kent veeleer een fundamentele wijziging, geen voorlopige opheffing van
ons zijn-in-de-stof. Deze zienswijze geeft aan de verrijzenis van het
lichaam zijn volste betekenis, en houdt de zielen der afgestorvenen
dichter bij ons.
Wat hier ook van zij, in geen geval mogen wij onze geloofshouding
tegenover het Vagevuur laten vertroebelen door wat H. J. Baden onze
„eschatologische Indiskretion" heeft genoemd 1 ) : de ongezonde nieuws~
gierigheid naar occulte en fantastische griezelverhalen over het Hierna.maals, waarvan de enkele musea over het Vagevuur een symptomatisch
verschijnsel zijn. Heel anders was de houding van de Heer, en de
spreekwijze van de Schrift. Wanneer Petrus aan de verrezen Heer
nieuwsgierig vraagt, wat later met Johannes zal gebeuren, krijgt hij het
kordate antwoord: „Wat gaat u dat aan? Volg gij me" (Jo. 21, 22) .
Alleen het Lam zal het zevende zegel openbreken van het Boek des
Levens, en .....toen
„toen ontstond er stilte in de hemel" (Op. 8, 1) .
Wat heeft God zelf ons over het Vagevuur geleerd? Hij spreekt ons
toe in de H. Schrift, in -de taal van zijn volk. Nu hadden de oude He~
breeën over het leven na de dood een opvatting welke niet veel verschilde van die hunner buurvolken. De doden leidden, als schimmen in een
duistere krocht binnen de aarde, een verminderd bestaan, dat weinig
uitzicht bood op een eeuwig loon of een eeuwige straf. Pas in de laatste
eeuwen voor Christus' komst kregen de Joden, en dan, zoals het Evanr
gelie getuigt (Mt. 22, 23~32) niet eens allen, een inzicht in een hoger
leven na de -dood bij God. In het O.T. staat slechts één getuigenis opgetekend, maar deze is doorslaggevend: wij vinden ze als grondhouding
terug in de Kerk. In het Tweede Boek van de Makkabeeën, 12, 41-46,
wordt verteld, hoe rond 165 v. C., onder de leiding van Judas de Makkabeeër, in Palestina een nationale en religieuze vrijheidstrijd ontstond
tegen Antiochus Epifanius. Toen na een veldslag de Joden hun doden
1)
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gingen begraven en op vele lijken heidense amuletten vonden, wat een
zware zonde was tegen de Wet, liet Judas zijn soldaten eerst voor de
doden bidden: „Daarom liet hij voor de doden een zoenoffer opdragen,
opdat zij van hun zonden zouden verlost worden". En de gewijde schrij~
ver besluit: „Dit was een zeer goede en edele daad, daar hij aan de
verrijzenis dacht".
In het N.T. heeft Christus het niet nodig geoordeeld te herhalen wat
de gelovige Joden reeds wisten: het is goed voor de afgestorvenen te
bidden. Wanneer Hij over het Hiernamaals spreekt, gaat heel zijn aandacht naar het Eindoordeel, de grote Dag van Jahweh, wanneer de
Mensenzoon, op de wolken des hemels tronend, het hele mensdom zal
berechten en de wereld aan zijn Vader overdragen. Dit is in ons geloof
dan ook het belangrijkste: de uiteindelijke herstelling van het Rijk van
God, en het oordeel over de hele menselijke geschiedenis door Christus,
onze Verlosser en Rechter.
De teksten die gewoonlijk in de handboeken vermeld worden: Mt. 5,
21-22; 12, 32 en 18, 34 met Luk. 12, 59, kunnen strikt genomen niet op
het Vagevuur worden toegepast, als wij ze tenminste precies zo lezen
als Christus ze heeft uitgesproken, in de taal dus van zijn tijd. Wel
raakt de bij Mattheus en Lukas herhaalde waarschuwing, dat wij niet
voor God zullen verschijnen „vooraleer wij de volledige schuld hebben
uitgeboet", een belangrijk aspect van Christus' prediking. De Vader is
de Alheilige Majesteit. Geen zonde, hoe gering ook, zal voor zijn Gelaat
komen. In deze zin mag men zeggen dat de leer van het Vagevuur in de
Schriftuur werd voorbereid.
Bij Paulus staat echter een tekst, waaruit het christelijke Westen het
bestaan van een „vuur" heeft menen te moeten afleiden: „De Dag (van
het Eindoordeel) zal het aantonen; want in vuur openbaart hij zich, en
het vuur zal uitwijzen van wat gehalte het werk van eenieder is .... Zo
zijn werk verbrandt, zal hij schade lijden; hij zal wel behouden worden,
maar zo dat hij eerst door het vuur moet" (1 Cor. 3, 10-15). Deze tekst
slaat echter niet op het werk of het leven van de gelovigen, maar op de
apostolische predikatie van Paulus en zijn opvolgers. Verder spelen hier
twee beelden door elkaar: Gods Majesteit en Heiligheid openbaren zich
in het vuur, zoals op de Sinaï --- het klassieke beeld voor elke theofanie,
vooral bij het Eindoordeel P~, en het vuur loutert het goud: als onze
prediking niet van goud is, maar van stro, zal zij verbranden. Toch blijft
de grondgedachte, dat Gods Heilige Majesteit alle onzuiverheid verschroeit. En dit absolute besef van de totale onmogelijkheid om voor
Gods Presentie de geringste schaduw van zondigheid te handhaven, is
een fundamenteel dogma in het Christendom, bevreemdend, wij moeten

100 HET VAGEVUUR

het bekennen, voor ons modern nieuw--heidens relativisme. Van uit deze
overtuiging zal de H. Geest de Kerk in latere tijden leiden tot een dui
delijker besef van het Vagevuur.
Ook de Kerk blijft in haar officiële uitspraken over het Vagevuur
uiterst sober. Eén punt staat vanaf het eerste begin vast, op één grondwaarheid grijpt zij in haar verdere bezinning op dit geloofsgoed steeds
terug: dat het haar plicht is, voor de afgestorvenen te bidden. Dit valt
des te meer op, daar zij gedurende de eerste vijf eeuwen, in aansluiting
op de H. Schrift, haar aandacht vooral gericht hield op het Eindoordeel,
terwijl men van de afgestorvenen, goeden en kwaden zonder onderscheid, geloofde dat zij in de tussentijd in een voorlopige toestand verbleven, om er de Wederkomst van Christus te verbeiden. De christenen
onder hen toefden, volgens het geloof van de Kerk, en blijkens vele opschriften in de catacomben, „in somno pacis": in de slaap van vrede.
Een van de voornaamste bronnen van ons geloof is de liturgie. In de
catacomben vinden wij reeds ontroerende getuigenissen van het gebed
van de Kerk voor haar afgestorvenen. Al heel vroeg wordt de H. Mis
-opgedragen te hunner intentie. Rond 155 (dus vijftig jaar na de dood
van Johannes) belooft de gemeente van Smyrna een jaargetijde voor
haar overleden bisschop Polykarpus. Rond 170 wordt melding gemaakt
van een H. Mis op de derde dag na het afsterven. Vanaf de 4e eeuw
worden Missen gelezen op de 7e, de 30e, ook op de 9e en 40e dag, aansluitend trouwens bij voorchristelijke gebruiken. Rond de 7e eeuw ontr
staan de eerste broederschappen die er zich toe verbinden, Missen te
laten opdragen voor de doden. Het heeft iets langer geduurd, voor de
dodengedachtenis in de Canon van de H. Mis werd opgenomen, althans
over de hele Kerk. Te Rome en bij de Ierse monniken vindt men er reeds
getuigenissen van rond het einde van de 7e eeuw, maar voorlopig alleen
voor de Missen door de week, niet op zon- en feestdagen. Vooral in het
Oosten drukt men er sterk op, dat dit Memento ná de consecratie moet
geschieden, zoals ook bij ons nu nog gebruikelijk is, dus in de voorbereir
ding op de communie: „Wees ook indachtig, Heer, uw dienaren en dienaressen — hier werden vroeger de namen van de afgestorvenen voorgelezen door de priester of de diaken —, die ons zijn voorgegaan met
het teken van het geloof .-- het Doopsel — en in de slaap van vrede
rusten. Wij bidden U, Heer, wil aan deze zielen (de gedoopten dus) en
aan allen die in Christus gestorven zijn (hoe en waar het ook weze) , de
plaats van verkwikking, licht en vrede geven. Door dezelfde Christus
onze Heer" 2
)

2 ) Zie voor verdere gegevens J. A. Jungmann, Missarum Solemnia, Freiburg, 1948,
1, pp. 275-277 en II, pp. 288-300.
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Wij hebben daareven iets gezegd wat bij een kritische geest wel enig
wantrouwen kan wekken. Heeft de Kerk niet te gemakkelijk voorchris~
telijke gebruiken overgenomen, die met de bekeerlingen uit het Hellenisme, uit Rome, en later uit Germanië zijn binnengeslopen? Ongetwijfeld.
hadden deze godsdiensten alle een grote zorg voor hun doden, welk
haar uitdrukking vond in talrijke ceremoniën: grafmaal, jaargetijden en
dgl. Het staat trouwens ontegenzeggelijk vast, dat de bekeerde heidenen
ook in feite verschillende praktijken hebben meegebracht welke de Kerk
heeft moeten uitzuiveren of langzaam uitroeien. De zorg voor de doden
treft men trouwens ook nu nog heel bijzonder aan bij die volkeren die in
de akkerbouw meer spontaan hun verbondenheid beleven met de natuur,
de stam en de voorouders. Terwijl de meer individualistische stedeling
al lang die vanzelfsprekende zin voor een menselijke solidariteit over de
dood heen verloren heeft, blijft Allerzielen een feest dat onze plattelandsbevolking sterk aanspreekt. Is dit gevoelen verkeerd? Het kan
natuurlijk, ook bij christenen, tot bijgelovige, occultistische of dwaze
praktijken leiden. Maar zo wij onbevangen op dit algemeen menselijk
verschijnsel ingaan, moeten wij bekennen, dat het de uitdrukking is van
een oerechte overtuiging, dat wij mensen steeds met elkaar verbonden
blijven, ook over de afgrond van de dood heen. Het Christendom heeft
deze overtuiging niet vernietigd,doch ze alleen gezuiverd van elke smet
van bijgelovigheid of geestencultus, meer nog: ze dieper bevestigd van
uit het geloof in dé Dode, die de dood overwon, onze Heer. Het geloof
in Christus' Verrijzenis heeft dit menselijk instinct positief gericht op de
ware grond van onze verbondenheid. De doden behoren voortaan bij
Christus: zij zijn „in Christus gestorven", zoals zij in Hem gedoopt zijn
en in zijn Kerk opgenomen. Onze plicht is het, als leden van dezelfde
gemeenschap, te bidden opdat zij volledig met Christus zouden verenigd
worden. De Kerk heeft dus niets anders gedaan dan dit fundamenteel
menselijk saamhorigheidsbesef te verhevigen en te verdiepen van uit het
enig motief dat haar was geschonken: het geloof in de Dood en de Verrijzenis van Christus Jesus.
Daarmede hebben wij eigenlijk nog niets gezegd over het bestaan en
de natuur van het Vagevuur. Hier vooral moeten wij ons onderscheid
tussen geloofszekerheid en grotere ,of mindere theologische waarschijn~
lijkheid, of eventueel, onwaarschijnlijkheid, duidelijk doortrekken. Het
is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de vele theologische
interpretaties over het Vagevuur. Wij zullen vooral onze aandacht wijden aan de bindende, of soms slechts vermanende uitspraken van het
Leergezag.
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Wat de theologische interpretaties betreft, moge het volgende volstaan. De visie ,op het Vagevuur, zoals 'die heden vrij algemeen voorkomt in de theologiehandboeken, het godsdienstonderricht en de prediking, heeft haar definitieve vorm gekregen in de 17e eeuw, bij Bellarmir
no en Suàrez. Sterk westers georiënteerd, stelt zij het Vagevuur voor als
een plaats, waar de zielen die niet in doodzonde gestorven zijn, de tijdelijke straffen uitboeten voor hun nog niet herstelde schuld. Deze straf,
die als een genoegdoening gedacht wordt, bestaat in een lijden dool
„vuur". Het Vagevuur verschilt dan van de Hel door zijn voorlopigheid
en vooral door het feit dat de ziel zich hier niet verdoemd weet, doch
reeds door God aanvaard en uitverkoren. Deze leer greep terug op
Middeleeuwse interpretaties, ofschoon Sint-Thomas, die de nadruk had
gelegd op de loutering door de liefde, al meer had aangeleund bij de
Griekse traditie, die geen „vuur" kent, geen „plaats", geen onderscheid
aanneemt tussen zonde en straf, en niets voelt voor de idee van genoegdoening, welke als schadeloosstelling tegenover God te juridisch wordt
geacht. Het Oosten heeft steeds meer gedacht aan een voortgaande
loutering, door Gods inwonende kracht in ons bewerkt, als een verder
rijpingsproces van de „vergoddelijking", in het perspectief waarvan de
Grieken de begenadiging zien.
Het Leergezag der Roomse Kerk heeft er in de twee grote herenir
gingsconcilies, welke zij met de Grieken heeft gehouden na de scheiding
van 1054, nooit aan gedacht, de stellingen der Oosterse Kerk te veroor~
delen. Het Tweede Concilie van Lyon (1274) en het nog belangrijkere
Concilie van Florence (1439) hebben het „vuur" niet opgenomen in
hun plechtige en onfeilbare geloofsverklaring. Op het Concilie van
Florence liet Paus Eugenius IV zelf opmerken, dat het niet zeker was
of dit punt tot het geloof behoorde. Dit laatste Concilie, en Benedic-tus XII (1336) in een belangrijke Constitutie over de Uitersten, hebben
integendeel de nadruk gelegd op het punt dat onbetwijfelbaar vaststaat:
dat onze gebeden voor de doden betekenis hebben.
De Kerk heeft ook stelling moeten nemen tegenover Luther en de
Reformatie. Dezen verwierpen het Vagevuur als een overgangstoestand
tussen dit leven en de hemel, en elke vorm van gebed, boete of aflaten
ten voordele van de afgestorvenen, omdat alleen Christus onze Verlos~
ser is. Het Concilie van Trente (1563) heeft niets anders gedaan dan
de leer van de vorige Concilies te bevestigen, al vindt men in de theologische motivering van de decreten wel enkele allusies op de westerse
opvatting. (Het Oosten was hier immers praktisch niet vertegenwoorr
digd) . Tevens trad het Concilie op tegen ongezonde speculaties over
het Vagevuur en de afkeurenswaardige praktijken, vooral rond de af la
-
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ten, die een tragische aanleiding waren geweest voor Luthers opstand.
Buiten deze drie Oecumenische Concilies en de Constitutie van Benedictus XII heeft de Kerk geen andere plechtige geloofsbepalingen uitgegeven over dit dogma. Wel zullen de Pausen soms waarschuwen voor
bepaalde excessen. Leo X zal er aan herinneren dat de zielen in het
Vagevuur zeker zijn van hun heil, al is voor hen met de dood de tijd
voor de persoonlijke verdiensten afgesloten. Alexander XII veroordeel~
de diegenen die beweerden dat het Vagevuur zeker niet langer dan
twintig jaar zou duren, en daarmede elke speculatie ,over de duur van de
louteringstijd. Terloops zij opgemerkt dat de tijdsbepaling welke bij
sommige aflaten wordt vermeld, niet slaat op de duur van het Vagevuur
maar wel op de boetetijd (één quadragene b.v. is de tijd van één veertigdaagse vasten) , die vroegerdoor de Kerk werd opgelegd voor men
vergiffenis kon bekomen van zijn zonden 3
Dat is dus de inhoud van ons geloof. Wij geloven vast, dat wij moeten bidden voor de zielen van de afgestorvenen, opdat zij van hun zonden zouden gezuiverd worden, dat zij dus verblijven in een „toestand"
van loutering. Wij kunnen ons daarbij een plaats voorstellen, een zekere
duur, wij mogen denken aan een „vuur'', doch nooit mogen we dan vergeten, dat hiermede menselijke voorstellingen vermengd worden welke
helemaal niet bindend zijn voor ons geloof, en die wij dan ook nooit aan
anderen, althans niet als geloofspunten, mogen opleggen.
) .

,

Wanneer God ons een waarheid openbaart, doet Hij dat nooit om
onze nieuwsgierigheid te voldoen, maar opdat wij beter zouden leven:
een dogma is steeds een heilszwaarheid. Dit geldt ook voor het Vagevuur.
Het Vagevuur geeft ons in de eerste plaats een dieper inzicht in het
wezen van onze solidariteit in Christus. Ons gebed voor de afgestorven
nen is niets anders dan een consequent beleven van ons geloof in het
Mystieke Lichaam van Christus. Ook voor de afgestorven zielen blijft
Christus ontegenzeggelijk de énige Middelaar. In zo verre hebben de
Protestanten gelijk. Doch zij zien daarbij twee dingen over het hoofd:
wij worden alleen door Christus verlost, maar, ten eerste, niet buiten
onszelf om, en ten tweede, niet elk voor zich alleen. De Verlossing is
een goddelijk handelen dat ons niet in onze individuele alleenheld raakt,
maar in de Kerk. In de Verlossing zijn wij solidair: met Christus natuurlijk, maar in Christus ook met alle anderen. Christus wil dat zijn Mystieke Lichaam medewerkt aan de Verlossing van allen. Hij is de Voor~
3

) Over dit onderwerp kan men met vrucht raadplegen: Prof. Dr. P. Anciaux, Het

Sacrament der Boetvaardigheid, Tielt, 1958.
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spreker, maar wij moeten met Hem, door Hem en in Hem mede-bidden,
Hij is de Offeraar en de Offerande, maar wij moeten met Hem en in
Hem mede-offeren. Christus' Kruis is de unieke boete voor onze zon~
den, maar wij moeten allen mede~boeten voor onszelf en voor de ander
ren. Wanneer echter met de dood de tijd wordt afgesloten waarin wij
actief, in de Kerk, kunnen mede-boeten, offeren en bidden, zijn wij passief aangewezen op de voorspraak van Christus en van zijn Mystiek
Lichaam, Maria n.l., de Heiligen en de hele strijdende Kerk.
Hoe deze „passieve" loutering geschiedt, is daarmede nog niet gezegd. Onze H-eer zelf heeft heel weinig over het Vagevuur gesproken,
en had Hij er ons meer over verteld, wij zouden Hem niet hebben begre-pen. Hier begint een leven dat wij ons niet kunnen voorstellen, waaruit
niemand is teruggekeerd. Het moge waar zijn, dat de geneeskunde
steeds dichter bij de drempel van ide dood komt, maar zij beseft heel
goed dat er een ogenblik komt waarop de stervende haar volkomen ontr
snapt. Filosofen mogen de hypothese opstellen dat wij in ons sterven
een supreme, ons hele leven totaliserende activiteit ontwikkelen, maar
deze activiteit beschrijven kunnen wij, levenden, niet. Indien het al
waarschijnlijk is dat wij na de dood onze natuureigen verhouding tot de
lichamelijkheid bewaren, dan gebeurt dit toch op een heel andere wijze
dan in dit leven: onze verhouding tot de tijdelijkheid en de ruimtelijkheid -en tot de anderen kunnen wij ons niet voorstellen. Al onze ervarin-gen blijven staan aan deze zijde. En toch: ik zelf ben het die over de
drempel zal treden. Mijn geestelijk persoon-zijn blijft steeds zichzelf.
Meer nog, de genade is ons op aarde gegeven als een zaad, dat openbloeit in het eeuwige leven. In dit leven van genade is het dan misschier.
mogelijk, naar ervaringen te zoeken welke met het latere leven een
zekere gelijkenis vertonen. Wij nemen daarvoor drie vergelijkingspunr
ten: het wezen van het genadeleven zelf, de hoge ervaring van sommige
mystieken, en onze gewonere christelijke ervaring bij het sterven.
Door de genade worden wij hier op aarde reeds gezuiverd van de
zonde. Zonde is eigenlijk elke vorm van egoïsme. Hoe de zonde ook
concreet wordt bedreven: uit hebzucht, ongeduld, traagheid, lust of
toorn, de kern van de zonde is de eigenliefde. Genade daarentegen is
niets anders dan de liefde tot God en de mensen, die ons wordt geschonken van uit de eerste liefde van God 4 ) , en die ons geneest van
onze eigenliefde. Hieruit kunnen wij met betrekking tot het Vagevuur
reeds belangrijke gevolgtrekkingen noteren. De ervaring leert ons dat
zelfs in de genade onze eigenliefde weerstand blijft bieden. Totaal leven
4 ) Wil men meer lezen over dit centrale aspect van de genade, dan raadplege men
ons werk: Gods genade en de mens, Antwerpen, 1959.
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uit genade is totaal leven uit liefde, is dus heiligheid. Dit besef van onze
blijvende onwil om aan de genade haar vrije loop te laten in ons leven,
heeft de Kerk tot een duidelijker inzicht gebracht in het bestaan van het
Vagevuur. Omdat de meeste mensen wel de heiligmakende genade hebben, en dus die fundamentele liefdehouding tegenover God, maar tevens
uit traagheid, halfheid en eigenliefde bij hun dood nog met duizenden
banden aan zichzelf vastzitten, daarom is er een Vagevuur. Voor God
kunnen zij niet verschijnen, vooraleer zij Hem totaal en onverdeeld in
liefde erkennen. Deze loutering bewerkt het Vagevuur. Genade is tegelijk vrede en onrust, nacht en dag, zaligheid en smart. Geluk, omdat wij
pas in de genade onszelf zijn in totale authenticiteit; smart, omdat wij
daarvoor onszelf moeten loslaten, onze eigenliefde, onze zekerheden, en
de kleine poppenwereld die wij rond onszelf hebben opgebouwd. God is
een naijverige God. Alles wil Hij bezitten in liefde 5)•
Als wij dit niet altijd ervaren, is dit te wijten aan het feit dat ons
christelijk genadeleven za tam is, zo slaperig, bedolven onder een uit~
wendig drukke activiteit. Wij luisteren zo zelden naar ons hart. Alleen
de heiligen weten, welke smarten de genade veroorzaakt en welke hoge
vrede. Sommige mystici vertellen over de (duistere nacht van de zinnen
en van de geest, wanneer alles donker is, het hart dor, het gevoel hard,
de geest vereenzaamd. Deze ogenblikken van zware beproeving zijn ook
uren van diepe loutering. Op deze ogenblikken, als God zo eindeloos
ver lijkt, is Hij juist zo nabij. De ziel leert zich hier totaal over te geven
aan de triomfantelijke aandrang van Gods liefde. Zo voelde de kleine
Theresia zich als een gebroken speelgoed in de hoek geworpen door
Jesus en was haar hoogste troost zo nietig en zelfverloren in de nabij~
held van haar Heer te verwijlen. In deze ervaring van de mystieken,
zoals een H. Catharina van Genua ze beschreven heeft, bezitten wij het
zuiverste beeld van wat het Vagevuur eigenlijk is: verschroeid te worden door Gods liefde, zodat de laatste resten van onze eigenliefde worden uitgebrand.
De meeste mensen geraken in dit leven echter nooit zo ver. Daarom
zullen zij dit juist moeten doormaken ná ,dit leven. Wij moeten er allemaal door, ofwel vrijwillig in liefde in dit leven, ofwel later, maar dan
zonder de mogelijkheid om voor God in liefde en verdienste te groeien,
als passieve loutering dus. Eén ogenblik is er nochtans in dit leven
waarop vele mensen, geholpen door de Sacramenten, iets dergelijks
kunnen meemaken: het ogenblik van de dood. Bij het sterven ervaart de
,

5 ) Het is interessant dat juist dit inzicht een streng gereformeerde dominee heeft
teruggebracht tot de Moederkerk. Dr. H. B. Visser, Geel Rekenschap, Utrecht-Antwerpen, 1954, p. 36 en vlg.
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christen eindelijk de ware ernst van het leven. Alles wat zijn hart gebonden hield en verdeeld, wordt hem ontnomen: eer, geld, vrienden, en
de „verblinding van de ijdelheid". Dan is het ogenblik gekomen waarop
hij alles kan loslaten, zich totaal in God verliezen. Dit diepe gevoel van
vrede en „Godgelatenheid" is vaak een ontroerende ervaring bij het
sterven van onze gelovigen. In deze zin kunnen wij spreken van het
Sacrament van onze dood: door de zichtbare beroving van alles wat ons
ver van God hield, worden wij geleid tot een totale inwendige verzaking
in overgave en rouwmoedige liefde.
Dit louterend sterven is echter het Vagevuur nog niet. Het blijft nog
een actieve loutering, waardoor ons leven zijn laatste graad van rijpheid
en volwassenheid in Christus bereikt. Het Vagevuur daarentegen treedt
pas in, wanneer wij de drempel hebben overschreden. Wel mogen wij
misschien rekening houden met de hypothese van sommigen, als zou de
plaats en de tijd van het Vagevuur niets anders zijn dan het supreme
moment van onze dood zelf, waarin de mens, los van de lichamelijkheid
waarin hij op deze aarde was opgesloten, onmiddellijk voor Gods Majesteit verschijnt. Kard. J. H. Newman heeft het zo voorgesteld in zijn
The Dream of Geruntius. Doch wij vrezen dat deze gedachte bij velen
weer gemakkelijk verkeerde voorstellingen oproept, b.v. omtrent de
tijdelijkheid, de duur van dit moment. Wij moeten steeds een scherp
onderscheid maken tussen het moment van ons sterven, waarin wij nog
op deze aarde groeien kunnen in genade en liefde, en het moment van
de dood, waarin wij bevrijd van deze aardse duur en ruimte, ons totaal
hebben vastgezet in die finale keuze van onszelf tegenover God, welke
wij door heel ons vorig leven hebben voorbereid. In het Vagevuur, zoals
de Kerk dit ziet en predikt, is geen groei in genade meer mogelijk, alleen
loutering van wat wij door de samenwerking van onze vrijheid met de
genade geworden zijn.
Op deze aarde leven wij als in een droom, verstrooid en bedwelmd
door het veelkleurige spel van onze zinnen, verdeeld in onszelf en in de
verspreiding over de tijd. Het Vagevuur is voor ons de aanvang van het
meest intense, totale en finale leven van onze geestelijke zelfheid, het
eerste moment van de schaduwloze helderheid van geest. Het zou dan
ook niet juist zijn, menen wij, het Vagevuur uitsluitend te zien als de
zelfkwelling van een berouwvol hart. Wij verschijnen immers voor de
absolute Heerlijkheid van Gods Majesteit. Wij zien God nog niet in de
zalige aanschouwing van de heiligen, maar wij weten ons in zijn onmidr
dellijke aanwezigheid, die ons doorgloeit en draagt. Zo wij onszelf tot
straf zijn, dan is dit allereerst omdat wij van uit de liefde van God, die
wij zo weigerig hebben beantwoord, maar die nu triomfantelijk bezit
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neemt van ons hart, nog duidelijker zien, hoe zeer wij Gods Heiligheid
hebben vergramd. Wij voelen het ontzaglijk gewicht van zijn alzuivere,
alheilige Toorn. Maar niet alleen drukt Gods Toorn op ons hart. Zijn
Liefde is onze grootste smart, een grotere smart dan wij op aarde kunnen verdragen. Zij verschroeit alles wat in ons nog eigenliefde is, on~
dankbaarheid, weigering. Maar tegelijk doordringt zij ons totaal. En
daarom is het Vagevuur een zaligheid, intenser dan wij op aarde ooit
kunnen ervaren.
Wij mogen besluiten. Zo de genade op aarde reeds de vrucht is van
de Inwoning van Vader, Zoon en Geest, zodat in het diepst van onszelf
de levensimpuls van de Drieëne God, die Liefde is, ons op geheimzinnige wijze tot goddelijk leven wekt, dan zullen, wanneer eenmaal de
sluiers van deze lichamelijkheid verscheurd worden, de drie goddelijke
Personen ten volle bezit nemen van ons hart. Genade is God beminnen
van uit de eerste Liefde van God. Na de dood zal die eerste Liefde ons
totaal doordringen. Zo wij op dat ogenblik wegens een leven van traagheid en liefdeloosheid nog steeds, over de dood heen, in een krampachtige eigenliefde over onszelf gebogen blijven, dan kan het niet anders of
dit Vuur van Liefde zal deze verstarde geslotenheid stukbranden in een
zalige smart. Dan juist zullen de gebeden van de Kerk, de voorspraak
van Maria en de Heiligen, de smeekbeden van onze dierbaren ons voor
Gods altaar steunen. Maar vooral het Aanschijn van onze verrezen
Heer, van zijn verheerlijkt lijden zal ons een laatste houvast zijn. Zijn
doornagelde handen zullen op ons voorhoofd rusten, en Hij zal alle
smart en zonde uit ons hart verwijderen en ons binnenleiden in zijn
Glorie voor het Gelaat van de Vader door de kracht van zijn Geest.

LEO C. BROWN S.J.

Corruptie
in de arbeidersbeweging
der U.S.A.
ORRUPTIE, oftewel misbruik van positie tot eigen voordeel, is
geslachten lang een telkens terugkerend verschijnsel geweest in de
arbeidersbeweging der U.S.A. en het publiek heeft er verschillend op
gereageerd. Velen, overtuigd dat de typische arbeidersleider een rauwe
klant is en vaak zelfs een misdadiger, zagen hunovertuiging bevestigd
in publiek geworden gevallen van corruptie. Anderen, en wellicht de
meerderheid, achtten zulke fraudes niet méér kenmerkend voor arbei
dersorganisaties dan voor andere groeperingen en meenden dat behoorlijk toegepaste wetten even goed deze fraudes konden voorkomen als
andere overtredingen, omkoperij b.v., verduistering of afpersing. Recen~
te onderzoekingen 1 ) echter eisen herziening van dit oordeel. De gelegenheden in de arbeidersbeweging voor ;diefstal en afpersing zijn
talrijker dan men meende en het aantal deelhebbers aan dit bedrijf overtreft de verwachting. Het meest verontrustende in deze beangstigende
situatie is dat we niet weten hoe uitgebreid de corruptie op het ogenblik
is. Vóór wereldoorlog II waren de fraudes in de arbeidersbeweging die
publiek werden, vrijwel beperkt tot de bouwbedrijven en de algemene
dienst~ en kledingindustrie en de grote steden 2 ) . Sam Parks, die ope-reerde in New York City van 1896 tot 1903, geldt nog als het klassieke
voorbeeld, ondanks het feit dat de techniek der afpersing zoveel inger
wikkelder is geworden.

C

1) Twee Senaatscomité's zijn onlangs actief geworden in deze richting, het Douglascomité en het McClellan-comité. De juiste titel van het eerste is Subcommittee on
Welfare and Pension Funds of the U.S. Senate committee on Labor and Public Welfare. Dit comité begon zijn onderzoek in mei 1954 onder voorzitterschap van Senator
Irving M. Ives, republikein uit New York. In het 84ste congres werd het comité voorgezeten door Paul H. Douglas, democraat uit Illinois. Zijn eindrapport werd voorgelegd op 6 april 1956. Toen het Permanent Investigations Subcommittee on Government
Operations, voorgezeten door Senator John L. McClellan, de aandacht vestigde op
fraudes en ontvreemdingen van verenigingsfondsen, benoemde de Senaat eind januari
1957 een Select Committee on Improper Activities in the Labor or Management Field.
Het comité zet zijn onderzoek voort.
2) Sprekend over laborfraudes beperk ik mijn commentaar tot wat Jack Barbash in
zijn Practice of Unionism de „union~grown" of ,,homergrown" fraudeur genoemd
heeft, d.w.z. de aangestelde, die zijn functie verkregen heeft langs normale weg, doch
misbruik gemaakt heeft van zijn positie. De gangster van professie, die door omkoperij,
geweld of een ander middel zich van de machinerie ener ,,tinion" heeft meester gemaakt, is een ander probleem. De besmetting der „unions" door professionele gangsters dateert hoofdzakelijk vanaf de tijd der „Prohibition".
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Vóór zijn optreden in New York was Parks in de houtbranche,
matroos, spoorweg.- en brugwerker. In New York was hij smid.
Bijzonder geschikt voor de wat slordige praktijken die de relaties tussen
de vakverenigingen en de werkgevers in New York City destijds kenmerkten, kreeg hij spoedig de controle over de nog niet georganiseerde
vakgroep der smeden en dan over de verenigde bouwbedrijven. Zeven
jaar lang heerste hij met ijzeren vuist en verkocht klakkeloos hulp aan
stakende arbeiders. Men zegt dat hij een aanzienlijk fortuin vergaarde.
Veroordeeld wegens poging tot afpersing in 1903 en, in de gevangenis,
herkozen in zijn vakgroep f unctie, vierde hij zijn bevrijding, na een
verklaring van het tribunaal van redelijke twijfel, door op een wit
paard triomfantelijk de Labor Day~parade aan te voeren langs de Fifth
Avenue. Doch de triomf was kort. Opnieuw veroordeeld in 1904, stierf
hij in Sing Sing. Zoals velen van zijn navolgers zorgde Parks goed voor
de arbeiders. Tussen 1896 en 1903 werden de lonen meer dan verdubbeld 3
Parks heeft een lange rij van meer of minder succesvolle mededingers
gehad. Martin (Skinny) Madden, hoofd van een vakgroep in Chicago,
kreeg grote bekendheid als fraudeur van 1896 tot 1908; hij bereikte
echter niet de macht van Parks in New York, hoofdzakelijk wegens de
oppositie van een goed georganiseerde progressieve groep in de arbeir
dersbeweging te Chicago. Jozef S. Fay, vice~president van de vakbond
der mecaniciens, en James Bove, vice~president van de Laborers' Union.
fraudeerden met succes in New York en New jersey tussen 1935 en
1945; Fay kwam in de gevangenis wegens grove afpersing van aannemers, die een reservoir bouwden voor de watervoorziening van New
York City. Bove werd schuldig bevonden aan 74 gevallen van diefstal,
plus verduisteringen van de verenigingskas tot een som van meerdere
honderdduizenden dollars. Nog in 1935 werd Evan Dale, president van
de Laborers' Union in Zuid-Illinois, veroordeeld wegens poging tot
afpersing van meer dan een miljoen dollar op Ebasco Services, een
privé-ondernemer, geëngageerd in de bouw van een installatie voor
atoomenergie voor de regering.
Deze voorbeelden dienen enkel om een probleem te illustreren, waaraan de arbeidersbeweging lijdt vanaf de vorige eeuw. De fraudes, die
recenter onderzoek aan het licht bracht, blijken van dit historisch patroon te verschillen in vier opzichten: 1) door de belangrijkheid van
enkele erbij betrokken functionarissen; 2) wat betreft de slachtoffers
) .

3 ) Cfr. John Hutchinson, Corruption in American Trade Unions. Ook David J.
Saposo, Labor Racketeering: Evolution and Solutions. Philip Taft, Corruption and
Racketeering in the Labor Movement. Jack Barbash, The Practice of Unionism.
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der exploitatie; 3) door de toenemende ingewikkeldheid der methodes;
4) door de collaboratie tussen hooggeplaatste functionarissen en beken de misdadigers.
De vroegere frauderingen hadden meestal plaats in grote steden en
bleven beperkt tot plaatselijke functionarissen. Hogere interfederale
figuren waren er zelden bij betrokken. De afpersers, die de arbeidersbeweging in de dertiger jaren infiltreerden, bekleedden weliswaar interfederale posten. George E. Browne werd met de stemmen van georganiseerde misdadigers tot president gekozen van de interfederale bond van
theateremployés en collaboreerde in het afpersen van hoge sommen op
theaterbezitters en filmproducenten. George Scalise, ontslagen voorzit~
ter van de interfederale bond van bouwbedrijven, werd in 1940 veroordeeld
deeld tot meer dan 10 jaar wegens diefstal der bondskas. Maar de
gevallen Browne en Scalise waren voorbeelden van infiltratie van vakboeven in de unions. Het nieuwste onderzoek echter ontdekte fraudering
bij topfunctionarissen, die beschouwd werden als integere leiders. Het
Senaatscomité voor de Welfare and Pension Funds bv. constateerde
openlijk dat de verduistering van 900.000 dollar van de Laundry Worr
kers' Welfare Funds was toe te schrijven aan L. B. Saperstein, een
verzekeringsagent, die heulde met E. C. James, secretaris-penningmeesr
ter van de interfederale bond.
Het McClellan-comité opende zijn zitting in 1957 met een onderzoek
in de Teamsters' Union 4 ), de grootste arbeidersorganisatie in de
U.S.A. Al spoedig bleken Dave Beck, voorzitter der interfederale, en
J. R. Hoffa, zijn opvolger, verwikkeld in corrupte praktijken. Beck had
grote sommen der bouwkas verduisterd voor persoonlijk gebruik. Buiten
een lange lijst van beschuldigingen had Hoffa nog gecollaboreerd met
gangsters. In latere zittingen werden de voorzitters van twee andere
interfederale bonden, J. Cross van de bakkersvakbond, en W. E.
Maloney, van de bond van mécaniciens, beschuldigd van misbruik der
fondsen.
Ofschoon de „union-grown" fraudeur zich te veel als eigenaar gedroeg ten opzichte zijner plaatselijke vereniging en haar gelden als de
zijne gebruikte, golden zijn afpersingen meestal de werkgevers. In de
recente onderzoekingen is daar weinig sprake van. De grote sensaties
betreffen vooral aanvallen op de bondskassen en sociale fondsen. Blijkbaar hebben de Hobbs Anti-Racketeering Act en de Taf t-Hartley Act,
die afpersing van „werkgevers" een federaal vergrijp maakten, af,

4) Teamster is iemand die vroeger een „team" of horses mende, vervoerders, vrachtwagenvoerders. De Teamsters willen alles wat rijdt en niet 'tot het spoor behoort, in
hun organisatie onderbrengen.
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schrikkend gewerkt. Groeiende bondskassen en onderlinge sociale
fondsen echter lokten tot roof zonder grote risico's.
Het onderzoek heeft menige technische verfijning in de fraudering
aan het licht gebracht. Veilingen, makelaarsactiviteiten en andere wettige methodes dienen vaak als camouflage. Terwijl enkele vakverenigingen, met name de Verenigde Mijnwerkers en de Verenigde Kle-dingsbedrijven, in hun eigen medische verzorging voorzien, is de medir
sche verzorging meestal verassureerd. Verzekeringsmaatschappij en
sluiten hun contracten af door af gemene agenten, -die onderhandelen
met klantenwervers en makelaars. Deze praktijk maakt het voor indivi~
duen, die in staat zijn de verzekeraar aan te bevelen, mogelijk grote
geldsommen te vergaren. Een oneerlijk, maar vindingrijk beheerder van
een sociale instelling heeft de gelegenheid een eigen makelarij op te
zetten, of een akkoord te sluiten met een makelaar tegen kwistige
„fooien". Een paar voorbeelden! De Laundry Workers' International
Union is geen bijzonder grote vakgroep en in 1950 waren velen harer
leden niet verzekerd. Toch ontving L. B. Saperstein, verzekeringsmaker
laar van 1 april 1950 tot september 1953, jaarlijks provisies voor het
afsluiten van verzekeringen tot een totaal van 262.500 dollar op totale
premies van 2.364.709.57 dollar. (Aldus het senaatscomité van Welf are
and Pension Plans) .

De verklaring voor het McClellan-comité die de Dorfman-verzeker
ringen beschuldigt, is ook veelzeggend. Paul Dorfman was de eerste
voorzitter van een federale bond van afvalhandelaars in Chicago. Zijn
carrière als bondsfunctionaris werd plotseling gebroken, toen de
A.F.L.-C.I.O. 5 ) hem van zijn functie onthief in 1957. In acht jaar tijd
-ontvingen Allen Dorfman, Pauls zoon, en Rose Dorman, Pauls vrouw,
meer dan 3 miljoen dollar als commissieloon en „dienstfooien" van de
Teamster Insurance. De Teamsters betaalden 1.650.000 dollar te veel
aan commissie en „fooien".
Deelname aan een wettelijke business is ook een gebruikelijke methode om afpersing, bevoordelingen en gunsten van een werkgever te
camoufleren. De agent der vereniging, diedoor zijn positie druk kan
uitoefenen op de werkgever, kan in eigen naam of in naam van verwan~
ten een overigens wettelijk bedrijf op touw zetten of hij kan belangen

r) A.F.L.-C.I.O. American Federation of Labor-Congress of Industrial Organisation.
A.F.L.: De oudste koepelorganisatie van verschillende syndicaten die vooral of uitsluitend beroepssyndicaten waren.
C.I.O.: ontstaan in 1935 als splintergroep van de A.F.L., groepeert de industriesyndicaten.

in december 1955 kwamen A.F.L. en C.I.O. samen in één organisatie: de A.F.L.-C.I.O.

1 i2
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verkrijgen in een reeds gevestigde onderneming. De werkgever, een
bouwer b.v. die dringend van alles nodig heeft, kan dit betrekken van de
firma, waarin de agent belangen heeft, ofwel openlijk daartoe geprest
of enkel om de Bood will van de functionaris te verkrijgen.
Het onderzoek van het McClellan -comité illustreert deze operaties.
Een functionaris van een der bouwvakverenigingen in New York City
verbond zich met een handelsbureau in het oliebedrijf. Volgens afspraak
zou hij 50% ontvangen van de netto-winst van de verkoop die hij
bewerkstelligde. Hij sloot 19 contracten af, waarvan minstens 16 met
bouwondernemingen. Het onderzoek wees uit dat hij van mei 1950 tot
november 1957 voor zijn olie- en benzine-operaties 96.572 dollar had
ontvangen. Het misleidende van zulk een akkoord ligt deels in het feit
dat het moeilijk is te bepalen of dat zakensucces van een functionaris te
danken is aan zijn bekwaamheid en inspanning of aan de druk die hij
kan uitoefenen op zijn klanten krachtens zijn functie .... m.a.w. of het
strookt met de wet of verkregen is door afpersing.
Wellicht zijn de meest verontrustende onthullingen die, welke topfiguren uit de interfederale verenigingen compromitteren, of hen als
heulend met gangsters blootstellen. Fraude van topfiguren in een of
andere vakgroep stelt problemen omtrent de mogelijkheid van innerlijke
hervorming, daar degenen die deze moesten bevorderen zelf corrupt
zijn. Beschuldigingen dat Hoffa, president der Teamsters, aan misdadir
gers geld verstrekt voor politieke steun, baren de grootste zorg wegens
de strategische en machtige positie dezer vereniging.
,

Het verschijnsel der corruptie in de arbeidersbeweging der U.S.A.
vraagt een verklaring. Waarom is dit bijzonder een Amerikaans verschijnsel? Waarom komt het niet voor in de Engelse, Nederlandse,
Franse of Duitse arbeidersverenigingen?
Een uit Europa stammende verklaring zoekt het antwoord in de
typisch Amerikaanse bedrijfsorganisatie. De bezorgdheid der Amerir
kaanse vakbonden voor materiële winst zou hun leiders predisponeren
tot onbeperkte zelfverrijking. Hoe aannemelijk deze verklaring ook lijkt,
zij bezwijkt voor het zwakste onderzoek. De grote verenigingen van
spoorarbeiders, van de industrieën der massaproduktie, de interfederale
typografenbond, de machinisten, de werklieden der stoomketelf abrie~
ken, de verenigde mijnwerkers, om er slechts enkele te noemen, staan bij
niemand achter in hun pogen ;de materiële welstand hunner leden te
verbeteren en toch! ze zijn niet besmet door het schandaal der fraudering. Bovendien zijn sommige interfederale vakbonden lokaal zwaar
aangetast door corruptie terwijl ze elders volkomen gaaf -en integer zijn.
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Fraudering wordt het best verklaard door onderzoek van de economische en sociale situaties waarin zij ontdekt werd.
Fraude komt vooral voor als afpersing van de werkgever en diefstal
van de bond en zijn leden. Systematische uitbuiting van de werkgever
is mogelijk: a. als de bond in staat is de individuele werkgever zware
verliezen te doen lijden bij betrekkelijk kleine onkosten voor de leden;
b. als de fraudeerder in staat is de macht van de bond te misbruiken op
een willekeurige wijze. Was fraude slechts mogelijk met grote onkosten
van de bondsleden, dan zou hun weerstand geregelde en systematische
uitbuiting voorkomen, — behalve wanneer onwetendheid of terreur hun
protest onmogelijk zou maken. Deze overwegingen suggereren de reden
waarom dit soort fraude zo vaak is voorgekomen in stedelijke bouw~,
vervoer- en dienstbedrijven en haast onbekend is in grote f abrieks - en
transportondernemingen.
Een bouwondernemer b.v. is vaak in een zeer kwetsbare positie.
Berekende uitstellen kunnen verliezen veroorzaken waarvoor men graag
een kwistige vergoeding over heeft. In deze branche waarin vakbewustzijn 6 ) traditioneel is en voortdurende wisseling van materiaal en planning, heeft de oneerlijke bondsfunctionaris eindeloze voorwendsels tot
kibbelarijen, zelfs tot een staking, die de bondsleden weinig hoeft te
kosten. Een plaatselijke vakverenigisg van 5000 leden kan 20 stakers
tegemoet komen zonder ernstige bezwaren. Maar 20 stakende vaklieden
kunnen een bouwplan torpederen; vaak kan de bond de stakers naar
andere projecten verwijzen zonder enig verlies; vaak ook is het dreigen
met een staking voldoende. Er zijn nog andere methodes om druk uit te
oefenen. De bouwer kan 15 of 20 bijzondere vaklui nodig hebben.
Alleen de bond, wetend wat deze waard zijn en waar te vinden, kan
dezen bezorgen.
In de dienstbedrijven is de macht van de fraudeur gelegen in de
grootte der onderneming en de hoge standing, die ze gewoonlijk kenmerkt. Het typische wasbedrijf b.v. stelt van 15 tot 20 man te werk en
heeft dus weinig veerkracht tegenover de fraudeur. Wordt het getroffen, terwijl concurrenten doorwerken, dan heeft het niet slechts de
nadelen van een staking te dragen, maar ook het risico van klanten~
verlies. Werkgevers zijn natuurlijk niet geheel weerloos; zij kunnen zich
aaneensluiten en een eenheidsfront vormen. Doch concurrentie ver,

$) Craftconsciousness. Vakbewustzijn, het besef da`t een of ander werk tot zijn vak
behoort en niet door een ander moet gedaan worden. Ramen b.v. zijn traditioneel het
werk van timmerlui; maar stalen ramen? Vandaar de mogelijkheid tot fraude. Het werk
aan het Uno-gebouw b.v. lag vier dagen stil, omdat de vakverenigingen het er niet
over eens waren, wie de houten beschotten voor het beton moest maken, timmerlui of
betongieters.
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klaart ook het heulen van werkgevers met de fraudeur. Steekpenningen
van de een kunnen moeilijkheden scheppen voor zijn concurrent. Waar
aldus gecollaboreerd wordt, kan de bond de concurrentie regelen en de
voorwaarden bepalen tot opname in het bedrijf. Hoge lonen voor de
bondsleden en grote voordelen voor de fraudeur en werkgever zijn het
gevolg, en het publiek betaalt de rekening.
In de bouw - vervoer~ en dienstbedrijven genieten bondsfunctionarissen vaak een grote autonomie. Dit is te verklaren deels uit het feit dat
deze bedrijven streng gelokaliseerd zijn ( een hotel te St-Louis moet
-gebouwd worden te St-Louis en een bepaalde dienst in New York City
moet betaald worden in New York City) , deels uit de situatie der
lokale bonden, die een eigen, tamelijk onafhankelijke loon~ en kostenstandaard hebben. Ook zijn deze functionarissen vrijwel autonoom in
het regelen der lokale zaken. De werkers in deze bedrijven zijn minder
geschoold, minderopgewassen tegen bedenkelijke partijken en wisselen
gemakkelijk van patroon.
De onmiddellijke uitbuiting der main-d'oeuvre komt gewoonlijk voor,
waar de arbeiders ongeschoold en tijdelijk in dienst zijn of zo weerloos,
dat zij niet op kunnen tegen fraudeurs. Het bedrijf b.v. aan het New
Yorkse „waterfront", waar arbeiders voor een dag gehuurd worden,
leent zich gemakkelijk voor het misbruik van steekpenningen. Dit is
echter slechts een gedeeltelijke en inadequate verklaring van een facet
der corruptie, die de vereniging op verschillende wijzen heeft aangetast.
Wordt er met geheime contracten gewerkt, dan zullen de arbeiders niet
gauw merken dat zij gedupeerd worden. De valse organisator zal de
werkgever voorstellen dat hij werkt ten voordele zijner zaak en tevens
beloven dat ter vergoeding het contract de arbeiders tot lagere lonen
verplicht dan een sterke vereniging zou gedogen. Het arbeidscontract
schijnt uiterlijk goed geconditioneerd en werkt, zo de geheime afspraak
met de werkgever niet bewezen kan worden, als een rem op de activir
teit der wettige vereniging.
Diefstal van de bondskas is slechts mogelijk waar de bondsfunctionaris
naris vrij is van toezicht door de leden of de hogere leiders. De treffendste voorbeelden van roof op sociale fondsen waren die van twee
interfederale bonden, de Distillery Workers, een kleine vereniging, er
de Laundry Workers, een bond van ongeveer 75000 leden. Laundr)
(wasserij) --bedienden zijn ongeschoold, worden slecht betaald en zijn
niet op de hoogte van de verwikkelingen der groepsverzekering. Vol
vertrouwen in hun verenigingsleiders worden zij gemakkelijk het slacht~
offer van bedenkelijke manipulaties.
De Distillery Workers' Union verenigt twee groepen van lieden, de
,
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ene dienst is bij de distilleerderijen, de andere in de distributie. In de
distilleerbedrijven zijn geen lokale corrupties voorgekomen. In deze
branche kwam de drang op tot zuivering der vereniging. In de distribu~
tiebranche zou men ongeregeldheden verwachten en een zekere weerloosheid bij de bondsleden om het machtsmisbruik der functionarissen
te weerstaan. Bovendien suggereert de beschuldiging van G. Scalise en
A. Carfano wegens omkoperij en fraude met een agent, die verzekering
gen met distilleerderij-personeel afsloot, dat ook andere consideraties in
het spel waren. Carfano was volgens het senaatscomité voor Welf are
and Pension Funds, een gangster uit de prohibitie-tijd en geassocieerd
met Al Capone. Capone is ook debet aan de verheffing van Scalise tot
vice~president in 1934 en tot president van de Building Service Employees' Union in 1937. Hij werd in 1941 gevangen gezet wegens diefstal
van 60.000 dollar uit de bondskas.
Zelfs in het geval der Teamsters is het van belang te vermelden, dat
Dave Beck niet beschuldigd werd van ontvreemding uit de centrale
bondskas, doch uit de kas der Westkust-afdelingen en dat de vermelde
fraude in sociale fondsen van de Dorf man-verzekeringen de centrale
staten en het Michigan~gebied compromitteerde, beide plaatselijke organisaties van de Teamsters' Union. Uit dit alles blijkt wel dat het misbruiken der bondsgelden op grote schaal slechts mogelijk is, waar de
structuur der vereniging aan de plaatselijke functionarissen administratieve autonomie verleent en de leden niet in staat zijn de administratie
te controleren.
Zoals we reeds zeiden, hebben de jongste onderzoekingen eigenlijk
niet veel nieuws aan het licht gebracht. Waar het beheer door een
functionaris van een bedrijf, dat main-d'oeuvre levert aan werkgevers
in een branche die de bond organiseert, misbruikt wordt ter camouflage
van corruptie, is het moeilijk het misdadige daarvan te bewijzen. Dubbel
moeilijk is dit, waar de werkgever zaken doet met de functionaris ter
beloning van verkregen of te verkrijgen gunsten. Waarschijnlijk komen
deze misbruiken meer voor dan het onderzoek uitwees. Diefstal en ont-vreemding van bondsgelden kwamen vaker voor dan vermoed werd,
toch bleef verduistering op grote schaal beperkt tot een klein getal
interfederale verenigingen. Dit geldt evenzeer voor de administratie van
sociale fondsen.
De A.P.B.-C.I.O. heeft overtuigend bewezen corruptie radicaal uit
de arbeidersbeweging te willen weren. Bij haar oprichting werd als een
harer eerste doeleinden bepaald: „de arbeidersverenigingen te beschermen tegen alle corrupte invloeden en tegen ondermijnende communieti~

116 CORRUPTIE IN DE ARBEIDERSBEWEGING DER U.S.A.
sche tendensen'. Tevens werden allerlei maatregelen genomen ter zuivering en opheldering der situatie. Toen het onderzoek misbruiken
constateerde in de Laundry Wo^rkers, Distillery Workers, Allied I ndu~
•trial Workers, United Textile Workers, Bakers' en Teamsters' Union
en in verspreide plaatselijke bonden, gaf de uitvoerende raad onmiddellijk bevel aan de gecompromitteerde bonden de misbruiken uit te roeien
onder dreiging van royement 7 ) .
In augustus 1956 had de A.F.L.~C.I.O. een code van ethische praktijken uitgegeven met betrekking op het verstrekken van lokale bonds-octrooien. Hierdoor werd alle duistere, geheime praktijken en misbruiken zo veel mogelijk de weg versperd. In januari 1956 legde de uitvoer
rende raad een bepaling vast over de medewerking met publieke onderzoekingen van corrupte praktijken: „Het is het ernstige streven der
A.F.L.-C.I.O. volle medewerking te verlenen aan alle wettelijke comi-té's, wetsinstellingen en andere lichamen, die totdoel hebben de arbei~
dersorganisaties vrij te houden van alle corrupte invloeden".
Het gaat echter niet om de wil, doch om de macht der federatie haar
plan ten uitvoer te brengen. De A.F.L.-C.I.O. kan bijstand verlenen,
doch als de bond zelf weerspannig is, is de enige sanctie royement en
dit is geen afdoend middel. Royement schijnt de Teamsters' Union niet
klein gekregen te hebben noch haar praktijken veranderd. Bovendien is
A.F.L.~C.I.O. geen detective-bureau. In tegenstelling met de A.F.L.~
C.I.O. hebben senaatscomité's de macht der regering achter zich en
kunnen verklaringen eisen onder dreiging met gerechtelijke vervolging.
De arbeiders, de administratie, de bedrijven, de wetgeving, allen zijn
akkoord dat er corrigerende wetten moeten gemaakt worden. Men is
het echter niet eens over de soort wetten. Sommigen menen dat het
Congres zich enkel heeft te bemoeien met het probleem fraude. Anderen
zouden wensen dat het Congres zich inliet met de constructie, de rechr
ten en plichten en andere details der bonden. In april 1959 nam de
Senaat de Kennedy-E.rvin-Bill aan en in augustus het Huis van Af ge~
vaardigden de Landrum-Grif f in-Bill.
Elk dezer wetsontwerpen behandelt uitvoerig de aangelegenheden
der arbeidersbonden en hun leden. Er blijkt uit dat corrigerende wetten
7 ) The Teamsters, Bakers en Laundry-Workers werden geroyeerd door de A.F.L.r
C.I.O. op een vergadering in december 1957. Aan de Allied Industrial Workers werd
de autonomie weer verleend in mei 1957 en een jaar proef werd ingekort, toen geconstateerd werd da't zij zich trouw hielden aan de code van ethische praktijken. In november 1959 rapporteerde Mr. Meany, voorzitter der A.F.L.-C.I.O. dat de Operating
Engineers' Union zich ernstig verbeterd had en dat de United Textile Workers en de
Distillery Workers volkomen instemden met de ethische code der federatie. De royering der drie bovengenoemde bonden kostte de A.F.L.-C.I.O. ongeveer een miljoen
dollar aan contributie.
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dit jaar in werking zullen treden en dat ook andere kwesties dan fraudering aan de orde zullen komen. Periodieke verslagen van de f inan-dering
ciële en administratieve praktijken der vereniging zullen het misbruiken
van bondsgelden aan het licht brengen. Verduistering der kas wordt
een federaal vergrijp. Het meest aanvechtbare punt van beide Bills is
wellicht de grote beperking voor de bonden ten opzichte van boycott en
het posten bij stakingen. Deze beperkingen zouden de groei der bonden
in „nonrunion"-gebieden, vooral in de zuidelijke staten, kunnen remmen.
Er valt moeilijk aan te twijfelen dat deze wetgeving voor een aantal
jaren de arbeidersorganisaties zal verzwakken. Het is niet mogelijk
zulke veranderingen in te voeren in gevestigde gewoonten zonder
problemen te scheppen voor de verenigingen.
Op het ogenblik is het nog onzeker of enige wetsbepaling door het
Congres zal worden aangenomen in deze zitting. Als de meer dringende
voorzieningen in het wetsontwerp van het Huis van Afgevaardigden
een hindernis zouden blijken voor het akkoord in het gezamelijke comité
van Huis en Senaat, zou de wet in de Senaat kunnen worden afgestemd
en er zou niets wettelijk geregeld worden. Dit is echter niet waarschijnr
lijk, daar de wetgevers onder voortdurende druk van de openbare
mening gestaan hebben om in deze kwesties een wettelijke remedie te
vinden 8
)

8 ) N.v.d.R.: Inmiddels is door Huis en Senaat de Labor Reform Act of 1959 gestemd, die reeds door President Eisenhower is ondertekend. De nieuwe wet is een
compromis tussen de boven vermelde Kennedy -Ervin -Bill en de Landrum-Grif f in-Bill.

Belgische onderwijsproblemen
na het schoolpact
IR. O. DEWILDE
Voorzitter van de Nationale
Confederatie der Ouderverenigingen

N de onderontwikkelde landen telt, naar een mededeling van dhr.
Scheyven, de globale bevolking heden ten dage nog meer dan 80%
analfabeten, terwijl de intellectueel gevormde klasse nauwelijks 4%
bedraagt. Indien de meeste West-Europese landen, en de V.S. van
Amerika in nog hogere mate, zulk een hoogstaand algemeen levens~
niveau hebben bereikt, dan danken zij dit ontegenzeggelijk in de eerste
plaats aan de veralgemening van het lager en het secundair onderwijs in
de generaties welke de onze zijn voorafgegaan.
In België is het verplichtend onderwijs tot 14 jaar vijfenveertig jaar
geleden, in 1914, ingevoerd. Wijze staatslieden, als de katholieken de
Broqueville -en Poullet, wier naam is verbonden aan de wet van 1914, en
de socialist Destrée, hebben niet geaarzeld deze algemene verplichting
tot lager onderwijs mogelijk te maken door een aangepaste wetgeving
welke aan private instellingen de macht gaf om lagere scholen op te
richten, de gemeenten in staat stelde deze te subsidiëren of zelf een
lager onderwijs te organiseren, en bepaalde dat de staat de uitbetaling
der salarissen zou verzekeren. Deze eerste stap tot een veralgemeend
lager onderwijs isongetwijfeld de werkelijke voorbereiding geweest tot
de gezonde democratisering en de politieke maturiteit van heel ons volk
en een stevige grondslag voor onze toekomstige economische welvaart.
De overgrote meerderheid van de gemeenten hebben aan het lager
onderwijs inderdaad enorm veel tijd en geld besteed en het grootste
deel van hun zorg. Wanneer wij hier, na zo vele jaren, op terugblikken,
mogen wij er wel eens met nadruk op wijzen dat de welvaart waarover
vele gemeenten zich vandaag verheugen, het rechtstreeks gevolg is van
een ruime en broedziende onderwijspolitiek gedurende de voorbije decennia. Evenmin mag daar echter bij vergeten worden, welke bevoegde
steun het initiatief der gemeenten, op zeer vele plaatsen, steeds genoten
heeft vanwege de katholieke gemeenschap: de grenzenloze offervaardigheid van de katholieke ouders, de toewijding van priesters, religieu
zen en lekenonderwijzers in de dienst van het gemeentelijke onderwijs.
Het verwondert mij soms dat bij de Rerum Novarum-feesten, die toch
een hulde willen zijn aan onze christelijk-sociale ontvoogdingsstrijd, zo
weinig aandacht wordt besteed aan het werk van die velen die ons volk
hebben leren leven, lezen en denken, en toch de werkelijke opbouwers
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zijn geweest van onze ruime sociale welstand en politieke democratie.
Na één generatie van veralgemeend lager onderwijs moest noodzakelijkerwijze het veralgemeend secundair onderwijs volgen. De ouders van
nog zeer velen onder ons hebben alleen een lager onderwijsgenoten.
Hun voornaamste zorg is echter geweest, aan ons, hun kinderen, een
meer uitgebreide opleiding te geven. Men kan zeggen dat het probleem
van de uitbreiding en dedemocratisering van het secundair onderwijs
zich in België scherp begint te stellen vanaf 1925- 1930. De eerste impuls
ging uit van de .industrie, en had tot doel het vormen van technische
beroepsgespecialiseerden. Deze eerste tak van een veralgemeend secundair onderwijs wekte de belangstelling en de zorg van de wetgever in de
periode 1930-1935: bepaalde vormen van subsidiëring droegen ertoe bij
om het vrije technisch onderwijs leefbaar en zijn expansie mogelijk te
maken. Opnieuw moet hier echter onderstreept worden dat het voornar
melijk de Kerk is geweest welke het initiatief heeft genomen tot deze
ontvoogdingsvorm van ons volk, daarbij vaak edelmoedig geholpen door
gemeente en provincie. Dank zij het feit dat dit soort van onderwijs
lange tijd uitsluitend onder de bevoegdheid viel van de Ministeries van
Arbeid, van Economische Zaken of van Landbouw, kon ook gemakkelij ker op tegemoetkoming van staatswege worden gerekend.
Van dat ogenblik af was voor de openbare besturen echter ook het
probleem van de andere vormen van secundair onderwijs gesteld. Be~
zwaard door de hypotheek van een eigenlijk reeds eeuwenoude . School~
strijd" en een diep ingekankerd „schoolsectarisme" kon het Ministerie
van Openbaar Onderwijs in de voorbije decennia moeilijk realistisch en
breed zien. Tussen 1925 en 1950 bleven onze Ministers van Openbaar
Onderwijs meestal blind voor de gevolgen van hun beleid op de economische en sociale toekomst van ons land. Werkelijke intellectuele investeringen, welke op lange termijn, voor latere generaties, honderdvoud
renderen 1 ) , bleven uit. Heeft Minister Harmel, niet alleen voor de vrije
scholen, doch evenzeer voor de sector van het middelbaar staatsonderwijs, een schuchtere poging gedaan om de toestand wat gezonder te
maken, dan weet toch iedereen die hem kent, dat hij in zijn wet slechts
een heel klein gedeelte heeft kunnen realiseren van wat hij zag en be~
doelde. De reactie van het linkse kartel, die van 1954 tot 1958 op zijn
beleid volgde, was zo sectair, zo ondemocratisch en zo blind voor de
werkelijke schoolnoden van het hele land, dat een rechtmatige tegenreactie niet kon uitblijven, welke ten slotte een geheel nieuwe oplossing
heeft mogelijk gemaakt.
'

3 ) Cfr. P. Harmel, Economie, Wetenschap, Onderwijs in de U.S.A. in Streven, mei
1957, pp. 705-714.
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Het Schoolpact, tussen de drie grote partijen gesloten, opent nieuwe
horizonten 2 ) . Het is een aflossen van de schoolhypotheek, die zo lange
jaren op 's lands politiek heeft gedrukt, en verzekert de expansie van
het onderwijs in al zijn geledingen. Ondanks zijn vele leemten, welke nu
eenmaal inherent zijn aan een compromis, is het een zeer reële basis,
waarop kan voortgebouwd en voortgewerkt worden. Een van de voornaamste winstpunten van deze „verzoening" zou dan ook moeten zijn,
dat de katholieke gemeenschap, nu zij niet langer gebukt gaat onder de
materiële zorg voor het onderhoud van haar schoolinstellingen en de
uitbetaling der salarissen, samen met de anderen, alle tijd en aandacht
gaat besteden aan de inhoudsproblemen van ons onderwijs zelf, aan zijn
verdere veralgemening en spreiding, aan zijn betere aanpassing aan de
behoeften van de toekomst.
De uitbreiding van de schoolgelegenheid
Een van de meest dringende taken van ons onderwijsbeleid is de uitbreiding van de schoolgelegenheid. Door het feit dat het onderwijs in
alle sectoren kosteloos wordt tot 18 jaar en dat het anderzijds onmogelijk wordt gemaakt, jonge werkkrachten beneden de 19 jaar produktief
in het produktie-apparaat op te nemen, zal de totale veralgemening van
het secundair onderwijs in ons land zeer spoedig een feit worden. Deze
ontwikkeling wordt bovendien sterk in de hand gewerkt door de verrui~
ming van onze economische mogelijkheden en de noodzakelijke aanpas~
sing van onze industrie en instellingen aan de Euromarkt.
De behoefte aan schoolgelegenheid wordt enerzijds bepaald door het
globaal aantal jongens en meisjes op schoolleeftijd, anderzijds door de
„scolariteit". België's bevolking tussen de 12 en de 19 jaar is vanaf 1940
geleidelijk afgenomen, om het laagst te vallen in 1957. Van -dan af is
deze bevolkingsgroep echter weer voortdurend en geleidelijk aan het
stijgen. In 1959 telde zij reeds 65.000 jongens en meisjes méér dan in
1957, wat een toename betekent van 8% in twee jaar. Deze stijgende
lijn loopt door tot in 1964, wanneer deze jonge bevolking van ons land
24% hoger zal liggen of 200.000 eenheden méér zal tellen dan in 1957.
Hoe geweldig snel onze schoolgaande jeugd aan het toenemen is, moge
verder blijken uit de beschouwing, dat het zesde studiejaar van het lager
onderwijs, in 1957-1958, 115.835 kinderen telde, terwijl in datzelfde
schooljaar de bevolking van het eerste studiejaar 168.295 bedroeg of
45% meer. Indien alle kinderen na de lagere school secundair onderwijs
2)

Cfr. Th. Lefèvre, Het Schoolpact in Streven, mei 1959, pp. 722-729.
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zouden gaan volgen, moeten wij voor het schooljaar 1962-1963 een verhoging van 45% tegenover 1957 verwachten van het aantal leerlingen
in het eerste jaar van het secundair onderwijs -~ lagere cyclus. Daarbij
moeten we voor ogen houden, dat deze volume--aangroei van onze
schoolgaande jeugd niet gelijkmatig verdeeld is over het hele land, doch
zeer grote verschillen vertoont van het ene arrondissement tot het an~
dere. De grootste aangroei vinden wij juist in die arrondissementen
waar het schoolnet minder goed is uitgebouwd.
Niet alleen de volume-aangroei van de bevolkingsgroep tussen 12 en
19 jaar bepaalt de omvang van het secundair onderwijs, doch ook de
„scolariteit". In ons land is die zeer verschillend volgens de provincies:
betrekkelijk laag in Limburg en West-Vlaanderen, is zij het hoogst in
Brabant. Sinds 1940 is het schoolgaan over het algemeen echter toege-nomen van jaar tot jaar. Dit had tot gevolg, dat tussen 1940 en 1957, in
de periode dus waarin het aantal kinderen op schoolteef tijd daalde, de
bevolking van het secundair onderwijs toch voortdurend aangroeide.
In de eerstkomende jaren moeten wij verwachten dat de scolariteit
nog verder en sterker zal toenemen, en deze verhoging moet dan beren
kend worden op de snelle volume~aangroei die we boven hebben geschetst. Indien we aldus beide bewegingen samenvoegen, moeten wij als
vast aannemen, dat over het hele land het gemiddelde van de bevolking
van het secundair onderwijs bij de jongens zal komen liggen op index
140 a 150 tegenover 1957, terwijl voor het meisjesonderwijs, waar de
scolariteit het snelst en het meest zal toenemen, deze index moet geraamd worden op 180 a 200.
Beter nog dan de scholen zelf voelen de ouders dit probleem aan. Wij
weten (en ervaren!) dat op dit ogenblik 57% van onze kinderen in de
lagere klassen van de humaniora de lessen moeten volgen in overben
volkte klassen. De uitbreiding welke ons secundair onderwijs in de
eerstvolgende jaren zal ondergaan, is zo omvangrijk, dat een serieuze
planning en een degelijke organisatie onontbeerlijk worden. Het is de
hoogste tijd om het probleem topografisch te situeren en door nauwkeur
rige streekstudies een afdoende oplossing voor te bereiden.
De katholieke gemeenschap mag daarbij niet vergeten dat deze uitbreiding in de tien komende jaren van haar een buitengewone invester
ring zal vergen van ongeveer 7 miljard. De verantwoordelijken van het
Schoolpact zijn hier, althans wat het vrije onderwijs betreft, stilzwijgend
aan voorbijgegaan. Wij hebben het recht niet, de katholieke ouders voor
te liegen. Kosteloosheid is verzekerd voor de normale schoolbehoeften.
Werkingskosten en salariskosten vallen ten laste van de Staat. Doch
het bouwen van nieuwe scholen en gedeeltelijk de uitrusting blijven
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steeds een dwingende, maar zware plicht voor de katholieke ouders en
de hele katholieke gemeenschap, te meer daar het Schoolpact aan de
katholieke gemeenten en provinciën verbiedt, nog enige toelage aan het
vrije onderwijs te verstrekken.
Tekort aan onderwijskrachten
Een tweede probleem waarvoor wij ons in de nabije toekomst geplaatst zien, is het tekort aan degelijke leerkrachten, zowel in het lager
als in het secundair onderwijs.
Het lager onderwijs verliest in de toekomst meer en meer zijn eigen
finaliteit en wordt langzamerhand uitsluitend een voorbereiding tot het
verder onderricht: het overgrote aantal der kinderen gaat na het lager
onderwijs door naar het secundair. Verderop in dit artikel zullen wij
erop wijzen, wat deze ontwikkeling meebrengt voor de organisatie van
het gemeentelijk en het parochiaal lag-er onderwijs, doch hier willen we,
slechts heel kort, aandacht vragen voor de hogere eisen welke hierdoor
aan de leerkrachten worden gesteld. Dwingender dan in het verleden
moeten zij opvoeders zijn meer dan „onderwijzers". Het opvoeren van
het intellectueel peil van onze normaalscholen is toe te juichen wanneer
dit leidt, niet tot de vorming van meer geleerde onderwijzers, doch van
betere opvoeders, die zich wel degelijk bewust zijn van de dienende taak
van de lagere school. Van onze kant echter moeten wij het onderwijzersambt ernstig leren te waarderen. De laatste twintig jaar hebben wij het
op alle mogelijke wijzen gekleineerd. De carrière moet opnieuw de
waardering krijgen die haar toekomt en moet ook materieel weer aantrekkelijk gemaakt worden. Als ouders moeten wij de moed hebben om
aan de opvoeders van onze kinderen een humaner bestaan te verzekeren.
Voor het secundair onderwijs stelt zich hetzelfde probleem: meer leerkrachten en betere opvoeders. De snelle uitbreiding van alle sectoren
van het middelbaar onderwijs maakt het absoluut noodzakelijk dat
steeds meer universitairen zich op deze taak voorbereiden. Leerlingen
van de hoogste humanioraklassen moeten (b.v. in de oriëntatielessen
„Waarheen na de humaniora?", welke tegenwoordig zowat overal gegeven worden) op deze noodzakelijkheid gewezen worden. Reeds nu is
het vaak onmogelijk geworden sommige al te talrijk bevolkte klassen te
splitsen wegens een nijpend tekort aan leraren. Maar een nog dwingender eis, is de kwalitatieve verbetering van ons lerarenkorps. Wij vragen
voor onze kinderen minder knappe specialisten in het nauw omschreven
vak dan degelijk onderlegde, ruim ontwikkelde, persoonlijk gevormde en
christelijk getuigende opvoeders: priesters én leken. En dit geldt in de-
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zelfde mate voor alle vormen van middelbaar onderwijs, niet minder
voor het technische als voor het humaniora-onderwijs. Het Congres van
het Technisch Onderwijs op 8 maart 1959 heeft dit opnieuw sterk beklemtoond: „eerst mensen vormen en dan technici". Daarmede dient
men niet alleen rekening te houden bij het opmaken der programma's
en het uitwerken der methodes, doch bovenal bij het voorbereiden en
aanwerven van de leraren. Welnu, dreigen vele universiteiten, ook zij
die zich voorbereiden op een taak in het middelbaar onderwijs, gedurende hun hogere, gespecialiseerde studies niet de zin te verliezen voor
deze algemeenheid, deze „onbaatzuchtigheid", deze „humaniora" van
het secundair onderwijs? Om dit gevaar te voorkomen zou het wenselijk
zijn, menen wij, deze universitairen, toekomstige leraars, reeds gedur
rende de jaren van hun universiteitsvorming op een of andere wijze
samen te brengen in vormingsseminaries onder een degelijke leiding.
Waarom aan onze universiteiten geen speciale „pedagogie" voor toekomstige leraren van het secundair onderwijs ingevoerd? Door een
brede aanvullende culturele, religieuze en apostolische vorming, door
een spontaan groeiende geest van verstandhouding en samenwerking,
zouden deze candidaat-leraren zich beter bewust worden van hun indir
viduele en gemeenschappelijke roeping, en op die wijze zouden onze
kinderen in het secundair onderwijs makkelijker die algehele opvoeders
krijgen die wij, ouders, voor hen wensen.
Reorganisatie van het lager onderwijs.
Het lager onderwijs hoort thuis in de gemeentelijke en parochiële
scholen en minder in de „stedelijke schoolkazernes'', welke we de laatste tijd zulk een uitbreiding hebben zien ondergaan. De ontvolking van
de lagere gemeente~ en parochiescholen hangt samen met het feit dat
het lager onderwijs meer en meer slechts een voorbereiding wordt op
een voortgezet onderwijs en met de overtuiging van vele ouders (welke
in vele gevallen onaanvechtbaar is) , dat de parochie- en de gemeenteschool geen degelijke voorbereiding geeft op om het even welke vorm
van secundair onderwijs. Dat de ouders in die omstandigheden hun
kinderen vroegtijdig terugtrekken uit de lokale school om ze in de voorbereidende afdeling van de grote school te plaatsen, kan hun niet altijd
kwalijk worden genomen. De ouders vragen echter niet beter dan dat
de lokale school zo zou worden gereorganiseerd, dat haar peil zo zou
worden opgevoerd, dat het onderwijs en de behuizing zo zouden wor~
den verzorgd, dat zij er zich gemakkelijk van laten overtuigen, dat hun
kinderen in de parochie- of in de gemeenteschool even goed, zo niet
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beter, op het voortgezet onderwijs worden voorbereid als in de voor-bereidende afdeling van een secundair instituut. In dat geval zullen zij
vanzelf het lokaal onderwijs verkiezen: het brengt voor hen grote be~
sparing mee (bus, tram of trein) , voor de kinderen een betere familiale
sfeer, minder tijdverlies, minder lichamelijke en morele bezwaren.
Bovendien zou dit voor de middelbare scholen een oplossing betekenen
voor het probleem van de overbevolking van hun voorbereidende af deling en zelfs lokalen vrij maken voor de overtalrijke middelbare klassen.
Aangezien het lager onderwijs moet voorbereiden tot secundair
onderwijs, moet de zogenaamde vierde graad nog alleen blijven bestaan
voor die kinderen die werkelijk geen voortgezet onderwijs kunnen
volgen. Hierbij dient echter een bijzondere aandacht besteed te worden
aan die minder begaafde kinderen (we bedoelen niet de abnormale of
zgn. gehandicapte kinderen, die een plaats vinden in het bijzonder
onderwijs) , die nu maar al te vaak van klas tot klas worden meegesleept
en ten slotte toch voor geen enkel secundair onderwijs, zelfs voor geen
verdere beroepsopleiding worden bekwaam gemaakt. Waarom zouden
deze kinderen niet intercommunaal worden bijeengebracht in speciaal
voor hen aangepaste klassen, met gespecialiseerde leermeesters? Sommige experimenten schijnen te bewijzen, dat dergelijke kinderen in twee
jaar tijd wel degelijk kunnen ,,bijgewerkt" worden.
Voor het secundair onderwijs geldt mutatis mutandis hetzelfde: alle
vormen van dit onderwijs moeten de mogelijkheid bieden aan de besten
onder de leerlingen om verder onderwijs te volgen. Het heeft geen zin,
de ouders van 12-jarige kinderen te verplichten een definitieve keuze
te doen en de toekomst van hun kind definitief af te grendelen of binnen
enge grenzen te beperken. Er moet een einde gemaakt worden aan het
afleveren van „mooi gedrukte certificaten" zonder inhoud en uitzicht.
De manie om kinderen (vooral meisjes) bezig te houden in speciale
afdelingen zonder overgangsmogelijkheid naar verdere studies, moet
worden verhinderd. Een drastische onthouding van erkenning en subsidiëring ware hier een afdoende maatregel.
Het Schoolpact en de ouders.
Het Schoolpact verzekert aan de ouders: schoolgratuïteit tot 18 jaar,
ruime studiebeurzen voor middelbaar en hoger onderwijs. Materieel
betekent dit natuurlijk een grote verbetering. Nu bovendien bij vele
vrije instituten ouderverenigingen zijn georganiseerd, die op nationaal
plan reeds enige medezeggenschap hebben verworven in het opmaken
van de programma's, is de katholieke school voor vele ouders niet
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meer zo vreemd; zij hebben meer vertrouwen gekregen, raken meer
vertrouwd met het milieu waarin hun kinderen leven, verstaan beter
de leiding van de school en de geest die er heerst. Graag zouden we
even stilstaan bij het werk en de bedoelingen van deze ouderverenigingen, maar het probleem is zo delicaat, dat we er liever later eens
omstandiger op terugkomen. Voorlopig moge het volstaan, te verwijzen
naar de brochures De Ouderverenigingen en Algemene Leer der Ouder.verenigingen, uitgegeven door de Nationale Confederatie der Ouderverenigingen, Guimardstraat 5, Brussel 4.
Een werkelijk katholieke opvoeding is niet mogelijk zonder een totale
eensgezindheid betreffende het te bereiken doel en de aan te wenden
methoden: school en gezin op elkaar afgestemd. Uit de contacten tussen
de ouders en de school moet die gemeenschap groeien die gezamelijk de
verantwoordelijkheden op zich neemt in de opleiding van onze kinderen
tot dragers en getuigen van die levenswaarden die ons bovenal dierbaar
zijn. Nu een groot deel van de materiële lasten van de school en van de
ouders is weggenomen, nu de school, dank zij de steeds verdere uitbrei-ding van het onderwijs tot een hogere leeftijd, een langere en diepere
invloed krijgt op onze jeugd, is het meer dan tijd om ons over deze opvoeding gezamelijk te bezinnen. Het gezin pakt de opvoeding der
kinderen vaak verkeerd aan ... , maar de katholieke school van haar
kant niet minder. Slechts wanneer school en gezin volkomen op elkaar
zijn afgestemd, zijn de meeste waarborgen aanwezig voor een duurzame
en algehele vorming.
,

Roerloos noch negatief

TH. GOVAART

De twee romans van jan Walravens

ET lijkt mij dat Jan Walravens in Nederland vrijwel uitsluitend bekendheid
geniet als medewerker aan een aantal Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften,
ten, als samensteller van de bloemlezingen Waar is de eerste morgen? en
Vijfde kolom en meer in het algemeen als animator van en „propagandist"
vo r de Vlaamse experimentele poëzie.
Het heeft mij tenminste vrij veel moeite gekost in een Nederlands antiquariaat
,een exemplaar van zijn eerste roman Roerloos aan zee 1 ) op te duikelen, terwijl
het mij bovendien zelden is gelukt met overigens belezen Nederlanders een gesprek aan te knopen over dit boek of over zijn recente roman Negatief 2
Toch zijn beide werken in verschillende opzichten belangwekkend. Op de
eerste plaats zijn ze goed gemaakt. Misschien
en dit zou dan vooral voor
Roerloos aan zee kunnen gelden
iets te veel geconstrueerd (het zijn, dit ter
verklaring, duidelijke romans à these), maar toch nergens zo dat het natuurlijke
verloop van de vertelling er onder te lijden heeft; over het algemeen hebben we
hiervoor trouwens bij onze zuiderburen aanzienlijk minder te vrezen dan bij ons.
Vervolgens overspannen ze in hun ontstaansgeschiedenis (1944-1950 en 1952naar ons uit
1956) vrijwel de hele publiceer-tijd van hun auteur, een schrijver
zijn essays en inleidingen bekend kan zijn
die er zeer welomschreven en steeds
weer opnieuw gewetensvol geformuleerde ideeën op na houdt: niet alleen op de
gebieden van kunst en letteren, maar ook op die der moderne levensbeschouwing
en -houding in wijdste zin.
Ten derde merken we dan ook bij lezing van beide romans op, dat de geesteshouding die uit beide werken spreekt exemplarisch genoemd mag worden voor
een hele generatie auteurs die na 1950 in Noord en Zuid aan het woord gekomen zijn.

H

) .

In het eerste hoofdstuk van Roerloos aan zee komt Herman Kempadel, na een
gevangenisstraf voor de moord op zijn geliefde Nana Verkade, terug naar het
ouderlijk huis, waar zijn vader nog woont met een oude huishoudster. In het
eerste gesprek van Désiré met zijn zoon wordt al een van de kernproblemen van
dit boek aangeduid. De zoon zegt, terwijl hij met de linkerhand over zijn haren
streek: „Ik zou iets willen doen. Eindelijk iets willen doen. Hij liep door de
kamer zoals hij waarschijnlijk door zijn cel gelopen had.
Je bent nu vrij, zei ik.
Hij stond een ogenblik stil in het midden van het vertrek, alvorens te antwoorden :
Vrij, zei hij. Waarvoor ?" (p. 20) .
Een paar bladzijden verder zoekt Herman te bepalen wat zijn denken in de cel
heeft bezig gehouden. Hij breekt zijn gepeins dan plotseling af met:
1) Roerloos aan zee. — De Sikkel, Antwerpen; Daamen, Den Haag, 1951, 282 pp
2) Negatief. — Mariteau, Brussel~Den Haag, 1958, 203 pp., ing. f 5.75, Fr. 75.
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,,— Heeft geen belang, zei hij . En mijn wezen, welk belang heeft dat ? Alleen
wat ik gedaan heb, telt" (p. 23).
En even verder, tegen zijn vader: „Denk er niet meer aan. Tracht liever aan
niets meer te denken, oude man. Eens zal God wel verplicht zijn ons vrij te
laten" (p. 24) .
Citaten zijn altijd als de toevallig niet doorgefietste getuigen bij een verkeersongeval, maar het is toch wel leerzaam eens in Walravens bloemlezing uit de
Vlaamse experimentele poëzie te bladeren en dan te stuiten op een klein gedichtje van Marcel Wauters als dit:
„Gevangen
in de oneindigheid
duiven
zweven boven de stad
eindeloos
de vlucht
op zoek in de lucht
naar het spoor van de voorgaande vlucht
vruchteloos" ( Waar is de eerste morgen? p. 93) .

Om vervolgens van Erik van Ruysbeek deze strofe te lezen:
„Verleden ondergangen schouwen
naar de ondergangen van morgen
de stilte die over de catastrofen daalt
hangt reeds over het landschap onvermurwbaar
schaduwen veroveren kanten en kantelen
maken ook in mij in mij schemer over alle dingen" (o.c. p. 91) .

En van Remy C. van de Kerckhove de regel:
„zou alleen de executie betekenis aan mijn leven geven" (o.c. p. 88) .

Tenslotte de aanmaning van Ben Cami :
„En als gij eenzaam zijt of angstig,
Vóór de harteloze eeuwigheid,
Weiger alle troost:
0 mens, o vlees geworden vraag".

En als ik het milieu moet schetsen waarin Herman Kempadel thuiskomt, de
manier ook waarop vader en zoon op elkaar reageren, lijkt een strofe van Hugo
Claus op zijn plaats:
„Het huis van: als het ware
bij gebrek aan
maar al te goed
verongelukt en dood
geboren en verloren
van uit de uitersten
van in de innersten
van nooit en niet
maar toch van als het ware
bij gebrek aan lucht aan licht
aan vuur aan rook...." (o.c. p. 41) .

Grootvader Herman Kempadel had zijn zoon Désiré uiterst formalistisch en
streng katholiek opgevoed. „Mijn jeugd was godsdienst" zegt deze man later. Er
was angst voor de straffen van God, er was ook een duidelijk aangekweekt
„pijnlijk zoeken naar eenheid met de Allerhoogste" . Het voornaamste aspect
blijkt achteraf de angst voor de vader, ook door de verfijnde manier waarop hij
al het menselijke en wereldlijke wist te ontluisteren. „Was zijn invloed op mijn
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godsdienstig leven radicaal en tyranniek, de onverschilligheid die hij mij inprenten wou voor alles, tenzij voor het religieus gevoel, liet hij slechts geleidelijk en
met gemeten dosissen in mijn gemoed binnensijpelen" (citaten uit Roerloos aan
zee, p. 69) .
Als Désiré dan evenwel rond zijn dertiende j aar zijn vader, de weduwnaar,
bespiedt met een der vrouwen van het dienstpersoneel, wreken zich de misvormende ideeën en heeft dit tot overigens bevrijdend resultaat, dat de
invloed van de vader is afgelopen: „ik was van hem bevrijd. Hij was volledig
uit mijn geest verdwenen. Doch met hem ook alle zekerheden" (o.c. p. 74) .
De volwassen Désiré Kempadel, vooraanstaand katholiek essayist, leraar-anglicist, heeft behalve in de onomstotelijke zekerheden van een vanuit leerstellige
bekrompenheid levend katholiek ook een toevlucht gevonden in het cultureel
comfort, in een zekere esthetiserende evenwichtigheid, in een verregaande vergeestelijking van het hele menselijk bestaan én .... in zijn woonwagen. Hij
heeft wat boeken en geschriften samengebracht in dit vehikel, om zich daar te
kunnen afzonderen en al lezend te kunnen rondtrekken. Later merkwaardige
hobby verzamelt hij er ook wapens. „Ik ging te midden van de wapens zitten
of sloot de valdeur en ging er op liggen. Zo ben ik daar dikwijls, na een lange
en moedeloze dromerij, vermoeid en totaal afwezig van geest in slaap gevallen.
Het was een soort masturbatie van mijn geest geweest, alsof ik mezelf bevrucht
had met mezelf. De woonwagen was een vrij subtiel instrument, door mij geschapen om vrij te zijn". En dan is er op zijn werkkamer thuis de verzameling foto's van moordenaars, dieven en prostituées die deze keurige heer er op
na houdt: hij idealiseert hun daadkracht, het feit dat zij (de moordenaars) ingegrepen hebben in het leven van de medemens, dat zij (de dieven) de vaststaande
orde hebben durven verstoren en dat zij (de prostituées) zich in dienst stellen
van een onmogelijke liefde, waarvan „zij dromen met dezelfde hartstocht en
dezelfde machteloosheid als ongevormde veertienjarigen" (o.c. p. 46) .
Zijn talrijke frustraties heeft deze vader duidelijk ook overgedragen op zijn
zoon. Als jongen is deze zeer gevoelig voor de vaderlijke invloed geweest en
heeft hij, Herman, zich in laten kapselen in de maatschappelijke, culturele en
religieuze quasi-evenwichtige schijnzekerheden van de ouders. In het zesde
hoofdstuk staat de vroegere verbondenheid van de vader en de zoon (in de tijd
vooral van een ernstige ziekte van de moeder) tegenover hun volstrekt gescheiden zijn na de terugkeer van Herman uit de gevangenis en de dood van de
moeder. Sprekend over zijn opvoeding, antwoordt Herman op de vraag „Beweer
je, dat iemand die eenmaal oprecht-godsdienstig is geweest, nooit meer aan God
ontsnapt?" het volgende:
„ Ik zou er geen algemene waarheid van durven maken .... Maar jij hebt
mij ook geen godsdienstige opvoeding gegeven of wat men zo pleegt te noemen. Jij hebt mij krankzinnig gemaakt van God. En wie weet of je eigen vader
niet hetzelfde deed met jou. Voor mensen als jij en ik is het gevoel van Gods
macht als een zesde zintuig geworden. Het weerstaat alle rationalisme en alle
logica. Wie zo God voelt, raakt hem niet meer kwijt, zelfs niet wanneer hij een
mens vermoordt en éénmaal om de week met publieke vrouwen slaapt" (p.
172) . Een zo gevormd (misvormd) mens aanvaardt God niet en kan God niet
in zichzelf doden: hij verkeert in een onmogelijke en onleefbare tussensituatie,
waarin hij van zichzelf zegt: Ik ben „een stilstand voor God .... ; meer niet.
Wij zijn een onmogelijkheid, zowel om Hem tegemoet te treden als om Hem af
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te wijzen. Heel de mens is een onmogelijkheid. Het is niet mogelijk God tegemoet te gaan, het is niet mogelijk het leven van de anderen gelukkig te maken.
Aan de mens is niets mogelijk .... Je kunt maar staan, onbeweeglijk als de
standbeelden in het stadspark, roerloos en wachtend op de vernieling" (p. 173).
Vanuit deze totale affectieve onrijpheid is dan al jaren tevoren met de j ongeman Herman Kempadel de tragedie begonnen die hem in de gevangenis heeft
gebracht en zijn verder leven knotten zal en vanuit ditzelfde defect groeide de
merkwaardige rol die zijn vader daarin speelde en spelen zou.
Op een avond treft Désiré Kempadel in zijn woonwagen, die open blijkt te
zijn, een halfnaakt meisje aan, dat daar een man ontmoet heeft. Het savoir-vivre
van het kind overrompelt hem al direct zodanig, dat hij in het op de ontmoeting
volgende gesprek reageert als een schooljongen. Deze Nana Verkade blijkt een
relatie van zijn zoon. Deze komt hier rond voor uit en wil zelfs met Nana gaan
samenwonen. De reactie van de vader is consequent: „Zoals gebeurd was in de
wagen met Nana, zag ik thans plotseling een mens voor mij verschijnen. Ik keek
een wil en een wens aan, een daad die zich primitief en onbeschaamd voor mijn
dromen en mijn poëzie plaatste .... De strijd ging tussen zijn totale liefde en
mijn aftandse dromen" (p. 57-58) . Herman verwijt zijn ouders hun bovengeschetste opvoeding. Zijn ontmoeting met Nana is dan het eerste contact
met het werkelijke, concrete, ervaarbare, emotioneel-geladen leven geweest:
„Nana is het vlees geworden waarop ik mijn kerk wil bouwen. Meer niet, maar
ook niet minder. Zij is mijn geluk. Voor mij is zij mijn leven" (p. 60) . Herman
weigert God op deze zaken te betrekken: „Hij kan het ook zonder mijn onrust
en angst stellen" (p. 61) . Anderzijds staat tegenover Nana's bewering „dat er
geen God bestaat", zijn uitspraak: „Zohaast ik zeker weet dat God niet bestaat,
dood ik mij" (p. 62) .
Zeer complex wordt dan de verhouding tussen Herman en Nana. Walravens
is met bijzonderheden hierover overigens betrekkelijk zuinig: er wordt meer te
veronderstellen gegeven dan werkelijk verbeeld (in beeld gebracht) . Gedeeltelijk
is dit te wijten ongetwijfeld aan het falen van de beginnende romancier,
die zelf van de leeftijd Herman/Nana ook nog geen afstand kan nemen; anderdeels wordt het geleidelijk aan duidelijk dat niet Herman, maar zijn vader de
hoofdfiguur van het boek zal worden.
Herman en Scribé (een vriend van Nana) zijn achteraf één in hun getuigenis,
dat Nana Herman genomen heeft, omdat ze in hem iets „anders" zag dan in de
„fats, de athleten, de artisten, de snobs, de rijkemanskinderen'' uit haar kennissenkring. „Ze wou met mij langs een bibliotheek, of beter nog, langs het zijkapelletje van een kathedraal in het leven binnengaan. Of beter nog, ze zou
geest en lichaam eindelijk verenigen in de geslachtsdaad" (p. 119) .
Voor Herman we hebben het al gesuggereerd lag de zaak precies andersom: overvoerd met „geest' 'zoekt hij alleen het lichaam; en hier ligt de diepste reden van de mislukking: hij kwam niet bij Nana om haar verlangens naar
een vollediger menselijkheid te bevredigen, hij denkt met haar aan de dwang
van het „geestelijke" te ontsnappen. Hij is dan ook niet wat Nana van hem
vraagt: wat zij in hem liefheeft is alleen het juist verworpen deel van hem
dat op zijn vader terug te voeren is. Zoals Scribé het uitdrukt: „Ze zei me, dat
ze van je zoon hield, dat hij anders was. Ze beminde die „ándersheid" . Tussen
haakjes gezegd, dat ander ben jij ". En verderop: „Ze heeft me geantwoord, dat
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ze niet gaf om opvoeding en karakter. Dat ze hem nam omdat hij vreemd was.
Dat ze het vreemde wou kennen. En ze noemde dat vreemde God" (p. 130) .
Voor Désiré, de vader, ontstaat nu langzamerhand en terwijl de verhouding
Herman/Nana steeds duidelijker op een mislukking uitloopt de merkwaardige
situatie dat hij, die van het begin af aan op Nana verliefd is geweest en ook
sexueel naar haar verlangt, zich langzamerhand bewust gaat worden van het feit
dat het meisje in feite ook op hem aangewezen is.
Dan spelen zich snel de feiten af die de zakelijke hoofdinhoud van het boek
vormen. Nana die zich van Herman heeft losgemaakt volgt Désiré naar een provincieplaats waar hij een rede moet houden. Ze heeft een lang gesprek met hem,
wandelend, later in een hotel, en geeft zich aan hem op haar hotelkamer. Intussen is Herman haar achterna gereisd en ook de zich ongerust makende Scribé. Deze laatste arriveert het eerst, treft Nana in de hall en begroet haar. Op
het moment van deze omarming komt de totaal over zijn toeren zijnde Herman
ook binnen, denkt dat Nana hem met Scribé ontrouw is geweest en schiet haar
dood.
In het gesprek tussen vader en zoon in de gevangenis, nog voor de veroordeling van Herman, geeft de laatste weer de verklaring van zijn houding: „Ik heb
je al gezegd, dat ik er over nagedacht had. Zelfs al was ze mij doodonschuldig
in de armen gevallen .... dan zou ik haar nog gedood hebben. Ik wou er mee
gedaan maken. 0, niet met haar .... Niet met de mensen, niet eens met mezelf.
Maar met God .... Ik wist alleen dat ik Hem doden wou. Hij heeft mij altijd
belet te leven .... Ik wou God doden ! Alsof men God ooit zal kunnen doden!
Alsof God niet met ons, met ons vervloekt geslacht sterven zal !" (p. 212) . „ En
jij ook, zei Herman (tegen zijn vader dus) .... , jij ook hebt God willen doden
door je aan het leven te onttrekken en te spelen .... En moeder tracht God te
doden in roerloosheid .... Mijn God, indien God niet bestond, dan zou het
schoon zijn, dan zou het schoon zijn" (p. 213) .
Voor Herman berust deze laatste uitroep (in zijn concreet geval) op de veronderstelling dat Nana hem trouw geweest is: in de magnifieke brief aan Scribé,
geschreven drie en een halve week na zijn invrijheidstelling, schrijft hij : „Zij
was voor mij de verpersoonlijking van het Vlees geweest, begrijp je, of van de
Stof als je wil. Het Vlees had mij bedrogen, vermits ik het in jouw armen vond
.... omdat het eens te meer niets anders geweest was dan een schim en een
leugen, waarachter de Andere zich verborg. De Andere, De Jaloerse. Hij had me
toen al bedrogen onder de vorm van de boeken, de vader, de gedachte en nu het
Vlees .... Zo kwam ik op de gedachte Hem te doden, God en het Vlees tezamen. Ik wilde zowel een einde stellen aan Zijn afwezigheid als aan haar ontrouw. Ik zou eindelijk volledig bevrijd zijn van de twee polen die de mens van
zichzelf verwijderd houden: het Vlees of de Stof, en God" (p. 271-272) . God
evenwel bleef bestaan en ertegenover kon de man in de cel niets meer stellen.
Herman ziet nu in dat hij er verkeerd aan heeft gedaan in Nana alleen het Vlees
te zien. Hij vervolgt in de brief: „Je glimlacht misschien en je vraagt sceptisch:
wie was zij dan, die Nana Verkade, die wij allen bemind hebben ? Wat anders,
Scribé, wat anders dan een mens ? Een waarde ! Scribé, een waarde om tégen God
uit te spelen. De enige waarde die men tegen God kan opstellen. Dood God, en
de mens wordt geboren" (p. 272). En tenslotte: „Zie je, als ze mij ontrouw geweest is, verliest ze automatisch haar transcendentele waarde. Dan is ze een Niet,
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zoals heel de rest en heb ik in haar slechts een vrouw, geen Mens ontmoet. Dan
is mijn opstand, dan is de opstand van alle Godloochenaars ijdel. Dan bestaat
alleen God, God die in ons bloed zit en ons verslindt gelijk een lintworm. Dan
is de mens niets en dan is God alles en kunnen we slechts zwijgend en gespannen naar Hem staren, roerloos" (p. 273).
Herman is inmiddels ook „zakelijk" met de tot internationale opiumsmokkelaar „opgeklommen" Scribé in aanraking gekomen. Hij heeft geld van zijn vader
gekregen en vervolgens de rest gestolen; hij is nu weer voortvluchtig en zijn
vader geeft hem aan bij de onderzoeksrechter. Désiré dringt dan door tot Scribé
en hoort van hem, nadat hij de brief gelezen heeft, dat Scribé Herman naar
waarheid heeft geantwoord „Nooit is zij met een van ons naar bed geweest. Wij
waren er boos en bokkig om, maar zij had het leven aan het rechte eind. Er was
een zeker verlangen naar zuiverheid in haar, dat wij allen met haar deelden en
waarvan jouw Herman niet het minste benul had. Die zegt God en verder is zijn
geweten gerust. Ons ideaal van zuiverheid was schoner en menselijker. Niemand
is het zo trouw gebleven als zij" (p. 275) .
Het slot van het boek komt dan, zoals we het kunnen verwachten : Désiré doet
het „humanistische kaartenhuis" van Herman (die overigens nog steeds nergens
van weet) en Scribé (die nog wel andere pijlen op zijn boog heeft en voor wie
„God altijd overbodig" is) ineenstorten met de mededeling dat Nana hem wel
ter wille is geweest: „Hij meent dat hij een toekomst heeft en dat hij een mens
is. Het is tragisch en potsierlijk tezelfdertijd" (p. 281) 3 ).
De hoofdproblematiek van de Walravens van Roerloos aan zee kan ons moeilijk ontgaan: duidelijk worden tegenover elkaar gesteld het van de wereld en de
mens afgewend beleven (liever, naar de bedoelingen van de auteur: niet-leven)
van een paar „orthodox" rooms-katholieken en de overgave aan het natuurlijke
en menselijke van een paar „liberaal"-denkenden; de gebondenheid aan de
Geest, waarin de Stof tot quantité négligeable wordt, en de overgave aan „volledige" menselijkheid, waarin de mens vanuit zijn stoffelijk en als-stoffelijkervaren bestaan tot een hem eigen, niet aan de Geest ontleende, authenticiteit en
moraliteit komt.
Het frappante is nu evenwel dat Hermans pogingen in deze richting door de
auteur niet met goede uitslag „beloond" worden. We vernemen niets meer over
hem, maar het „fundament" waarop hij de kerk van zijn humanisme wil gaan
bouwen te weten de „ongereptheid" van Nana blijkt ons, lezers, een fictie.
Maar nu komt de wezenlijke vraag: is dit juist ? Valt het afgodsbeeld Nana op
grond van haar „overspel" met Désiré Kempadel ? Het lijkt zo voor Herman, het
3 ) In dit vrij uitvoerig résumé van enkele hoofdzaken uit Roerloos aan zee heb ik
één symbolenreeks tot nu toe min of meer moedwillig verwaarloosd. Niet omdat ze
niet belangrijk is, maar omdat het, doordat Walravens haar „onvoldoende" uitwerkt,
niet geheel duidelijk wordt (voor mij althans) welke rol zij precies speelt. Grootmoeder Kempadel is jong gestorven en Désiré is dus door zijn vader „opgevoed"; moeder
Kempadel wordt (vooral in he't begin van het tweede hoofdstuk) getekend als een in
grijze gelatenheid en roerloze onderworpenheid aan haar man en God voortvegeteren~
de vrouw: Herman is dus ook door zijn vader gevormd; als Désiré na het gesprek met
Scribé aan de kust staat, zich een moment met Herman identificeert en sexueel duidelijk reageert op de voorstelling die hij zich dan weer van Nana voor de geest roept,
spreekt hij he't woord „Moeder" uit. Het kost natuurlijk geen moeite deze gegevens
psycho-analytisch met elkaar in verband te brengen en te duiden, maar -- vandaar
„onvoldoende uitgewerkt" — ik zie niet wat Walravens er precies mee „doet".
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wordt de argeloze lezer ook vrij sterk gesuggereerd; maar men kan hier ook een
tegenovergestelde conclusie trekken. Is het voor het meisjeniet zo geweest, dat
zij wat zij zocht wat zij als mens nodig meende te hebben niet vond bij
Herman, zich vervolgens realiseerde dat het te vinden zou zijn bij Désiré en zich
daarom in haar beleving met recht aan hem toevertrouwde?
Wat de teneur van het boek betreft staan we dus voor de keuze: ofwel Walravens suggereert een volstrekt nihilisme, daar noch Geest noch Stof noch mens
„betrouwbaar" zijn en er dus inderdaad niets rest dan een „roerloos" afwachten
tot we vanzelf een keer in het niet terugvallen, ofwel de auteur „corrigeert"
alleen de idealen van een atheïstisch humanisme door duidelijk te maken dat
hierin een algemeen ethische norm geen enkele zin heeft, maar dat ieder mens
het recht en de plicht heeft te leven volgens de „norm" die de gang van zijn
eigen leven, denken en beleven hem stelt.
De misleidende titel van de tweede roman Negatief schijnt in de richting van het nihilisme te wijzen. We krijgen hier te maken met een kleptomaan,
genaamd Pierre Esneux, waarvan terloops een keer wordt medegedeeld dat zijn
moeder een Kempadel was. In zijn jeugd is deze afwijkende
kende jongen niet opgevangen, maar door zijn vader, met volledige instemming van zijn moeder, voortdurend afgeranseld. Verder ging hij van verbeterhuis naar verbeterhuis, zonder
dat dit iets uithaalde. Na zijn huwelijk met de zeer rechtschapen Martha, die
hem ook niet anders dan als een misdadiger kan zien, blijft hij gaan van gesticht
naar gesticht, tot zijn vrouw hem, als hij een keer terugkeert, niet meer in huis
wil hebben, het zevenjarig zoontje Karel bij zich houdt en Pierre definitief van
zich af stoot.
Wat zich daarna in Pierre Esneux af gaat spelen zou men eigenlijk het best
als een soort geperverteerde zelfaanvaarding kunnen karakteriseren: de eerste
dertig jaar van zijn leven zijn ongelukkig geweest in het vruchteloos verzet tegen
zijn kwaal, tegen het kwaad dat hij bedreef, hij gaat zich nu bewust op dat
kwaad toeleggen en het uit vrije wil en langzamerhand aangekweekte
volle overtuiging bedrijven. In de plaats van de blonde, heldere, vrome Martha
kiest hij zich de donkere, merkwaardig ruikende, harde, alleen in haar sexe voor
hem bestaande, overdag norse en zwijgende Nathalie. Hij begaat de afgrijselijkste misdaden: geeft een spelend babytje scheermesjes waar het de handjes mee
verwoest, vermoordt „zo maar" een niets vermoedende prostituée en een toevallig in zijn gezichtskring komende Italiaanse architect: met als enig doel de bevestiging van zijn negativisme en het volstrekte isolement dat hij zich gekozen
heeft. Een ander idée fixe dat hij in de tweede helft van zijn leven koestert is
het vervaardigen van Otto, een robot, die de mensenwereld zal verwoesten en
opheffen en die zelf geen enkele verantwoordelijkheid zal dragen, geen ethiek
zal kennen en dus ook geen kwaad zal kunnen doen; Otto wordt een remplaçant
voor zijn zoon en vervult volledig zijn denken en zelfs zijn droomleven.
Op zestigjarige leeftijd het tijdstip dat de roman speelt besluit hij er
dan een eind aan te maken: hij stelt een programma van vier dagen op dat zal
eindigen met zijn arrestatie door de politie-inspecteur Destouches, een man waarmee hij al eerder in aanraking is geweest, die hem na de moord op de architect
ook verdacht heeft, maar die hem bij gebrek aan duidelijk bewijs én gefascineerd
door zijn levenshouding weer heeft vrijgelaten.
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zijn meest persoonlijke notities
staat de gang van
In zijn rode schrift
zichzelf verraden
zaken tevoren genoteerd: „zichzelf verraden bij de politie
dan zijn geest doden en zijn lichaam verminken
in het hart van de anderen
zichzelf onbeweeglijk maken
dan zichzelf de reden van leven ontnemen
ontaarding van zichzelf
dan .... zijn
hoe zijn?
zichzelf afzweren
zin" (p. 19) .
wat zijn? ik weet het niet
ik weet het niet
De eerste twee dagen worden daarna volgens plan afgewerkt: Destouches
krijgt een brief met een bekentenis van de twee moorden, er gaat een telefoontje
naar Nathalie waarin dezelfde feiten met duivelse voldoening en de bewuste
opzet de vrouw te vernietigen aan het licht worden gebracht, Pierre gaat met zijn
kleinzoontje Olivier (buiten weten van de ouders van school gehaald) naar een
warenhuis, stopt het kind vol speelgoed en lekkers en „vermoordt" het geestelijk
door te vertellen dat de vereerde grootvader inderdaad (zoals moeder altijd gezegd heeft) een dief en een leugenaar is en door de walgelijke verhalen van
sexuele misdragingen van kinderen onder elkaar op te hangen.
Na de ontmoeting met de wegens opwekking van een abortus aan lager wal
geraakte apotheker Felix Ickx (hij heet eigenlijk Janssens) wordt het programma nog even verder afgewerkt: Pierre knelt zijn vinger kapot tussen een deur,
snijdt het gekneusde lidmaat overlangs open en verbrandt zijn borsthaar en -huid
met een vlammende kaars. Dan evenwel, op de derde dag, als rustdag gepland,
heeft de merkwaardige biecht tegenover de medelijdende en hulpvaardige apotheker plaats : de onvoorziene en het wezen van deze roman bepalende gebeurtenis.
Ickx-Janssens (de namen zijn symbolisch voor „Elckerlyc") is het type van de
eigenlijk omdat
half-intellectuele opstandige-van-buiten-af, die in zijn leven
hij in goedheid te zwak was en de wetten overtrad
mislukt is en in zijn lectuur argumenten zoekt om de hem opgedrongen „anarchisten"-houding te rechtvaardigen; hij komt nu te staan tegenover Pierre Esneux die opstandig-vanbinnen-uit genoemd zou kunnen worden, die het kwaad in zich weet en die
eenvoudig uit zelfbehoud getracht heeft de negatie te aanvaarden en ook consequent volstrekt negatief te leven.
Esneux ontkent het bestaan van het goede, van het goede zelfs in een concreet
persoon of een concrete gebeurtenis: hij haat de lichtheid van Martha (Martha/
Christus, zegt hij zelf), van Olivier zijn kleinzoon en van de politieman Destouches (p. 48) . Ickx daarentegen is blijven geloven aan de innerlijke goedheid van
de mens, die weer tot haar recht zal komen, als deze vrij zal zijn van de maatschappelijke en kerkelijke bindingen die hem scheeftrekken en in zijn eigenlijke
groei belemmeren.
Als nu Esneux
in een aanvankelijk onbewuste aanvaarding van de mensélijke goedheid van Ickx
zijn „levensbiecht" ongeveer tot een einde heeft
gebracht, wordt de strijd tussen + en -, tussen positief en negatief, tussen
goed en kwaad de inzet van het gesprek tussen beide mannen: wordt dus weer
het volstrekte nihilisme, het alleen maar roerloos afwachten in Frage gestellt,
juist als gelijk we gezien hebben in de roman Roerloos aan zee.
Ickx: „Als het waar is (wat je verteld hebt), dan heb je wel zeer slecht
geleefd".
Esneux: „Wou ik ook. Maar geen commentaar, als je blieft. En geen
geneesmiddelen".
Ickx: „De mensen hebben je veel kwaad gedaan, en dan ben jij begonnen
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hen methodisch kwaad te doen.:... Maar heb je er nooit aan gedacht,
dat er meer bestaat dan de mensen?"
Esneux: „God, nietwaar?"
Ickx: .... ik heb het niet over God .... Ik spreek over ..... over de
mensen als je wil".
Esneux: „Ik geloof niet in de mensen. Ik heb het al gezegd: de mensen
moet je zo gauw mogelijk kwijt spelen. Wat zou je doen met de mensen?
Wat kan je doen voor hen? Er is geen slechter dier, geen meer vergiftigde plant dan de mens".
Ickx: „Natuurlijk, dat er zoiets bestaat als liefde van mens tot mens
weet jij ook niet. Jij kent alleen de beulen".
Esneux: ,, .... al wat de mens doet mislukt, loopt uit op een nederlaag.
.... Nu wens ik niets anders dan die mislukkig .... Ik heb zo gedacht:
als ik eens iets ondernam dat ik wel deed, maar dat mij toch niet betrof
in directe zin? Iets dat mij niet rijker noch armer, niet gelukkiger of
ongelukkiger zou maken en dat totaal buiten het leven zou staan? Als ik
eens handelde en toch volkomen vreemd bleef aan al wat ik deed?
Vreemd blijven aan de mensen, maar ook aan m.ezelven? ....._ Ik heb
hem (God) nooit kapot willen maken .... voor mij heeft hij nooit
bestaan. Maar soms heb ik gedroomd van heel wat anders en heel wat
meer te worden dan het dwaze idee der perfectie, dat de zwakken zich
gedurende eeuwen van hem gemaakt hebben".
Ickx: „Lucifer. Lucifer..... Gek ben je, stapelgek..... Een ra'té ben je,
en dat zal je blijven, ook als je aan de galg gekrepeerd zal zijn. Wacht
.... ik zal je zeggen waarom. Je hebt daar nu zoveel geluld over het
kwaad, je hebt opzettelijk kwaad bedreven en je hebt superb neen gezegd. Maar sukkelaar, weet je niet, dat men nooit „neen" zegt, dat nier
mand dat kan? Dat het „neen" gewoon niet bestaat?..... Als je kwaad
doet, zei Felix, wat jij kwaad noemt, dan doe je alleen het volgende: je
doet niet wat je had moeten doen .... Iets is gegeven en opgelegd, je
doet het niet, dat is het kwaad .... Zelfs als je niet doet wat je had
moeten doen, doe je nog wat moest gedaan worden. Begrijp je mij? Uit
het kwaad van de ene en voor de ene, vloeit weer het goede voort voor
en van de andere...." (citaten van pp. 168-176).

Esneux blijft nog, zwaar getroffen overigens door de uitval van de apotheker,
vasthouden aan zijn fictie van de absolute wanorde; maar zijn uur schijnt gekomen te zijn en het hotel blijkt omsingeld door de agenten van Destouches. Hij
smijt de apotheker tegen de grond, gooit de kachel om en weet uit het brandende huis te ontsnappen. Na een uitputtende vlucht door de nacht bereikt hij
nog steeds vrij, aan het begin van zijn vierde dag het station, waarvandaan
hem de trein naar Bergen in de voorlopige vrijheid zal brengen. Niet
alleen dat hier zijn plan wordt doorbroken: hij zou zich de vierde dag overgeven
aan de politie en hij wil nu zijn leven toch weer voortzetten; maar hij overdenkt
ook, zijn laatste uur uitzittend in de tjokvolle arbeiderstrein, de woorden van
Ickx: „ .... dat het „neen" gewoon niet bestaat" (p. 202) ; hij maakt zich los
van zijn verwoestingssymbool, de robot Otto, die overigens maar niet verdwijnen
wil en hij legt zich neer bij de mislukking van zijn leven, de mislukking van zijn
streven naar het kwaad, de nacht, de volstrekte wanorde. „Ik heb slechts gevonden, dat het neen maar schijn is, dat de nacht en de zonde maar schijn zijn ... .
Alles is mislukt, maar kon ik anders dan mislukken ? Een mislukking als de
mijne is bijna een „réussite" (p. 202-203). En zijn hoofd zakt schuin op zijn
schouder en hij sterft in de trein.
Ik ben in de weergave van de inhoud van deze tweede roman van Walravens
en vooral in het gebruik maken van citaten aanzienlijk beknopter geweest dan bij
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de eerste, omdat (op de eerste plaats) de algemene sfeer van de boeken weinig
verschilt en dus al gekarakteriseerd was, omdat (vervolgens) ik op het hoofdmotief, dat het voornaamste thema van Roerloos aan zee versterkt en dus de
voornaamste bezorgdheid van de auteur blijkt uit te maken, de volle nadruk wilde laten vallen (ten derde) omdat, terwijl de eerste roman moeilijk te verkrijgen is, Negatief voor iedere belangstellende bereikbaar is. Dit laatste argument
klemt des te meer omdat deze roman, waarvoor Walravens in Vlaanderen na
Boon en Claus de Leo J. Krijn-prijs heeft gekregen, een van de meest fascine
.rende boeken is welke ik in de laatste jaren in de Nederlandse taal heb gelezen
en dus ten volle verdient de aandacht te krijgen die het vrees ik vooral
van de Nederlandse lezers nog niet gehad heeft.
Ik ben dit artikel begonnen met erop te wijzen dat de romans van Walravens
voor een deel hun belang ontlenen aan het feit dat zij de stellingname van een
aantal jongeren op zeer frappante en luciede wijze aan de orde stellen. Ik wil
hierop tenslotte nog even ingaan en vooral ook voor de lezers van dit maandblad
deze positie nader bepalen. Het is niet waarschijnlijk dat Walravens een geregeld
en aandachtig lezer van Romano Guardini is; ik heb dan ook nergens de bedoeling hem van ontlening te beschuldigen, wanneer ik stel dat de zondebeschouwing van deze grote katholieke theoloog op frappante wijze met zijn beschouwing van het kwaad overeenstemt. Het ligt zelfs niet op mijn weg dit uitvoerig
en in theologische zin aan te tonen en ik zal in feite dan ook niets anders doen
dan naast het bovengegeven citaat uit Negatief p. 175 (de laatste „claus" van
Ickx die ik heb aangehaald) enige gedachten te plaatsen uit het hoofdstukje
„Gods wil" (uit God, de koning voor wie alles leeft 3e dr. 1954, Lannoo, p.
47 ev.) van Guardini. De theoloog denkt hier hardop na over de bede uit het
Onze Vader „uw wil geschiede" . Kan zijn wil ook niet geschieden, en wordt
daarvoor mijn zorg gevraagd ? Ja, maar anderzijds is Gods wil voor ons eenvoudig datgene wat gebeuren moet. Niet alleen in de zin dat er van mij iets geëist
wordt, maar ook in de zin dat Gods wil in mij werkzaam is: werkzaam niet als
een machinerie van een robot, die nooit anders kan, maar in samenwerking met
mijn groei en mijn vrijheid. „Gods wil staat niet zomaar duidelijk en onveranderlijk in mij geprent, maar het is iets dat voortdurend nieuw wordt en eisen
stelt. Als ik voor een plicht sta en ik volbreng die niet, dan is Gods wil niet geschied. Is dan daarmee de zaak uit? Is dat dan het einde van Gods wil, en is er
dan geen wil van God meer ten opzichte van mij ? Toch wel ! Want dadelijk zegt
hij weer: „Doe dit" .... dit betekent, dat Gods wil niet eens en voor altijd klaar
is; veeleer omvat hij mijn vrijheid en haar handelen, en telkens weer keert hij
zich, naargelang wat is voorgevallen, opnieuw naar mij toe" (o.c. p. 5 1) .
In het christelijke denken dat Walravens kent, komt een dergelijke gedachtengang niet voor. Voor hem zijn de ideeën van Felix Ickx
die hiermee volkomen parallel lopen nieuw, minstens achristelijk. Dit is te begrijpen. Zijn
Kempadels en zijn Esneux alsmede hun „geestelijke leidslieden" zien Gods wil
uitsluitend vastgelegd in een systeem van dwingende voorschriften, geijkte en
voorgeschreven gebruiken en gedragspatronen. En ik ben geneigd Walravens
gelijk te geven wanneer hij stelt, dat binnen dit gareel de menselijke vrijheid (ik
zeg dan liever: het aandeel van de mens in Gods schepping) niet tot ontplooiing
kan komen. Het treffende is dan voor mij evenwel dat Walravens niet alleen
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buiten het christendom om, maar volgens zijn stellige overtuiging ook tegen het
christendom in tot conclusies komt welke met die van het christelijk denken van
de laatste vijftig jaar parallel schijnen te lopen.
Men kan de rooms-katholiek zoals Walravens hem ziet, hem waarschijnlijk
ook wel uit eigen aanschouwing kent, met recht gebrek aan vertrouwen in de
mens verwijten en ik geloof dat men hier wel degelijk in theologische zin van
een zonde kan spreken. Men kan eveneens het optimisme van de humanist verwerpen die meent dat de mens op eigen kracht tot het stellen en volgen van
ethische normen kan komen: met Ickx zou men hier zelfs van superbia, van
hoogmoed kunnen spreken. Maar men doet er verkeerd aan wanneer men deze
zonde verwijten wil aan de zowel in zichzelf als in de mens als in de kerken als
in „God" teleurgestelde tobber Esneux: deze heeft alleen
op grond van een
merkwaardige katholieke opvoeding
te weinig vertrouwen in God, te weinig
vertrouwen in Gods vermogen om van de mens iets terecht te brengen; het paradoxale resultaat van dit alles is dan dat Ickx hem moet laten zien wat Jesus van
Nazareth tweeduizend jaar geleden in Palestina drie jaar lang heeft lopen proclameren én praktiseren.
Nogmaals: Walravens staat hier voor een hele generatie. „Aan de kinderen"
schrijft onze Lucebert:
„Kinderen der roomse schoot
krom gefluisterd door gereformeerde dood
neem af het kruis sta op
kneed aardse druiven uit het dagelijks brood
............
woon in water en wind
verbrijzel de stilstand het kruis" (Afabel 12) .

Het is hetzelfde misverstand en hetzelfde loffelijk streven: de mens zijn vrijheid te geven en te menen dat dit niet kan mét God. Het is moeilijk voor deze
niet-christenen-literatoren het gelaat van de christenhumanist te herkennen: hij
komt nog wel eens weinig aan het woord in de rooms-katholieke pers, vooral in
Vlaanderen, hij is nog lang niet toonaangevend in de dagelijkse zielzorg en hij is
wel eens ver te zoeken in de wekelijkse preek; hij speelt een geringe rol
en
dit is vanzelfsprekend voor deze literatoren zeer belangrijk
in de „grote"
katholieke roman 4 ) ; maar .... hij leidt een rijk en overtuigend bestaan in een
ook in Vlaanderen veel vertaalde en druk gelezen auteur als Romano Guardini
en voor Walravens nog dichter bij huis in de geregelde publikaties van
de Leuvense Dominikaan Walgrave.
„Op menselijke grondslag'
om een titel van laatste als begin van mijn
slotzin te gebruiken
stoot Walravens, die dus noch roerloos noch negatief is,
zonder overigens door zijn eigen ontdekkingen helemaal overtuigd te zijn
de
garantie dat hij voort zal gaan
in ieder geval in twee voortreffelijke romans
door tot zijnsgronden, waarin de mens intuïtief weet niet alleen te staan, noch
aan zijn eigen kwaad of dat van de hem omringende wereld overgeleverd te zijn:
wat zowel als artistieke en als menselijke prestatie een felicitatie waard is.
4 ) Vgl. mijn artikel in Streven van oktober 1958 en het daarin gebruikte van A.
Westerlinck in Universitas jg. 1951.
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Paul Felix' zonnelied
K.-N. ELNO
ODRA men in gedachtenwisselingen gaat werken met aanhalingstekens of
daaraan gelijkwaardige stembuigingen, weten de gegadigden dat zij op
hun hoede moeten zijn. Zulk een verschijnsel duidt o.m. op de aanwezigheid
van drijfzand en de nabijheid van dwaalwegen, en de parate deelnemer hult zich
dan in een reserve welke niet alleen schroom doch ook steungevende twijfel
bevat. Het zal wel hoofdzakelijk van deze complexe voorzichtigheid afhangen
of de verhelderende werking der gedachtenvoering toeneemt of afneemt, en
men mag misschien aannemen dat juist de sporadische terugkeer van dergelijke,
laten we zeggen, terminologische discriminaties het mogelijk heeft gemaakt dat
men tot heden toe beschouwingen over kunst meer dan eens nog au sérieux
kan nemen.
Zo bezien mag men moed scheppen uit het feit dat de jongste jaren het
woordje „modern" nogal vaak tussen aanhalingstekens wordt geplaatst. Het is
een veeg teken in zover het eraan herinnert dat ook aan déze waarde halfheid,
parasitisme en oppervlakkigheid zich weeral hebben vergrepen, maar het wijst
tevens toch op waakzaamheid en verweer en op een streven om bij alle pirouetterend vlagvertoon het inzicht en het begrip klaar en onaangetast te houden.
In geen enkel kunstdomein eist die alarmtoestand zo direct de aandacht op als
in de architectuur. De kunst van het bouwen mag immers gelden als de bij uitnemendheid pregnante samenvatting van wat er aan uitdrukkingskracht en
emoties, aan gedachten en onderbewuste bewogenheden in een groep van mensen leeft en zij is voor deze samenleving ook een voedsel waarvan de substantierijkdom door geen andere kunst wordt geëvenaard. Het kan dan ook geen verwondering wekken dat zij haar behoeders bijna ogenblikkelijk mobiliseert wanneer haar natuurlijke ontplooiing en opgang in het gedrang komen; met andere
woorden, het is normaal dat men vandaag reeds t' allenkant in de periferie der
bouwerij tegen de als „modernen" gemaskerden waarschuwt en ten strijde trekt,
terwijl men daar in de in dit opzicht niet minder geteisterde plastische kunsten
in brede kringen nog niet aan toe blijkt te zijn.
Deze situatie veroorzaakt nochtans zeer specifieke problemen. Er is b.v. zoiets
als een protesthouding tegen het pseudo-orthodoxe aan het ontstaan bij menigeen die te voren véél zou hebben veil gehad voor onverstoorbare arbeid aan de
bevordering van een authentiek, de tijdgeest vertolkend en mensveredelend
levenskader, en niet altijd ontsnapt deze instelling aan negativisme en karikaturale spot. Een pittig symptoom daarvan vindt men, vooral in Nederland, bij
sommige op het gebied der vormgeving en architectuur onverdacht beslagen
intellectuelen die zich met betogende zelfzekerheid verplaatsen in het autootje
dat men vertederd „het lelijke eendje" heeft gedoopt, uit protest tegen de
Amerikaanse vehikels welke zij onheus maar niet zonder pertinentie ,,bliksleeën'' of „mobiele bordelen" noemen. De vraag blijft in hoeverre deze
manifestanten met rustige overtuiging achter de design-kwaliteiten van hun
eendje willen gaan staan. Een verwante principe-verklaring is die van de enthousiaste coloristen die bezwerend hebben verkondigd dat èlke der vier wanden
in een vertrek een andere kleur kan hebben, en schier immer vraagt, maar die
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hun eigen woonkamer in één neutraal kleurtje gingen schilderen of behangen.
Of die van de deskundigen die thuis een bijna massochistisch behagen vinden in
een opzettelijk willekeurig meubilair, uit afkeer van het nieuw soort bedwelming
dat erin bestaat met perfectionistische vlijt op de puurste der pure en allermodernste meubelvormen op jacht te gaan.
Het is compromittant geworden tot de avant-garde te behoren .... De idealen zijn beduimeld. Duurzame waarden in de wereld van ruimte, kleur en
vorm, welke eerst tot leven komen in de geest en handen van een begenadigde,
worden verkwanseld in het troebele spel van nieuwlichterij en lippen-belijdenis.
Tal van visie-vernieuwingen, in het begin der eeuw en tussen de beide oorlogen
door jeugdige voorstanders ener functionele, eerlijke bouwkunst verkondigd,
zijn thans al niet veel meer dan groezelige halve waarheden, kwistig verbreid
als dunne deklaagjes van schijn over de holten van onverstand. Een kwart eeuw
geleden moest J. J. P. Oud de winst van het nieuwe bouwen nog eens voor zijn
tegenstanders verduidelijken door te constateren dat zon, lucht, licht, water,
groen, eindelijk weer een reële, belangrijke rol in de bouwkunst spelen,
vandaag wordt met deze factoren door jubelende overheden en particulieren en
scholen met een vervaarlijke vingervaardigheid omgesprongen, en het resultaat
is meestal weeral geen waarachtige bouwkunst. In 1904 behaalden de studenten
der Königliche Technische Hochschule te Berlijn hun diploma met tekeningen
van poppenkast-burchten die zij en hun professoren, tot wrang vermaak van
enige nuchtere toeschouwers, bloedernstig beschreven met de woorden „Stimmungen aus der Urwelt, frei verwertet zu baudichterischer Charakteristik von
Sammlungsriumen für Naturerkenntnis mit Betonung nordisch-mittelalterlicher
Stilwucht" . Vandaag worden er in onze architectuur-opleidingen lustig véle
rechte, héél rechte lijnen getrokken, honderden platte, héél platte daken geconstrueerd, vierkante kilometers beglazing uitgerekend, en men slaat er elkaar
knock-out met de dogma's van functionalisme, rationalisme en modernisme. De
oude misverstanden werden vervangen door kersverse; en spiksplinternieuwe
beuzelpraat, aangevuurd door de waan iets nieuws te hebben ontdekt, blijkt
taaier en in zijn bedrieglijkheid geraffineerder dan de afgezaagde verheerlijking
van de traditionalistische, huisbakken onbegrippen. Koesteren wij ons niet al te
onbezonnen in een voldaanheid over hetgeen we „toch al een zekere vooruitgang" plegen te noemen, lopen wij niet dagelijks het gevaar het nieuwe bouwen
met Medusa-blikken te bekijken als een statische verworvenheid waarmede
stereotiep alle op te lossen problemen zijn te overwinnen?
De moderne architectuur heeft de ergste der kwalen al te pakken: de routine.
Haar triomfwagen wordt getrokken door handige jongens. Het nieuwe vocabulaire werd geijkt en de toepassingen schudt men zo maar uit de mouw. Er
wordt lyrisch gehijgd bij feitelijkheden en kunde welke in een bescheidener
waarderingsvlak thuishoren; armoede van verbeelding gaat vermomd in zinspelingen op verinnigde soberheid; platte technologie krijgt het verguldsel
„poëzie der zakelijkheid" ; een handvol nieuwe materialen is verheven tot het
peil der ultieme argumentatie; beginselen die ooit in grote momenten van
creativiteit waarheid werden, zijn glorieus binnengehaald als passe-partout-systeempjes waaraan niet meer getornd mag worden. Het is één behekste industrie
van radde gewiekstheid, steriele elegantie en gladde onvervaardheid; één ononderbroken, monotoon aanpassen van confectie-kleedjes aan een ontzield
wereldje van eens en voor altijd voorgeschreven gedragswijzen en gedachten;
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één hoogmoedige afgewendheid van stameling en getourmenteerd verlangen
naar scheppingswaarheid.
Men kan zich inbeelden dat bouwmeesters die, ten koste van veel moeizaam,
hortend en zelfwantrouwend pogen, in zeldzame ogenblikken uitzicht kregen
op de geestes- en gevoelsdiepte waarmee de ware kunst van het bouwen te
maken heeft, bij dit vertoon van arrogantie beslopen worden door bitterheid of
met verbazing aan de zin van hun scherp opgevoerd verantwoordelijkheidsbesef
beginnen te twijfelen, en dan aan persiflages gaan werken of zich gaan vermeien
in een spel met schijnbare anachronismen. Uitzonderlijker echter lijkt me de
architect die volkomen veilig blijft voor het routine-denken van de „moderne
architectuur", onbevangen en vertrouwd met haar middelen omgaat en zich toch
buiten de saaie beslotenheid van haar serieproduktie beweegt, tuchtvol en bewust modern bouwt zonder de aanhalingstekens uit te lokken, kortom een
vrije ontvouwing van een strikt persoonlijke belevenis bereikt zonder in conflict
te komen met het programmatische van zijn tijd. Deze verrassing heeft het onlangs voltooide Monasterium der Monialen-Clarissen te Oostende, van ir.-arch.
Paul Felix, gebracht, en slechts in het licht der voorafgaande overwegingen lijkt
me dit bijzonder stuk moderne en tendensloze architectuur op zijn juiste waarde
te schatten.
De onwaarachtigheid van een eng-leerstellig modernisme dat niet in innerlijke
bewogenheid en creatieve authenticiteit wortelt, wordt men in architectuur met
sacrale doeleinden nog een graad pijnlijker gewaar dan in profane gebouwen.
Het betrekkelijk geringe aantal verwezenlijkingen van de naoorlogse actie om
kerk- en kloosterbouw te dissociëren van neo-stijlen, gestandaardiseerde vroomheidsesthetiek, vermeende karaktertrekken van landelijkheid en streekeigenheid
of van een als tentoonspreiding van waardigheid bedoelde megalomanische
maatvoering, geeft daarvan meer staaltjes te zien dan de ernst dezer actie verdient. Niet zo bijster veel „moderne" kerken in Frankrijk en Duitsland overtuigen door uitstraling van onbetwijfelbare architectonische echtheid. ,,Moderne" materialen en min of meer opvallende afwijkingen van historisch geconsacreerde plannen veranderen niets aan het feit dat vele ervan de uitkomst werden
van een nieuw formalisme, een ander dan dat van het defaitistisch heimwee naar
verleden eeuwen, maar een formalisme desondanks.
Tegenover deze misgerichte manoeuvres verhoudt een werk gelijk Felix'
Monasterium te Oostende zich als een waarschuwingsteken: juist begrepen
opdracht; zuivere vraagstelling over de totaliteit van haar zin en sfeer; een wars
van vooropgestelde concretiseringen zich inleven in het autonome probleem van
het reguliere bestaan en de genuanceerde veelvoudigheid van zijn intrinsieke
ruimtelijke behoeften; en ten slotte de artistieke noodzaak om, uit geloof in deze
zin, deze sfeer, deze behoeften, én uit geloof in het vermogen om met lucht en
licht als materies een specifiek menselijke onmiddellijke Umwelt te creëren, met
een project te antwoorden. De materialiteit van deze benadering en incubatie
moge uiterst gering zijn in vergelijking met die van het feitelijke atelier- en
kantoorwerk, zij is niettemin beslissend geweest, in haar heeft zich voltrokken
wat hier als een onmiskenbaar gebaar om erkenning vraagt: het wonder dat met
baksteen,beton, hout, cement en glas zulke pakkende onstoffelijkheid, zoveel
binding met de diepste geheimen van mens en natuur tot leven kon worden
geroepen.
Dat is het verblijdende in deze realisatie: op ongelooflijk precieze toonhoogte
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werd ze, uit een natuurlijke sfeer van gewoonheid, bescheidenheid en medevoelen, de gave van een tot schenken gedwongen kunstenaar aan een gemeenschap die zich ontvangend tot de wereld en gevend tot God wendt. Niet genoeg
kan hierbij op de diepere zin van gave worden ingegaan, de zo vaak veronachtzaamde zin van alle bouwkunst: een gave van de begaafde aan velen om
hem heen. Niet genoeg ook kan men aan het Oostendse kloostergebouw aflezen
en afmeten dat in zulke gave diepere en tijdelozer beweegredenen dan stijlen,
strekkingen en programma's werkzaam zijn.
Een ongelooflijke gewoonheid .... In deze status heeft zich kunnen handhaven een architect die deelneemt aan de alledaagse, niet steeds van vertroebelingen gevrijwaarde strijd voor de moderne bouw- en woonvormen. Vanuit deze
positie heeft hij met architectonische Einfühlung de lekenvraag kunnen beantwoorden, wat godsvrucht in armoede eigenlijk is, wat een aan regels, tijden en
ruimten gebonden boetvaardigheid, wat een met arbeid en huishoudelijke organisatie harmoniërende meditatie is. Hij heeft vermoed wat dát wonen dat
zin beduidt: een isolement dat de wereld als een gevangenschap waarneemt
en dat naar binnen geregeld de verwerving van een staat van loutere bevrijding
moet zijn, en het is zijn voorrecht geweest ruimtelijk steunpunten te verlenen
aan deze verhulde momenten van vrij-wording.
Dit zich-in-wijden heeft een plan geïnspireerd waarop bewondering voor
ongekunsteldheid, doeltreffendheid, sierlijkheid en plastisch dynamisme als een
flauwe lofbetuiging afschampt. Er was een ruimte nodig voor Mis en gebed en
een andere voor het verblijf bij dag en nacht, en die kwamen er alsof ze geen
seconde problemen met technische of vormelijke zwarigheden hadden gesteld
(afb. 2, 6, 7) . De orderegel legt zondenbelijdenis in gemeenschap op, en oostwaarts, waar openheid minder onontbeerlijk is, ontstond de geborgenheid der
kapittelzaal (plan 1, nr. 40) in een vormgeving en situering zoals ze niet anders
denkbaar ware geweest. De woonfuncties ontwikkelen zich in een veelheid van
doen en zijn: het bereiden der spijzen (plan 1, nr. 33) in onmiddellijke aansluiting met de westelijk georiënteerde ruimte waar, in verenigende u-vorm,
gegeten wordt (plan 1, nr. 34; afb. 8) ; daarnaast het rusten, de ontspanning en
het avondlijk samenzijn rond de haard (plan 1, nr. 35) met een uitnodigende
overgang naar het aan architectuur ontglippende buiten (plan 1, nr. 37).
Materiële arbeid vindt, met een éven beklemtoonde uitsprong, plaats in ruimten
welke met zuiderzon en wasdom aan de andere verblijfsruimten verbonden blijven (plan 1, nrs. 27, 28, 29) . En de spaarzaam toegemeten nachtrust heerst in
cellen welke de redelijkste der slaapvertrekken zijn en waar het alleen-zijn-metzichzelf, het individuele tot-inkeer-komen een ruimte vindt die, doorgeproj ecteerd in een balkonnetje, de zomers en de winters aan zich bindt (plan 2, afb.
10, 12).

Al deze ruimtelijke metamorfosen behouden een doordringende voeling met
wat franciscaans bij uitstek is: aarde en gewassen, groen en bloei, ademtocht van
ontstaan en sterven, seizoenengang die de Bestendige Aanwezigheid bespeurbaar
maakt. Hemel en aarde en tijd zijn in deze architectuur een mirakuleus feit
intra misros. Verbindingswegen en gangen (plan 1, nr. 38 b.v.) hebben zulke
fijngevoelige richting gevonden en verloop gekozen dat zij groen noch water
noch lucht noch licht schijnen te onderbreken. Hier mocht het allemaal met
meetkundige middelen zijn vlakke en rechtlijnige taal gaan spreken, want ner.-
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Bens heeft de natuur en haar ondoorgrondelijke, eigenwillige gang van ademing
en wording en vergaan enige ongepastheid van menselijke eigengereidheid
ondervonden. Hier kan vrij en volkomen verwacht een klok gaan luiden en
samenspreken met gebed en lofzang.
Zonder een zweem van moeite schijnt tussen woonvleugel en kapel de aansluiting tot stand gekomen. Doch de kapel zelf
een kerkje dat op gereduceerde schaal heel de essentiële lijnvoering der sacrale ruimte resumeert bevat
het éne ongewone element van heel het bouwwerk, een magistrale vondst welke
wellicht als nieuwe positieve bijdrage tot de kerkarchitectuur geschiedenis zal
maken. De communauteit der zes en twintig Clarissen maakt haar kapel ook
toegankelijk voor het publiek, maar zijzelf mogen ook hier deze buitenwereld
niet zien noch door haar gezien worden. Deze noodzakelijke geborgenheid mocht
evenwel het nauwste contact met het Misoffer, noch de integrerende opneming
der zusters in de totale ruimte van het heiligdom belemmeren. Eeneven verbazende als prachtige architectonische idee heeft zich uit deze overweging
gedistilleerd: links en rechts van het altaar (plan 1, nr. 4, afb. 6), door onopgesmukte houten wanden van de buitenstaanders gescheiden, nemen de kloosterlingen, als in grote ereloges, aan de kerkelijke plechtigheden deel. Zoveel bouwkunstige gebondenheid, zulke spatiale homogeniteit raakt aan het onwaarschijnlijke. Hout en plexiglas (in staven de klassieke traliën vervangend) konden hier
volstaan om een sacrale werkelijkheid van vertrouwdheid te creëren, waartoe de
praalzuchtigste uitstalling van „te bekijken" materialen en vormenvertoon nooit
in staat ware geweest.
Het lag voor de hand dat deze twee afzonderingselementen een planverbreding opdrongen, en wijl deze precies naar het altaar toe is gericht, wordt hier
met een volstrekt zuiver, want abstract-architectonisch, middel iets triomfantelijks bereikt dat, weer eens door de ontstentenis van materiële hoogdravendheid,
de hoogste tonen van authenticiteit aanslaat. Oogopslag, gedachten en gevoelens
worden als in een onmerkbare beweging naar het altaar meegevoerd. En daar
baadt alles in een wonderlijke mildheid van licht en kleur.
Een overvloed van belendende en binnentuintjes (ontwerp: Michel Martens)
ligt in dit gebouwencomplex verspreid: de oneindigheid der buitenruimte brengt
hierlangs haar boodschap aan een vragend afzonderingsleven dat aan alle ontkenning wil ontkomen.
Vaardig, in kloeke eenvoud uitgevoerd smeedwerk (beeldhouwer Roger Bonduel) brengt hier en daar aangrijpende getuigenissen van het „klassieke" menselijk maken terecht. Vonkend en gloeiend glazenierswerk (M. Martens, afb.
4, 7) vertolkt hymnen aan de elementairste kostbaarheden der Schepping. En
langs alle kanten signaleert kleurloos glas het groeiende leven aan het verbeidend binnen. Eén groenstruik, één bloesemtwijg, in de juiste ruimte geplant,
vermag architectonisch méér dan de vermetelste constructie en uitbundigste stijlverkondigingen ... .
In zulk een meesterwerk mag ergens een detail van „functionele zwakheid"
verborgen zitten (vittende kleinheid kan ze ontdekken op de bovenverdieping
in één enkele te enge ruimte met een bijna onmogelijke toegang), hier werd
iets grootser verwezenlijkt dan produktie van functionalistische correctheid. Hier
heeft een onvervalst bouwmeester stilte en wijding geboetseerd, ruimtelijk uitgesproken wat religiositeit vermag, een Zonnelied laten opstijgen uit wat,
met tijdgebonden realiteit, tot uit de tijd bevrijde geest is geworden.
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„De natuur is links"

A. ZIGGELAAR S.J.
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AN tijd tot tijd duiken uit de natuurwetenschap verbijsterende ontdekkingen
of theorieën op, die in strijd lijken met het gezond verstand of onze dagelijkse ervaring en toch naar de geleerden zeggen heel zeker zijn. Wij zijn
daar langzamerhand aan gewend geraakt, en het heeft tot nog toe dan ook betrekkelij k weinig opzien gebaard, dat bijna drie jaar geleden de natuurkundigen
met de verwonderlijke ontdekking voor de dag kwamen, dat de natuur asymmetrisch is, of, nog opvallender uitgedrukt, dat de natuur links is. Als men bovendien weet, dat de fysici ditzelfde formuleren als het doorbreken van de wet van
het behoud van pariteit, voelt men zich geconfronteerd met een nieuw geval van
natuurwetenschappelijke orakeltaal. Misschien wordt ook deze orakelspreuk nog
eens gemeengoed, en voor het zover komt, willen wij proberen nu reeds enige
inhoud en zin erin te vinden.
Behoudswetten
De wet van het behoud van pariteit werd enige jaren geleden opgesteld als
hypothese in de hoop, dat deze na experimentele bevestiging een plaats zou veroveren naast de wetten van het behoud van energie (en massa), van impuls en
impulsmoment. Deze behoudswetten staan bij de natuurkundigen in hoge ere,
want ze gelden zo algemeen, dat er nog nooit één uitzondering op aangetroffen
is; men hoopte, dat de nieuwe wet van het behoud van pariteit even eenvoudig
zou blijken te zijn.
De eerstgenoemde wetten zeggen, dat binnen een gesloten systeem de hoeveelheden van resp. energie en massa, van impuls en van impulsmoment onveranderd
blijven. Onder impuls verstaat men gewoonlijk het produkt van de massa (het
gewicht) en de snelheid van de rechtlijnige beweging van een lichaam. Impulsmoment is een dergelijke maat voor de beweging van een ronddraaiend lichaam.
Een gesloten systeem is een fysisch samenstel, dat vrij is van fysische inwerking
van buiten. Een belangrijke toepassing hiervan is, dat in heel het universum de
hoeveelheid energie en massa, en de hoeveelheden impuls en impulsmoment
onveranderlijk zijn.
Een verstekeling opgespoord : het neutrino
Kan men nu ook iets doen met deze wetten ? Een treffend antwoord op deze
vraag levert het ontdekkingsverhaal van het neutrino. Er zijn stoffen die radioactieve stralen uitzenden in de vorm van elektronen (fl-stralen) . Bij nader onderzoek bleek, dat deze elektronen uit de moederkernen werden weggeslingerd met
(binnen bepaalde grenzen) alle mogelijke verschillende snelheden, en dus verschillende energie. Van de andere kant weet men, dat de achtergebleven kern,
de dochterkern, na de uitzending altijd in een en dezelfde toestand terugvalt,
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dus na de straling altijd dezelfde energie over heeft. Hier is blijkbaar de energiebalans gestoord : het systeem kern + elektron heeft na het proces in het ene
geval meer energie dan in het andere, ofschoon we hier met gesloten systemen
te doen hebben:
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Energie van dochterkern + grote energie Zelfde energie van dochterkern + geringe
van elektron
energie van elektron
Totaal: veel energie.
Totaal : weinig energie.

Dus moet men de algemene geldigheid van de energiewet opgeven, of .... de
wet redden door het bestaan aan te nemen van een onrnerkbaar deeltje, dat
zoveel energie meeneemt, dat de balans in evenwicht blijft:
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Energie van dochterkern + grote energie Zelfde energie van dochterkern + geringe
van elektron + geringe energie van derde energie van elektron + grote energie van
deeltje derde deeltje
Totaal: zelfde energie

De Oostenrijker Wolfgang Pauli durfde in 1931 deze onwaarschijnlijke aanname aan. Het hypothetische deeltje noemde men neutrino. Toen bij hoogst
ingewikkelde proefnemingen bleek, dat men de veronderstelling van een neutrino ook nodig had om de wetten van behoud van impuls en impulsmoment te
doen gelden bij dit proces, had men genoeg convergerend bewijsmateriaal voor
het bestaan van het neutrino. Dit blijkt geen elektrische lading en (in rust) geen
of een onmeetbaar kleine massa (gewicht) te hebben. Wel heeft het net als het
elektron van nature een „spin" (draaiende beweging als van een tol) , maar zijn
aanwezigheid is direct haast niet te signaleren, want bij botsingen met andere
deeltjes zal het minder dan een op de honderdduizend biljoen keren merkbare
werking daarop uitoefenen. Pas drie jaar geleden hebben Reines en Cowan met
een geweldige apparatuur (er was o. a. een tank van 1400 liter nodig, en over de
honderd meetapparaten) zo een wisselwerking kunnen aantonen, maar toen was
men al jaren lang zeker van het bestaan van het neutrino, uitsluitend dank z ij
een toepassing van de behoudswetten.

Invarianties in de natuur
Deze wetten zijn nog op een andere wijze van belang in de natuurkunde: ze
zijn op zekere wijze verbonden met invarianties: op de natuur hebben bepaalde
veranderingen geen invloed. Zo zal een systeem waarin de wet van het behoud
van impuls geldt, onverschillig zijn voor een verschuiving; en het omgekeerde
geldt ook. Een ruimteschip b.v. dat vrij door de wereldruimte suist, zal er niet
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anders aan toe zijn, wanneer het verschoven wordt naar een andere plaats in de
ledige ruimte. Maar voor een spoetnik, die rond de aarde vliegt, maakt het wel
iets uit, als hij „naar beneden verschoven" wordt, want hij wordt beïnvloed door
de zwaartekracht van de aarde. Vandaar dan ook, dat voor zo een spoetnik de
wet van behoud van impuls niet geldt. Inderdaad neemt men waar, dat een
kunstmaan des te vlugger rond de aarde cirkelt, naarmate zij de aarde nadert.
Men zegt, dat het eerste ruimteschip wel, het tweede niet invariant is t.o.v. verschuivingen of waar wij het systeem plaatsen. Aan de wet van behoud van
impulsmoment beantwoordt zo een symmetrie t.o.v. draaiingen of hoe wij het
systeem oriënteren, en aan de wet van behoud van energie een invariantie t.o.v.
de tijd, of hoe wij het fysisch gebeuren dateren. Toegepast op het heelal als
gesloten natuurkundig systeem, betekent dit, dat het niets uitmaakt, vanaf welke
observatiepost of vanuit welke richting of op welke tijd wij de natuur waarnemen: deze zal steeds blijken te gehoorzamen aan dezelfde wetten.
Pariteit en spiegelsymmetrie
Dit alles hoort tot de zgn. klassieke natuurkunde. De moderne quantenmechanica heeft onder veel nieuws ook dit in de fysica gebracht, dat men de fysische
toestand van een systeem kan karakteriseren met een wiskundige grootheid, de
toestandsfunctie V. Deze beschrijft gewoonlijk de toestand van het systeem binnen een kader of coördinatensysteem:
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Als wij nu dit kader vervangen door een tegengesteld gericht:

zal men voor een gesloten systeem de grootheid p ofwel onveranderd terugvinden, ofwel vervangen door —up, dus b.v. van positief negatief geworden. Welke
van de twee gevallen zich voordoet, hangt af van de aard van het systeem, is dus
een eigenschap ervan, de pariteit genaamd. Men is gaan vermoeden, dat ook
voor deze eigenschap wel eens een behoudswet zou kunnen gelden. Dat zou dan
weer een nieuwe invariantie met zich meebrengen, en wel deze keer ten opzichte
van een spiegeling, dus: spiegelsymmetrie. Het zou namelijk mogelijk zijn een
natuurkundig proces te spiegelen, zo dat het spiegelbeeld weer een natuurlijk
proces zou opleveren.
Om een eenvoudig voorbeeld te noemen: in een spiegelende vloer kan men
voorwerpen omhoog zien vallen. Dat moet dan ook in de natuur mogelijk zijn.
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Op het eerste gezicht lijkt de wet hier al aanstonds te falen, maar dat komt,
doordat men zich de spiegeling niet volledig genoeg doorgevoerd denkt: in het
spiegelbeeld hangt immers de aarde boven het voorwerp, en dan moet inderdaad
alles naar boven vallen. Zo gebeurt het ook werkelijk, want het zuidelijk halfrond met alle vallen die daar gebeuren, is een spiegelbeeld van wat op ons halfrond gebeurt.
Het zal uit deze uiteenzetting duidelijk zijn, dat met de symmetrie van de
natuur niet bedoeld wordt, dat de dingen in de natuur symmetrisch zijn dat is
blijkbaar niet het geval -, maar dat de natuur symmetrisch is in haar wetten:
naast elk bestaand systeem moet een ander systeem mogelijk zijn, dat het spiegelbeeld is van het eerste, en waarin dezelfde gebeurtenissen kunnen plaats grijpen
en volgens dezelfde natuurwetten als in het oorspronkelijke systeem.
Inderdaad bleek zo een symmetrie in de natuur te bestaan, niet alleen voor
zulke elementaire gevallen als het juist genoemde, maar ook bij alle processen
waarbij kernkrachten werken, de zgn. sterke wisselwerking. Er bestaan echter
ook kernprocessen met zwakke wisselwerking en de boven beschreven fl-radioactiviteit is daarvan een voorbeeld. Er zijn meer gevallen van bekend, maar
daarbij traden soms onverklaarbare eigenaardigheden op.
De hypothese van het behoud van pariteit gevallen
De geniale gedachte van de Amerikaanse Chinezen Yang en Lee, waarvoor zij
in 1957 de Nobelprijs kregen, was nu, dat bij de laatstgenoemde processen de
wet van behoud van pariteit misschien doorbroken werd, en ze stelden zelf proeven voor die daarover konden beslissen. Het werk werd terstond ter hand genomen, en wij zullen trachten de voornaamste resultaten van de experimenten van
Wu en Frauenfelder e.a. hier samen te vatten.
Cobalt-60-kernen zijn fl-radioactief. Ze kunnen een elektron en een neutrino
uitzenden. De uitgezonden elektronen en de achtergelaten kernen werden onderzocht. Deze hebben alle een spin, zodat men zich in het bijzonder de elektronen
kan voorstellen als schroeven: ze draaien rond en bewegen zich tegelijk voort.
Nu bleek, dat ze niet zowel links- als rechtsom draaiden, maar bij voorkeur
linksom, en dat ook de neutrino's een voorkeursrichting hebben: deze draaien

altijd rechtsom. Laten wij het resultaat eens tekenen en het daarna spiegelen:
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In het spiegelbeeld draait het neutrino linksom, maar dat is krachtens de proeven onmogelijk ! Het spiegelbeeld levert een natuurkundig onmogelijk proces
op. De wet van het behoud van pariteit was gevallen!
10
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Nieuwe gegevens over het neutrino
Men denke nu niet, dat de natuurkundigen zich onaangenaam verrast voelden
of een steunpilaar van hun wetenschappelijke constructie meenden te zien wegvallen. Geen theoretische fysicus had immers zijn wetenschappelijk systeem gebouwd op een wet die nog slechts als hypothese aanvaard was en nog wachtte op
bekrachtiging door de ervaring. Wel was hij aangenaam verrast, omdat hij weet,
dat het doorbreken van een ogenschijnlijk sluitende natuurverklaring telkens
weer voert tot een verder uitbouwen van het wetenschappelijk inzicht. Zo voerde
het falen van Rayleigh-Jeans' stralingstheorie tot Max Plancks ontdekking van
het werkingsquantum, en toen Rutherfords atoommodel hopeloos in strijd bleek
met de klassieke elektriciteitsleer, gaf Niels Bohrs atoomtheorie de stoot tot een
nooit vermoede ontwikkeling van de quantenmechanica.
Ook deze keer heeft een hypothese in zijn ondergang nog een dienst weten te
bewijzen aan de natuurkunde. Het staat nu immers vast, dat een neutrino uit een
cobalt-60-kern altijd rechtsom draait. Maar beweging is een relatief begrip. Als
men in een trein Amsterdam-Haarlem gezeten is, zit men niet stil, maar beweegt
zich naar het westen. Alleen t.o.v. de trein is men in rust. Stel nu, dat een neutrino over de rails vliegt in de richting Amsterdam-Haarlem en dat de trein het
inhaalt. Als iemand in de trein het zien kon, zou hij zeggen, dat het neutrino zich
oostwaarts door de trein bewoog. De spinrichting van het netrino is echter de-
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zelfde als voor een toeschouwer die langs de spoorbaan staat. Dus de reiziger in
de trein ziet nu een linksom draaiend neutrino, en dat is onmogelijk. Nu moet
men niet hiertegen inbrengen, dat de ene beweging (westwaarts) de werkelijke
en die oostwaarts een schijnbeweging is, want de speciale relativiteitstheorie (die
door de feiten bevestigd is) verzekert ons, dat de ene beweging net zo werkelijk
is als de andere. Blijft als enige oplossing over, dat onze veronderstelling onjuist
is: er bestaat geen trein die ons neutrino in kan halen. Dat betekent, dat in de
natuur geen grotere snelheid bestaat dan die van het neutrino: het neutrino beweegt zich met lichtsnelheid!

Hieruit volgt iets belangrijks: tevoren hebben wij gezien, dat het neutrino een
massa (gewicht) heeft, die in ieder geval zo klein is, dat wij die niet kunnen
meten. Natuurlijk kunnen wij nooit meten, of de massa precies nul is, want de
nauwkeurigheid van een meting is altijd beperkt. Maar laten wij aannemen, dat
de massa wel heel klein is, maar niet nul. Dan raken wij weer in strijd met de
,relativiteitstheorie, want die leert, dat geen enkele massa zich met lichtsnelheid
kan voortbewegen, anders zou de massa oneindig groot worden. Het neutrino nu
beweegt zich precies met lichtsnelheid, de massa van het neutrino moet dus precies nul zijn.

Zo hebben wij naar aanleiding van het falen van onze hypothese twee nieuwe
geheimen aan het neutrino ontfutseld. Ja, wij mogen zeggen, dat wij alles wat
wij weten over deze stille diender in de atomaire wereld te danken hebben aan
de behoudswetten.

„DE NATUUR IS LINKS” .... ?
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Toch spiegelsymmetrie?
Maar dit is nog een kleinigheid in vergelijking met de verwachtingen die de
fysici al zijn gaan koesteren: het wegvallen van de hypothese van het behoud
van pariteit schijnt te zullen voeren tot een weidser begrip van de natuur dan
tevoren. Al aanstonds hebben de fysici de veronderstelling geopperd, dat er wél
neutrino's zijn die linksom draaien, namelijk hun anti-deeltjes. Zoals er protonen
en anti-protonen zijn, en zoals elektron en positron elkaars antideeltjes zijn (o. a_
met tegengestelde lading) , zo zouden er ook neutrino's en antineutrino's zijn.
Men heeft het zo vastgelegd, dat de neutrino's linksom draaien, terwijl de
rechtsom draaiende, zoals b.v. de door cabolt-60 uitgezondene, voortaan antineutrino's heten. Misschien komen wij zo tot een veel grootsere symmetrie in de
natuur: Als men het experiment met cobalt-60 gespiegeld had tijdens de proefneming en van het spiegelbeeld een film had kunnen maken, zou ieder natuurkundige die die film nu zag, natuurlijk zeggen: dit kan in de natuur niet gebeurd zijn. Maar als men in die film tevens alle ladingen verwisseld had (dus de
positieve maakt men negatief, de negatieve positief) , misschien ook bovendien
de film achterstevoren gedraaid had, had men misschien een proces afgedraaid
dat wel natuurlijk is, een proces met antikern, positron en neutrino, in een antiwereld dus. M.a.w. misschien moet men niet alleen de ruimte, maar tegelijk ook
„de elektrische lading spiegelen'', en misschien ook „de tijd spiegelen".
Bij onze spiegeling van de val kwamen wij tot een absurd resultaat, als wij de
aarde niet meespiegelden. Misschien is ons hier iets dergelijks overkomen: wij
hadden niet volledig genoeg gespiegeld. Tot zo interessante en hoopvolle perspectieven kunnen „proeven met negatief resultaat'', „het ineenstorten van een
natuurkundige theorie" uitzicht openen.

KONGO-KRONIEK

Kongo 1959
L. BAECK
OT voor kort een oase van politieke rust, is Kongo nu ook aangegrepen
door het alles aantastende virus van het Afrikaanse nationalisme. De ontvoogdingskoorts overrompelt het land zoals enkel de tropische koorts toeslaat:
heftig en snel. Heeft het afgelopen jaar reeds een keerpunt aangekondigd in zijn
evolutie, de komende maanden zullen ongetwijfeld niet minder van beslissende
betekenis zijn voor de toekomst. Een volledig beeld ophangen van de hele
problematiek, gaat onze bevoegdheid te boven. We willen hier alleen enkele
realia op het vlak van de sociale en economische politiek naar voren brengen, die
steeds van doorslaggevende betekenis zullen zijn, welke ook de wending zij van
de toekomstige institutionele ontwikkeling. Sommige van deze gegevens zijn nu
ook bij het grote publiek wel bekend ') , maar het is goed ze ons duidelijk voor
ogen te stellen. Ongeveer tachtig maal de oppervlakte van het moederland omvattend, herbergt Kongo een tamelijk geringe bevolking: 13,6 miljoen inwoners,
waarvan nauwelijks 1 % blanken. Een vierde van de Kongolese bevolking is
gevestigd in de buitengewoonterechtelijke centra, waarvan sommigen in een
uiterst korte tijdsspanne uitgegroeid zijn tot ware agglomeraties. Circa 10% van
de totale inlandse bevolking leeft aldus in steden van minimum tienduizend
inwoners, terwijl de landelijke bevolking verspreid is over het onmetelijk continent met een dichtheid van amper 5,5 inwoners per km 2 . De tegenstelling tussen
stad en platteland neemt aldus in vele opzichten ontstellende verhoudingen aan.
Men denke slechts aan de enorme verschillen in dimensie en infrastructuur
tussen de moderne Kongolese steden en de nog vrij primitieve dorpen en gehuchten van de brousse. De uitbouw van de eerste berust op de rationele beginselen van een moderne technische beschaving, terwijl de materiële uitrusting
van de tweede niet ver boven een neolitisch peil uit gaat en slechts kan voldoen
aan de meest elementaire behoeften. Sociologisch zijn de tegenstellingen niet
minder groot. De eenvoudige en persoonlijk-gerichte samenlevingsvorm van de
traditionele dorpsgemeenschap steekt scherp af tegen het massaleven en de proletarisering van de stad. Bovendien zijn de steden ware smeltkroesen van diverse
bevolkingen, afkomstig uit de meest verscheidene etnische groepen en stamgemeenschappen. Dit geeft aanleiding tot maatschappelijke en politieke verwikkelingen die niet steeds overzichtelijk zijn noch gelijkmatig verlopen. Het samenleven met andere bevolkingsgroepen opent aan de ene kant de sociale horizon
van de stadsbewoner en bevordert de ontwikkeling van een nationaal bewustzijn,
snaar van de andere kant stelt het de etnische groepen aan allerlei spanningen
bloot, voortspruitend uit opmerkelijke verschillen in taal, godsdienst en cultuur:
eeuwenoude geschillen zoals rivaliteiten van recente datum vinden hun beslag
in deze ingewikkelde groepsantagonismen, welke veelal toegespitst worden op
1 ) Cfr. b.v. in Streven, naei 1957, pp. 757-761: A. Cool, Het groeiend proletariaat in
Kongo.
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relatieve economische en politieke machtsverhoudingen in het koloniaal bestel.
Daarbij mogen we niet vergeten dat de steden de toonaangevende centra zijn van
de maatschappelijke en politieke evolutie en als zodanig een fascinerende invloed
uitoefenen op de landelijke milieus.
In de demografische verhoudingen, jarenlang het zorgenkind bij uitstek van
de administratie, valt de jongste jaren een veelbetekenende kentering te bespeuren. De tamelijk trage natuurlijke beweging is omgeslagen in een bevolkingsexplosie, kenmerkend voor zovele onderontwikkelde gebieden. Voor de meest
recente periode wijzen de statistieken op een jaarlijkse aangroei van 2,5 % . Dit
uitzonderlijk stijgingspercentage is het gevolg van een ongewoon hoge nataliteitscoëf f icient 52 geboorten per duizend inwoners in de steden en 41 per
duizend op het platteland naast een relatief laag sterftecijfer: 22 per duizend
voor het rijk. Deze demografische statistieken stellen een verdubbeling van de
bevolking in het vooruitzicht binnen de twintig jaar ! De progressieve zones
worden vooral in de districten Neder-Kongo, Boven-Katanga en Noord-Kivu
aangetroffen. Twee daarvan, Neder-Kongo en Boven-Katanga, behoren tevens
tot de meest geïndustrialiseerde gewesten van Kongo. Een tragere bevolkingstoename daarentegen neemt men waar in de districten Maniema, Uele en Tshuapa, die overwegend op landbouw gericht zijn. Het heeft er nochtans alle schijn
van, dat ook in deze achterblijvende gewesten de balans van geboorten en sterf ten in de toekomst gunstiger zal evolueren.
Geven deze bevolkingsperspectieven dan geen aanleiding tot alarm ? Kan de
Kongolese volkshuishouding de snel aangroeiende bevolkingen tewerkstellen en
een behoorlijke levensstandaard waarborgen ? Een antwoord op deze vragen
noopt ons tot een nader onderzoek van de economische toestand en de ontwikkelingsmogelijkheden van Kongo 2 ) .
Objectief beschouwd kan Kongo onder de meest ontwikkelde volkshuishoudingen gerangschikt worden van tropisch Afrika. In een minimum van tijd heeft
zich een uiterst dynamische enclave van westerse allure ontwikkeld niettegenstaande alle hinderpalen geboden door de primitieve omgeving. Het spreidingseffect van de moderne enclave op de inlandse volkshuishouding kan het best
weergegeven worden door het aantal arbeidskrachten die in de Europese sector
tewerkgesteld zijn. Ongeveer 38% van de volwassen mannelijke bevolking is
ingeschakeld in de Europese economie als loontrekkende arbeider of bediende.
De provincies Leopoldstad, Katanga en ook Kivu overtreffen dit reeds hoge
nationaal gemiddelde en tellen één loontrekkende op twee mannelijke werkkrachten. Aldus bestaat ongeveer de helft van het globale inkomen dat naar de
inlandse sector toevloeit uit een loonfonds. Het jaarlijks gemiddeld inkomen per
hoofd van de bevolking in de salariseconomie beloopt 3.965 fr. Dit cijfer steekt
gunstig af tegenover het algemeen jaarlijks gemiddeld inkomen per hoofd dat
zich rond 2.100 fr. situeert.
Het aantal tewerkgestelde arbeidskrachten evenals hun inkomen wordt dus
grotendeels bepaald door de ontwikkeling van de Europese enclave. Deze laatste
is in de na-oorlogse periode zeer gunstig geweest, zoals moge blijken uit de
expansie-indices van enkele bedrijfstakken. Tijdens de jaren 1950 - 1957 werden.
de volgende stijgingspercentages in de produktie-waarde genoteerd: Europese
landbouw 66% , mijnbouw en basismetaalnijverheid 73 %, verwerkende nijver2) Voor een grondiger analyse, zie L. Baeck, De economische ontwikkeling en
sociale structuur van Belgisch~Kongo, Leuven. 1959.
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heid 159%, bouwnijverheid 126%, vervoer 158% en Europese handel 36%.
De industriële uitbouw zou niet mogelijk geweest zijn zonder de regelmatige
en overvloedige investeringen die de Kongolese economie aanhoudend gespijsd
hebben. Voor de jaren 1950 - 56 schommelden de netto-investeringen tussen 20
en 25 % van het nationaal inkomen, in totaal 7 2, 5 miljard fr. : recordcijfers in
vergelijking met vele geïndustrialiseerde landen en a fortiori met onderontwikkelde gebieden zoals Indonesië, Pakistan, Nigerië en Ceylon, waar de investeringen amper 5 % van het nationaal inkomen bereiken. Het merendeel van de in
Kongo uitgevoerde investeringen komen uit interne besparingen en auto-f inanciering. De auto-financiering bood aan de ondernemingen een zekere beleggingsformule zolang de hoogconjunctuur hen in staat stelde de expansie te bewerkstelligen met eigen middelen, zelfs na een meer dan bevredigende winstuitkering
en delging van het vast kapitaal. De publieke sector bleef inzake investeringen
geenszins ten achter. Volgens ramingen opgesteld in 1956 voorzag het eerste
Tienjarenplan de Kongolese economie met 48 miljard fr., waarvan 69% bestemd voor de economische infrastructuur, 25 % voor de sociale uitrusting en
6% voor de landbouwontwikkeling.
Ondanks de lofwaardige inspanningen van particuliere zijde zowel als van
overheidswege geraakte de Kongolese economie niet los van haar structurele
broosheid en haar gemis aan evenwicht. In de samenstelling van het nationaal
produkt vormden de voor uitvoer bestemde grondstoffen, waarvan de prijzen
uiteraard aan grote schommelingen bloot staan, de hoofdschotel. De wereldrecessie bracht dan ook, vanaf de aanzet in 1957, een gevoelige slag toe aan de
Kongolese economie. Er ontspon zich een spiraalvormige beweging van verschrompeling in het nationaal produkt, met een onmiddellijke weerslag op de
investeringen en de tewerkstelling. De gevolgen van de recessie lieten zich het
scherpst voelen in de steden, waar een steeds groeiende massa arbeiders tot
werkeloosheid gedreven werd.
De stabilisatie van de economische bedrijvigheid stelde meteen een dubbel
tewerkstellingsprobleem, nl. voor de loontrekkenden die vrijgekomen waren
door conjunctuurinzinking, alsmede voor het regelmatig aantredend contingent
van werkkrachten voortspruitend uit de demografische evolutie. Stonden er voor
deze arbeidskrachten aanwendingsmogelijkheden open buiten de salariseconomie? Zo ja, waren deze mogelijkheden economisch en sociaal min of meer
gelijkwaardig met de loonarbeid?
Het antwoord op deze vragen leidt ons tot een onderzoek van de sectoren der
zelfstandige werkkrachten. Zoals we reeds zeiden, krijgt de loontrekkende bevolking de helft van het globale inlandse inkomen toegewezen. De andere helft
gaat naar de numeriek belangrijke sector van de zelfstandige bevolking. Terwijl
deze hoofdzakelijk samengesteld is uit landbouwers, neemt men in de jongste
jaren een uitbreiding waar van de ambachts- en handelsbedrijvigheden.
Met de inlandse landbouw nu is het niet schitterend gesteld. In tegenstelling
met de algemeen verspreide opvatting over de tropische weelderigheid zijn vele
streken van Kongo slechts met middelmatige landbouwgronden gezegend. De
vruchtbare zones dienen daarenboven met zorg behoed te worden tegen de
gevaren van uitputting en erosie welke wegens de tropische hitte, de stortregens
en een deficiënte bemesting immer dreigen. Van oudsher hebben de Kongolese
boeren extensieve teeltmethoden toegepast, waarbij ze de gronden na enige jaren
bebouwing braak lieten liggen om te rusten. Alhoewel ondoelmatig in de hui-
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dige economische verhoudingen bleek dit systeem wonderwel aangepast aan de
behoeften van een dungezaaide bevolking uitgerust met schamele middelen:
door de extensieve teeltmethode behoedde de inlandse boer de grond voor
uitputting, en tegelijkertijd dreef hij de arbeidsproduktiviteit op ten koste van
het rendement per eenheid van bebouwde oppervlakte.
De uitbreiding van de stedelijke en loontrekkende bevolkingen heeft de
inlandse landbouw enerzijds een gevoelige aderlating doen ondergaan en hem
anderzijds in de minst economische richting gestuurd op lange termijn. De
stedenvorming, aanvankelijk gevoed door een massale rurale exodus, heeft de
landbouw beroofd van een gedeelte der meest produktieve arbeidskrachten. Tegelijkertijd brengt de urbanisatie een bevriezing der agrarische activiteit teweeg
in de produktie van levensmiddelen voor de gesalarieerden. Iets meer dan 80 %
van de landbouwproduktie bestaat aldus uit voedingsteelten. Economisch gesproken zijn de voedingsgewassen arme teelten. In waarde uitgedrukt leveren zij
tamelijk schamele resultaten op per man-dag. Een arbeidseenheid kan per dag
een gemiddelde waarde voortbrengen van 10 à 12 fr. voor maïs, 11 fr. voor rijst
en 20 fr. voor maniok. De industriële gewassen zoals koffie, thee, cacao, enz.
zouden daarentegen inkomens toelaten welke vrijwel in overeenstemming zijn
met de gemiddelde vergoeding in de loonsector. De overwegende oriëntering
naar de arme teelten is één der voornaamste factoren ter verklaring van het
uiterst lage gemiddeld jaarlijks inkomen per hoofd in de zelfstandige sector:
1.420 fr. Andere factoren zijn: het gebrek aan ondernemingsgeest van de inlandse landbouwer, de buitensporige winsten welke de 3/4 en meer van de detailprijs
der landbouwprodukten naar zich toetrekt, enz.
Bij nader toezicht zijn de economische mogelijkheden voor de werkkrachten
buiten de loonsector dus vrij ongunstig. Trouwens, staan we hier niet voor een
van die cirkelverhoudingen welke de onderontwikkelde gebieden kenmerken?
Enerzijds kan de gemiddelde vergoeding van de loonarbeid niet te hoog boven
het landbouwinkomen uitstijgen. Een te groot verschil tussen de beide inkomenscategorieën zou de massale migraties nog bevorderen en storend werken op het
systeem. Anderzijds wordt de landbouwer door de snelle uitbouw van de salariseconomie in de richting gestuurd van de voedingsteelten welke uiteraard een
laag inkomen schenken. Dit om de prijzen van de voedingsgewassen door
middel van een adequaat aanbod te drukken en zodoende opwaartse index- en
loonstijging te beperken. Indien enkel het algemeen gemiddeld inkomen per
hoofd in rekening gébracht wordt, geniet de Kongolese bevolking geen hogere
levensstandaard dan de minder ontwikkelde gebieden van Frans West-Afrika of
de aangrenzende Britse gewesten.
Wel zijn we ons bewust dat het beeld aldus onvolledig blijft. De Kongolese
bevolking geniet een hoge globale levensstandaard omwille van de onrechtstreekse vergoedingen onder vorm van moderne medische verzorging, algemene
onderwijsinstellingen, huisvesting en andere sociale verwezenlijkingen. Kongo
komt het eerst wat betreft de schoolgaande bevolking van Afrika en heeft ook
meer artsen per eenheid van inwoners dan de aangrenzende landen. Maar weer
vallen de meeste van deze sociale voordelen ten gunste van de stedelijke centra
uit, zodat de ongelijke verdeling van het indirect inkomen de aantrekkingskracht van de stad op de plattelandsbewonders nog verhoogt. Dit voert ons dan
terug naar het algemeen tewerkstellingsvraagstuk en de verhoging van de levensstandaard der bestendig toenemende bevolking.
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Vooreerst wat de verhoging van de landbouwinkomens betreft. Volgens alle
officiële berichten zou het tweede ontwikkelingsplan van Kongo hoofdzakelijkk
de rationalisatie en de opvoering van de produktiviteit in de landbouw tot
voorwerp hebben. Het plan beoogt de achterstand van de landbouwsector op de
overige bedrijfstakken in te halen en zodoende een harmonisering der inkomens
te bereiken. Doch spectaculaire en onmiddellijk voelbare verbeteringen kan men
in deze uiteraard traditionele sector moeilijk verwachten. De aloude teeltmethoden zitten diep geworteld en verweven in de maatschappelijke opbouw van de
kleine, geïsoleerde landbouwgemeenschappen. Tevens is het absoluut noodzakelijk dat de expansie van meer renderende gewassen nagestreefd wordt. De uitbreiding van nieuwe teelten, zoals koffie, thee, cacao, enz. stoot doorgaans op
minder verzet omwille van hun hoger ,rendement. Daarenboven vallen zij totaal
buiten het kader van de tradities die veelal nivellerend werken op de ondernemingsgeest van de dynamische elementen in die solidaire gemeenschappen.
Wil men naast dit plan op lange termijn ook onmiddellijke resultaten boeken,
dan dringt een zuivering en reorganisatie van de distributie zich op. De prijsverschillen tussen voortbrenger en verbruiker, die nu van 1 tot 4 en soms meer
bedragen, moeten tot redelijker verhoudingen gebracht worden. Het ware utopisch, geestdrift voor de landbouw te verwachten van landbouwers die na de
moeizame inspanningen van bosrooiing, veldklaring, zaaien, wieden en oogsten
hun rijst kilomters ver dragen naar een markt waar er 1,25 fr. per kg voor
geboden wordt, terwijl zij zelf voor een kg gepelde rijst 7 à 8 fr. moeten betalen!
Ten tweede veronderstelt het opslorpen van de nog sneller aanwassende
stedelijke bevolking een ongeremde expansie van de salariseconomie. Agglomeraties zoals Leopoldstad, waar jaarlijks circa 22.000 babies ter wereld komen,
laten het dreigend gevaar van proletarisatie duidelijk uitkomen bij een stabilisatie van de economische bedrijvigheid.
Het behoeft geen betoog dat de verwezenlijking van dit dubbel ontwikkelingsplan enorme kapitalen vereist voor de noodzakelijke investeringen. De bekende
globale verhoudingen tussen inkomensvorming, bevolkingsgroei en investeringsbehoeften geven voldoende aanwijzing over de nodige insteek aan kapitalen. In
een land als Kongo veronderstelt de demografische ontwikkeling alleen reeds
investeringen ten bedrage van 7,5 à 9% van het nationaal inkomen. Streeft men
daarenboven naar een verhoging van de levensstandaard van laten we zeggen
2,5 % per jaar, dan worden de investerings-quota's verdubbeld, wat ongeveer
overeenstemt met de geleverde inspanningen in de na-oorlogse periode. Doch
welke is nu de houding van de financiële kringen, particuliere en publieke, ten
overstaan van de kapitaalsneden van Kongo?
Hogerop hebben we reeds gewag gemaakt van de economische factoren die
sinds twee j aar de publieke zowel als de particuliere investeringen in het gedrang
brengen. Buiten en boven de conjuncturele inzinking heeft de politieke evolutie
haar invloed doen gelden en een remmend effect uitgeoefend op de particuliere
investeringen, terwijl de overheidsuitgaven gestadig opgedreven werden. Hierdoor wordt het traditioneel investeringspatroon aanzienlijke particuliere en
publieke investeringen uit besparing van eigen fondsen ontwricht. Het vertrouwen van de particuliere investeerder heeft een ernstige schok gekregen.
Bovendien zijn de rendementen omwille van de laagconjunctuur geslonken. In
tegenstelling met vroeger vindt een steeds groter wordend gedeelte van de
uitvoersaldi zijn weg niet meer terug naar Kongo ter re-investering maar wordt
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ingehouden in het moederland. Deze kapitaalvlucht brengt de reserve aan goud
en buitenlandse deviezen ter dekking van de munt ernstig in gevaar, wat aanleiding geeft tot verlammende geruchten omtrent de waardevastheid van de munt.
Ondertussen bevinden de staatsfinanciën zich in een slop. De toestand schijnt
al even benard te zijn voor de gewone begroting, welke een deficit vertoont van
2,5 miljard, als voor de buitengewone begroting, ruggesteun van 's lands ontwikkeling, met een nog aanzienlijker tekort. Men staat voor de keuze: alle
reserves interen, of zijn toevlucht nemen tot saneringsmaatregelen.
Voor de gewone begroting doet zich natuurlijk steeds de mogelijkheid voor
van een wederopleving der conjunctuur, wat een aanzuivering van het tekort zou
medebrengen van 1 miljard. Hiervoor zou eventueel een tijdelijke dekking
kunnen gevonden worden, aangezien de hausse zich reeds aanmeldt. De dekking
van het overblijvend of structureel tekort is een neteliger probleem. Hier staan
theoretisch twee wegen open: de beperking der uitgaven of de aanvulling van
de inkomsten door middel van bijkomende belastingheffing of verhoging der
douanetarieven. Met de verhoging der inkomensbelasting van juni 11. heeft men
waarschijnlijk de grenzen van het mogelijke bereikt, terwijl additionele invoertaxes een neutraliserend effect bewerken via de index- en loonspiraal. Elke
tranche van de index vertegenwoordigt ongeveer 126 miljoen aan loonsverhoging te putten uit het budget. De uitvoerbaarheid van drastische uitgavenbeperkingen, tenminste zonder nadelige sociale en politieke gevolgen, kan evenzeer in
twijfel getrokken worden. Buiten de harde kern van fondsen voor delging en
vergoeding der uitstaande schulden en leningen (18 % van de budgetaire uitgaven) zijn er even belangrijke rubrieken (33 %) , waaronder onderwijs, medische verzorging en huisvesting bepaald onelastisch, zodat de uitgaven eraan
verbonden zich moeilijk lenen tot aanpassing. Ongetwijfeld ligt een rationeler
aanwenden van de overheidsfondsen in het verschiet, wanneer eenmaal de provinciale besturen over een ruimere autonomie beschikken. Zij kunnen beter de
lokale middelen mobiliseren en ze richten naar de dringendste behoeften.
Blijven dan nog de externe middelen, nl. leningen en giften om de Kongolese
financiën te ruggesteunen. Deze gedachte heeft bepaalde belangengroepen in
het moederland doen steigeren. Conflicten en tegenstrijdige belangen zullen
onvermijdelijk hun invloed laten gelden. Doch hier kan Kongo het niet zonder
België, en wellicht dringt zich zelfs een oplossing in een ruimer kader op.
Enerzijds verklaren de Kongolese bevolkingen zich geenszins bereid tot een
onvoorwaardelijke politieke infeodatie in ruil tegen de materiële hulp. Anderzijds kan het moederland moeilijk bewogen worden steun te verlenen zonder
soliede garanties. Het paradoxale in de toestand is, dat hulpverlening vanwege
het moederland de enig mogelijke uitweg biedt, terwijl het onder druk van
politieke evolutie aangezet wordt zijn greep op de kolonie losser te maken.
Niettegenstaande de financiële risico's eraan verbonden, wil het ons voorkomen
dat het moederland voor deze inspanning, hoe zwaar zij ook zij, niet mag terugdeinzen. Het economisch malthusianisme ten overstaan van koloniale gebieden
heeft op de lange duur zelden goede vruchten afgeworpen. Zonder een belangrijke moederlandse steun wordt Kongo gedoemd tot sociale achteruitgang en
economische stagnatie. Het valt te betwijfelen, of België op efficiënte wijze de
rol van politieke voogd kan blijven vervullen als het zijn beurs gesloten houdt.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Chroestsjef
en de Russische schrijvers
DR. R. HAARDT

OOR de politici in de Sovjetunie blijft de literatuur nog altijd een zaak
V
van eminent belang. Dat bleek voornamelijk op het jongste in feite het
derde unie-congres van de Sovjetrussische schrijvers, dat zes dagen duurde.
Bij de voorbereidingen, die achttien maanden in beslag namen, werd voornamelijk de pers ingeschakeld, zodat in vrijwel elk blad en in ieder tijdschrift
artikelen over dit thema verschenen. Bovendien onderging de organisatie van de
schrijversvereniging een radicale verandering doordat de machtspositie en het
zwaartepunt werd verlegd en wel van de Sovjet-raad naar het secretariaat dat
uit 27 leden bestaat, doch waarin vooraanstaande schrijvers zoals Sjolochow,
Simonow, Ehrenberg, Pogodin, Katajew en Panowa geen zitting hebben.
In de tijd van voorbereiding werd het ideologische programma nauwkeurig
uitgewerkt. De partij stelde autoritair vast, welke thema's de Russische schrijver
in zijn werk dient te behandelen, b.v. het zevenjarenplan van Chroestsjef, de
fabricatie van bakstenen of van zuivelprodukten en het delven van antraciet.
Op het congres zelf, dat met de gebruikelijke pracht en praal werd gehouden,
waren 497 leden van de schrijversvereniging als gedelegeerden aanwezig. Na
een zorgvuldige schifting werd van de 4801 leden die de vereniging telt ongeveer een tiende uitgekozen om aan het congres deel te nemen. Daarvan waren
75 % lid van de partij, terwijl velen tegelijkertijd lid waren van de Opperste
Sovjet of afgevaardigden van de Opperste Sovjets in de Unie-republieken en de
autonome Sovjetrepublieken. Het is opvallend dat zich onder de afgevaardigden
geen enkele schrijver bevond die na 1954 lid van de schrijversvereniging was
geworden. De drie jongste gedelegeerden waren ongeveer dertig jaar oud.
In de zes congresdagen (18 - 23 mei) werden er 87 toespraken of lezingen
gehouden. De beste Sovjetrussische schrijvers, zoals Sjolochow, Leonow, Panowa, Simonow, Nikulin, Owetsjkin, Aliger en Paustowsky, kwamen niet aan het
woord. De sprekers waren hoofdzakelijk tweede- of derderangsschrijvers alsmede orthodox-denkende vertegenwoordigers van „niet-Russische taal- en literatuurgroepen" in de Sovjetunie (53 van de 87 sprekers) . Zakelijk hielden zij
zich aan de door het centrale comité van de partij opgestelde begroetingstoespraak (Znamja afl. 6, 1959) die o.a. de volgende richtlijnen bevatte: „Het
programma van het 21e partijcongres betekent niet alleen een geheel nieuwe
bloei in de volkswelvaart, wetenschap, techniek en de cultuur, maar ook in de
opvoeding van de nieuwe mens, van de mens in de communistische maatschappij „Literatuur en kunst zijn geroepen om op beslissende wijze mede te
werken aan de edele zaak van de communistische opvoeding der werkende mensen. Vooral de jeugd heeft boeken nodig, waarin de „romantiek van de arbeid"
duidelijk wordt gemaakt".
Het is de taak van de Sovjetrussische schrijvers om „de mensen geestdriftig te
maken voor de strij d in dienst van het communisme, hen op te voeden in de
geest van de communistische gedachtenwereld en hun de hoge morele idealen
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en de onverdraagzaamheid tegenover de burgerlijke ideologie in te prenten".
„Op grond van haar diep-menselijke taak, die tevens aan de belangen van alle
volken beantwoordt, moet de literatuur het volksvijandige karakter van het
imperialisme en zijn agressie-politiek ontmaskeren".
„De schrijvers zijn geroepen om als gepassioneerde propagandisten van het zevenj arenplan op te
treden, zij moeten blijmoedigheid en energie overplanten in de harten van de
Sovjetmensen, de overblijfselen van het kapitalisme in het bewustzijn van de
mensen uitroeien en helpen te vernietigen wat onze vooruitgang tegenhoudt".
Zoals te verwachten stond, kwam ook hier het socialistische realisme ter sprake
dat rondom 1930 werd gepropageerd en dat door het werk van Zjdanow en
door de beruchte besluiten van het centrale comité inzake cultuurpolitiek als de
enige geldige kunstvorm in de communistische maatschappij werd voorgeschreven: „Met onweerstaanbare overtuigingskracht bewijst het leven de onwrikbaarheid van de creatieve beginselen inzake het socialistische realisme, dat de hoofdinhoud van ons tijdperk waarheidsgetrouw en historisch concreet openbaart".
Daarom worden de Sovjetrussische schrijvers opgeroepen om alle zorg te besteden aan de „realistische kunst, die het tegendeel is van ideeënloze en f ormalistische kunst" en moeten zij „de actuele thema's van het heden" behandelen.
Pièce de résistance van het gehele congres was de toespraak van Chroestsjef,
een document dat zes krantenkolommen besloeg en dat in zijn onzekerheid en
stijlloosheid meer op een babbeltje geleek. Hij haalde er veel persoonlijke indrukken en herinneringen op, die niet alleen een uiting waren van zijn ongebreidelde veelpraterij, maar die hij tevens als beledigingen en bedreigingen
bedoelde. Na te hebben toegegeven dat hij zich slechts zelden met literair werk
kon bezig houden, sprak hij over zijn eigen ervaringen als lezer: „Men wil een
boek lezen, omdat kameraden, die het gelezen hebben, daarover praten. Men wil
daarover een eigen oordeel vormen, maar men valt er bij in slaap. Men begint
zijn ogen te wrijven en leest weer opnieuw, maar men slaapt nogmaals in. Om
toch aan het einde van het boek te komen neemt men een speld en prikt zich
daarmee om op deze manier wakker te blijven' . Sindsdien is de uitdrukking
„een boek met of zonder speld lezen" een begrip geworden in Rusland.
Chroestsjef blijkt overigens de roman van Doedinzew: De mens leeft niet van
brood alleen, die enkele jaren geleden zoveel stof opwaaide 1 ), op aanraden van
Mikojan te hebben gelezen en hij behoefde er geen speld bij te gebruiken: „Lees
dit boek, zei Mikojan tegen mij, het lijkt wel of Doedinzew bepaalde gedachten
zo van jou heeft afgekeken" . Chroestsjef gaf toe dat de schrijver enkele negatieve verschijnselen in het Sovjetrussische leven handig had weergegeven, maar
hij liet er op volgen dat men aan de roman overdreven veel aandacht had besteed. Daarna ging hij uitvoerig in op de zogenaamde „mooischrijvers" (in het
Russisch letterlijk „verlakkers" genoemd) . Hiermee worden zulke schrijvers
bedoeld die volgens Chroestsjef „ons leven van communistisch standpunt bezien,
die de optimistische en positieve kracht van het nieuwe het communisme vertolken". Zonder voorbehoud nam hij deze „mooischrijvers" in bescherming,
omdat zij in hun werk het type van de positieve held uitbeelden, die als pedagogisch voorbeeld moet dienen. „Wanneer er mooischrijvers zijn, dan zijn er ook
niet-mooischrijvers'', zei Chroestsjef en onder de laatsten beschouwen sommigen
het „als de voornaamste taak van de literatuur om allerlei wantoestanden en
1)

Cfr. Streven, november 1957: J. van Heugten, Een veel besproken boek.
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fouten te ontdekken en tevens de grote successen van de Sovjetrussische maatschappij te negeren". In dit verband liet hij de schrijvers weten dat alleen het
centrale comité van de partij het recht heeft om wantoestanden meedogenloos te
ontmaskeren. Daarom wees hij ook op de grote strijd tegen de „afwijkelingen",
die evenals Doedinzew „ons socialistisch leven vanuit hun eigen standpunt benaderen" . Men moet de rouwmoedige zondaars vergeven en behoeft „de herinnering aan hun fouten niet voortdurend warm te houden, maar men dient ze ook
niet te vergeten, of, zoals de volksmond zegt, men moet een knoop in zijn zakdoek leggen ter herinnering".
Chroestsjef is er van overtuigd dat alle mensen kunnen worden opgevoed en
wijst als voorbeeld van magistrale pedagogie op Feliks Dzierzjinsky, een Pool
van aristocratische afstamming die als oprichter der Tsjeka berucht werd.
Over het socialistische realisme en de strijd tegen de revisionisten sprak Soerkow, die ook het congres had geopend (Literaturnaja Gazeta, 19, V, 1959) . Na
Pasternak een verrader te hebben genoemd, legde hij de gelofte af dat de schrijvers al hun krachten in dienst zouden stellen voor de opbouw van het communisme. Volgens hem ging de strijd voornamelijk tegen een valse leer die verkondigt dat de literatuur zich van de politiek moet distanciëren. De toespraken van
Chroestsjef en Soerkow waren tekenend voor de geest van het congres. De
andere sprekers stelden zich grotendeels tevreden met het geven van commentaren op de richtlijnen van het centrale comité en van Chroestsjef. Daarom gaven
al deze „mooischrijvers" de verzekering dat zij Chroestsjef bedankten voor zijn
belangstelling en beloofden trouw aan de partij.
Ook het thema „actualiteit" kwam herhaaldelijk ter sprake, maar wat daaronder verstaan moest worden, konden of wilden de meeste sprekers niet zeggen.
Ten slotte heeft L. Sobolew daarover een weliswaar voorzichtige, maar officiële
verklaring afgelegd in zijn artikel Zoeken-zoeken (Literatura i Zjlznj, nummer
178) : „actueel is niet alleen een thema dat aan het heden is ontleend, maar ook
een „juiste" en gepaste uitlegging in de geest van de eisen die de partij telkens
aan de schrijvers stelt, bij voorbeeld het bezingen van behaalde successen of het
propageren van economische plannen" . Deze theorie stoot op fel verzet, vooral
in het openhartige en moedige artikel van K. Paustowsky: De toestand van de
Sovjetrussische literatuur, (Literaturnaja Gazeta, 20 mei 1959, vertaald in JVort
und W/ahrheit, 1959, 533 - 537). Ondanks de met grote moeite opgetrokken
façade is het duidelijk dat er in de hedendaagse literatuur krachten aan het werk
zijn die zich niet aan de algemene officiële richtlijnen houden. Chroestsjef moest
dan ook toegeven dat er in Rusland „niet-mooischrijvers" zijn; het is een steeds
groter wordende groep die genoeg invloed heeft om zich ondanks alle bedreigingen gehoor te verschaffen in de pers. Er bestaat een diepe kloof tussen het
ideologische dogmatisme van de partij en de onweerstaanbare levenskracht van
een vrijer wordende en echte artistieke bezieling, die een uitweg zoekt en ook
vindt. Herhaaldelijk heeft men de indruk dat de „niet-mooischrijvers" het
congres eenvoudig niet ter kennis hebben genomen. Ilja Ehrenburg publiceerde
bij voorbeeld een van alle politiek gespeend artikel in Novyj Mir (mei - juni
1959) over Tsjechow's werk opnieuw gelezen, waarin men een apologie kan
zien voor vrije meningsuiting. Na het congres verschijnen er regelmatig bij dragen die geen rekening houden met de richtlijnen van de partij, o.a. het artikel
van V. Lidin De Kunstenaar en zijn tijd (Lit. Gaz. 4, VIII) waarin de schrijver
uiteenzet dat „het eeuwige en buitentij delij ke" in de kunst gegrondvest is.

Pelgrimstocht naar
het graf van Purcell
A. GRAMMENS-SANDOZ

N Londens Westminster Abbey rusten twee componisten die dit jaar op bijzondere wijze werden herdacht: G. F. Haendel, die tweehonderd jaar geleden is overleden, en Henry Purcell, die driehonderd jaar geleden geboren is.
Haendels graf bevindt zich naast dat van Charles Dickens (op enkele meters
van het standbeeld van Shakespeare) , in de fameuze „Poet's Corner", maar
Purcell werd, wat bescheidener, op verzoek van zijn weduwe begraven naast het
orgel dat hij zo dikwijls bespeeld had. Men ziet er niet veel méér van dan een
steen, ingelegd met koperen letters. Zelfs die Latijnse tekst heeft veel geleden
van drie eeuwen toerisme naar de Abbey. Haast niemand heeft oog voor de
steen. Van Purcell schijnt men niet veel meer te kennen dan zijn naam.
Hier en daar slechts wordt zijn naam vermeld door enkele tijdgenoten, zoals
b.v. Samuel Pepys, en over zijn leven kan men, na geduldig zoeken, slechts
enkele bijzonderheden samenlezen uit de eigen geschriften van de grote componist. Zelfs omtrent het juiste jaar van zijn geboorte bestaat er enige onzekerheid:
is het 1658 of 1659 ? De handboeken voor muziekgeschiedenis geven nu eens
het ene, dan weer het andere jaar. De verwarring is ontstaan door het feit dat
een exemplaar van de Sonata's of III Parts van 1683 vermeldt dat de auteur toen
24 jaar was, terwijl men anderzijds op de grafsteen in W"estminster Abbey leest
dat Purcell overleden is op 21 november 1695, 37 jaar oud. Aangezien er echter
geen twijfel over kan bestaan dat Purcell dit ,exemplaar van de Sonata's in 1683
zelf heeft uitgegeven, en de grafsteen pas enige tijd na zijn dood werd gebeiteld,
verdient de eerste datum (1659) wel onze voorkeur.
Purcell is geboren te Westminster (Londen) en zou zijn hele leven een
Londenaar blijven: in tegenstelling tot de meeste componisten van zijn tijd heeft
hij slechts weinig gereisd. Als kleine jongen zong hij reeds in de Koninklijke
Kapel. Deze „Chapel Royal" bestond uit een muziekkapel (waartoe, in navolging van de kapel van Louis XIV, ook 24 violen behoorden), uit orgelisten,
componisten en een koor. Vaak vielen verschillende functies samen: Thomas
Purcell, de vader van de componist, was niet enkel tenor in het koor, doch ook
instrumentalist, en Henry Purcell zong niet alleen, doch was ook componist.
De hele „Chapel" bestond uitsluitend uit knapen en mannen.
Dit zingen bracht weinig financiële voordelen mee, doch stelde de jongens in
staat, een grondige theoretische zowel als praktische muzikale opleiding te ontvangen; ook werden zij aangemoedigd tot componeren, en zulks door niemand
minder dan Koning Charles II zelf. Dat dit een wijze politiek was, wordt afdoende bewezen door het feit dat alle belangrijke Engelse componisten van het
einde der zeventiende eeuw uit deze zangschool zijn voortgekomen: Humphrey,
Blow, Child, Purcell.
Toen zijn stem brak, moest de jonge Purcell het koor verlaten, maar hij bleef
in de dienst van de koning, die hem een 'betrekking gaf als adjunct van John
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Hingston, conservator (d.i. stemmer, bewaarder en hersteller) van de koninklijke blaasinstrumenten w.o. het orgel. Bij de dood van Hingston in 1683 volgde Purcell hem op. Maar intussen had hij nog enkele andere opdrachten gekregen. Op 18-jarige leeftijd volgde hij Matthew Locke op als componist voor
de 24 violen van de koninklijke kapel. Voor de koning, wiens voorkeur uitging
naar een gemakkelijke muziek, schreef hij enkele dansen en profane melodietjes,
die weinig muzikale waarde hebben. Twee jaar later kreeg hij ook nog de opvolging van John Blow als organist van Westminster Abbey toegewezen. Hij
huwde met 22 jaar, zou vijf kinderen hebben, waarvan de eerste drie kort na
de geboorte zijn overleden. Zijn zoon Edward heeft hem later opgevolgd als
organist, doch bleef zonder betekenis als componist. Een jaar na zijn huwelijk
wordt Purcell ook tot organist van de koninklijke kapel benoemd (er waren er
steeds drie) . Ten slotte zal hij de opdracht krijgen, in het privé-orkest van de
koning (nu James II) het klavecimbel te bespelen. Af en toe trad hij zelfs nog
op als solist-contratenor, in verschillende koren, en als zanger werd hij niet
minder gewaardeerd dan als componist, orgelist, conservator en klavecimbelist.
Van zijn werk is veel bewaard gebleven, maar van zijn persoon weten wij
slechts weinig. Men heeft geen nota's van hem teruggevonden, en de al te
spaarzame getuigenissen van zijn tijdgenoten stellen ons niet in staat, ons een
duidelijk beeld te vormen van de mens die Purcell is geweest. Wij hebben
slechts enkele portretten van hem en die leren ons ook al niet veel. De potloodtekening (toegeschreven aan Kneller) in het British Museum laat alleen vermoeden dat hij fysisch beslist aantrekkelijker was dan de meeste componisten.
Is er van zijn werk veel bewaard gebleven, dan wil dit helemaal nog niet
zeggen dat dit werk zo goed bekend is. En daar zijn verschillende oorzaken voor.
Om te beginnen, leent Purcells werk zich niet goed tot een uitvoering in concertzalen. Vervolgens is men nog steeds bezig met de uitgave van het volledige
oeuvre (door de Purcell Society van Londen), en die geschiedt jammer genoeg
in enorme boekdelen die verkocht worden tegen een onbetaalbare prijs: het
soort boeken dat enkel door universiteitsbibliotheken wordt aangeschaft. En
toch kan men niet zeggen dat de belangstelling voor Purcell, vooral in dit herdenkingsj aar, niet zou zijn toegenomen. Het is alsof de Britten er zich plotseling
van bewust zijn geworden dat deze 17e-eeuwer een meer dan gewone betekenis
heeft. In juni 1959 had er een Purcell-Haendel-festival plaats, en het British
Museum organiseerde een tentoonstelling van Purcell-manuscripten, eerste edities e. d. Alle gespecialiseerde tijdschriften hebben in de loop van het jaar talrijke artikelen over hem gepubliceerd. Doch of deze hernieuwde belangstelling
van blijvende aard zal zijn, valt vooralsnog af te wachten.
Het meest bekende stuk van onze componist is, merkwaardig genoeg.....
niet van hem: het vaak gehoorde Trumpet Voluntary. De oorspronkelijke naam
van dit werk was The Prince of Denmark March, en het werd gecomponeerd
door een tijdgenoot van Purcell, Jeremiah Clarke. Muzikaal gesproken zijn de
rijkste van Purcells eigen werken die welke voor het toneel zijn geschreven.
Aldus zijn opera Dido and Aeneas, op een tekst van Tate, gecomponeerd in opdracht van een jonge-meisjes-pensionaat; de datum van de compositie is niet
bekend, doch de rijke schoonheid van de muziek stelt ons in staat, ze te situeren
in de zes laatste jaren van zijn leven. Dit is ongetwijfeld een van de mooiste en
edelste opera's uit de zeventiende eeuw. De klacht van Dido, na het vertrek van
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Aeneas en voor haar zelfmoord, behoort tot de mooiste pagina's uit de hele
klassieke muziek: op een met halve toon dalende basso ostinato klimt Dido's
stem, eveneens chromatisch. Het is zeer eenvoudig, maar die eenvoud legt in
Dido's klaaglied een zo menselijke pijn, dat men nooit moe wordt het te beluisteren.
De andere dramatische werken kan men verdelen in semi-opera's en scenische
muziek. In de semi-opera's wisselt de muziek af met gesproken dialogen. Dat
genre lag Purcell blijkbaar: uit teksten die niet steeds inspirerend werkten wist
hij het maximum te halen. Twee van zijn semi-opera's zijn op Shakespeare gebaseerd: The Fairy Queen (naar Een Midzomernachtsdroom) en The Tem pest.
De andere heten: The Indian Queen, The Prophetess (of Dioclesian) en King
Arthur. De melodieën zijn afwisselend vrolijk (zoals het „f i-f i-f i-f ill up the
bowl" van de dronken dichter uit The Fairy Queen), lief, tragisch, plechtig.
Wij willen er alleen de meest bekende aria's uit vermelden: „Fairest Isle" (op
de glorie van Engeland) uit King Arthur, „I attempt from love's sickness to
fly'' uit Indian Queen, „Arrise, ye subterrean winds'' uit The Tempest. Van het
veertigtal stukken scenische muziek verdienen vermeld te worden: Abdelazer,
Bonduca, Don Quixote, The gordian knot untied, The libertine, Oedipus. Het
bekoorlijke Young persons guide to the orchestra van Britten bestaat uit variaties op een thema van Purcells Abdelazer, getoonzet in het jaar van zijn dood.
Bij dit alles mogen wij niet vergeten dat de uitvoering van semi-opera's en
scenische muziek in de zeventiende eeuw gepaard ging met folkloristische f eestelijkheden. Men maakte gebruik van weelderige en talrijke decors en kostuums,
en aarzelde niet om een legertje dieren te laten optreden, indien de tekst daar
maar enigszins aanleiding toe gaf. Deze muzikale feesten waren voor de massa
bestemd, en bevatten dikwijls heel wat vulgairs en obsceens. Purcell ontsnapte
niet aan de eisen van het publiek van zijn tijd. De teksten van sommige liederen,
ja, de titels reeds, zijn van zulke aard dat zij in onze tijd voor geen publieke
kabaretavond in aanmerking zouden komen.
Het overige oeuvre van Purcell laat zich verdelen in religieuze muziek, instrumentale muziek en profane liederen, waarbij men de lofzangen en de zg. „welcome songs" moet voegen. Om met deze laatste twee te beginnen, kunnen wij
vermelden dat zij beide naar de vorm cantaten zijn: lofzangen werden geschreven op verzoek en naar aanleiding van een verjaardag (b.v. die van Koningin Mary) of een feestdag (b.v. St.-Cecilia) of een huwelijk; „welcome songs"
werden geschreven bij gelegenheid van de terugkeer van de koning na een belangrijke reis buiten Londen. Deze cantaten hebben uiteraard tot doel iemand te
vleien, zodat de tekst doorgaans van weinig of geen poëtische inspiratie getuigt,
en Purcell het wel heel moeilijk moet gehad hebben om daarin enige muzikale
inspiratie te vinden. Toch speelde hij het klaar om op dergelijke teksten enkele
melodieën te componeren die nog steeds bekoren door hun frisheid en spontaneïteit.
Purcell's religieuze muziek heeft het best de tijd getrotseerd: door de eeuwen
heen werd zij in de Engelse kerk gespeeld en gezongen, zozeer dat de meeste
kerkgangers er zo mee vertrouwd zijn, dat zij zelden beseffen wie er de componist van was. De instrumentale muziek ten slotte maakt slechts een klein deel
uit van Purcells oeuvre. Aangezien de sonate en de symfonie in de zeventiende
eeuw nog in de kinderschoenen stonden, mag zulks ons niet verwonderen. De
viool begon toen pas de viola te vervangen, en men mag aannemen dat de
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meeste stukken geschreven werden voor viola, of voor viola's en violen. Van
Purcells instrumentale muziek blijven vooral de fantasia's en de 22 sonaten voor
twee violen, bas en continuo bekend.
Purcell componeerde nog een hele reeks profane liederen, voor een, twee of
drie stemmen met klavecimbelbegeleiding. Deze melodieën gaan van het vrolijke
tot het droevige genre, en één ervan verdient toch een speciale vermelding: het
bekende lied 1/ music be the food of love. Een gedeelte van deze aria's werd geschreven voor kabaret (om een hedendaags woord te gebruiken), zonder begeleiding. Zij hadden veel succes en waren zowat de „schlagers" van hun tijd. De
meeste hebben meer historische dan muzikale waarde, doch hier en daar voelt
men toch het uitzonderlijk talent van de componist. Er waren ook heel wat
drinkliederen bij.
Om twee redenen neemt Purcell in de muziekgeschiedenis een belangrijke
plaats in: hij is een van de weinige componisten uit de Britse eilanden wiens
betekenis verder reikt dan zijn generatie, en hij is een van de grootste componisten van zijn tijd. Het is wel merkwaardig, dat Engeland, waar de liefde voor
de muziek steeds bijzonder groot is geweest, niet méér componisten heeft voortgebracht. Na de „gouden eeuw" van de Britse muziek, de zestiende met Byrd,
Dowland, de Gibbons e.a., kan men voor de zeventiende eeuw alleen Purcell
noemen, en daarop volgt niets meer (Haendel is toch geen Brit !) tot 1900,
wanneer Elgar, Vaughan Williams, Benjamin Britten e.a. van zich doen spreken.
Slechts twee en een halve eeuw na Purcell, in 1945, met Brittens Peter Grimes,
zou opnieuw een Engelse opera van waarde gecomponeerd worden. Waarom is
Purcellniet gevolgd geweest door een hele school van talentvolle componisten,
zoals dat met de groten in andere landen gebeurde ? Sommigen maken er Haendel een verwijt van, die de hele generatie na Purcell in de schaduw stelde en de
Engelse muziek in het straatje-zonder-eind van het oratorio stuurde. Britse
historici nemen aan dat het weinig gescheeld heeft of Purcells werk was inderdaad door een componisten-traditie gevolgd en niet door twee eeuwen zonder
creatief vermogen. Het is mogelijk, maar het staat lang niet vast. Want wie was
Haendels belangrijkste concurrent toen hij, zestien jaar na Purcells overlijden,
te Londen aankwam ? Bononcini, een Italiaan!
Uiteraard is Purcells plaats in de Britse muziekgeschiedenis dus niet zonder
belang. Bovendien kan hij gemakkelijk de vergelijking doorstaan met de beste
continentale componisten van zijn tijd : Scarlatti (geboren in hetzelfde j aar als
Purcell) en Corelli in Italië, Lully en de Couperins in Frankrijk, Buxtehude en
Pachelbel in Duitsland.
Wie Purcell juist wil situeren, voelt zich genoodzaakt te herinneren aan de
uitspraak van Peter Warlock, die onze componist een Janus van de muziek heeft
genoemd, met één gelaat gekeerd naar het verleden, een ander naar de toekomst.
Inderdaad staat niet alleen Purcell, doch heel zijn tijd, zoals een Janus met twee
gezichten, tussen polyfonie en harmonie, tussen het horizontaal en het verticaal
schrift. Mede daardoor geeft deze muziek, althans bij het eerste beluisteren, ons
soms het gevoelen, dat we hier voor een raadsel staan. Maar dit is toch hoofdzakelijk te wijten aan de verslaafdheid van ons oor aan een zekere „zuivere
klassieke" muziek. In Purcells tijd dacht men nog niet aan een strikte toonaard
zoals wij die kennen uit de werken van Haydn en Mozart, en vond men het heel
natuurlijk hier en daar een kruis, mol of herstellingsteken te plaatsen die niets
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met de toonaard te maken hadden, maar daar eenvoudig gezet werden omdat de
componist het zo liever had. (Men merkt dat er in de muziek niets nieuws is, en
dat de atonaliteit al lang geleden bestond) . Een merkwaardig voorbeeld van een
dissonant was de lage toonladder, die op verschillende wijzen daalde en klom,
zodat hieruit wat knarsende verminderde secunden voortkwamen indien beide
tegelijk gespeeld werden. Een belangrijke innovatie van de zeventiende eeuw
was de gecijferde lage toets (het continuo), thans het eerste wat men leert in de
harmonie. Men schreef de melodie, en daarna noteerde men de lage toets met
een cijfer dat het te spelen akkoord aanduidde. Enerzijds verrijkte zulks de muziek, want elke uitvoerder van het continuo (op klavecimbel) speelde volgens
eigen smaak, m.a.w. men hoorde nooit dezelfde begeleiding; anderzijds leidde
dit procédé tot een al te gemakkelijke compositie: de componist kon zich laten
verleiden tot het neerschrijven van melodieën, robotsgewijs zouden wij nu zeggen, met een paar cijfers voor de lage toon (soms zelfs zonder enige aanduiding) , en daarmee basta ! Benjamin Britten heeft veel op de gecijferde lage
tonen van Purcell gestudeerd, en geeft toe dat hij na jaren nog altijd twijfelt
aan hun correcte interpretatie.
Maar naast die bevreemding van het eerste contact treffen Purcells melodieën
steeds weer door hun natuurlijke zuiverheid. Al was onze componist ten zeerste
vertrouwd met de Italiaanse en de Franse scholen van zijn tijd in King Arthur neemt hij het thema van een ballet van Lully noot voor noot over -, toch
laat hij zich nooit beïnvloeden door hun gemaaktheid. Hij geeft niet toe aan
de tendens om solisten op de voorgrond te plaatsen. Zijn melodie is eenvoudig
en schoon; behoedzaam en met mate maakt hij gebruik van een artificiële verfraaiing (b.v. in The Fairy Queen) . Hij is de enige componist die bewezen
heeft dat het Engels een muzikale taal is: zijn muziek stemt telkens heel zuiver
overeen met de klank van de woorden en niet alleen met hun betekenis. Soms
neemt hij een melodie over uit de Engelse folklore, en ook daarin toont hij zijn
zuivere smaak: al zijn tijdgenoten in het Londense muziekleven hadden slechts
misprijzen voor deze volkse muziek.
De muzikale zuiverheid van Purcells melodieën brengt de naam Monteverdi
in herinnering. Men denkt steeds aan Monteverdi wanneer men Purcell beluistert, omdat hij blijk geeft van dezelfde artistieke adel. Het talent van de Renaissance heeft hun Middeleeuwse zin voor „mesure" nog niet aangetast, maar
verrijkt. Niet zonder ,reden vinden de liefhebbers van nobele, eenvoudige opera's
elkaar terug bij Monteverdi, Purcell en Glück: of zij nu luisteren naar de fiere
droefheid van Ariane, de klacht van Dido of de ondergang van Euridice, zij
horen één stijl. En met die stijl heeft Purcell er het zijne toe bijgedragen om
van de Engelsen zulke grote operaliefhebbers te maken, tot op onze dagen.
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JURIDISCHE KRONIEK

Decadentie van
het Belgische huwelijksrecht
R. JACOBS

M het belang van het huwelijksrecht als maatschappelijke instelling te beklemtonen, hoeft men niet eens een beroep te doen op beschouwingen
O
ook buiten alle relivan godsdienstige aard. Het huwelijk beoogt inderdaad
de vestiging ener duurzame samenwerking tussen
gieuze overwegingen om
man en vrouw en zulks met het oog op de opvoeding hunner kinderen. Al mag
de voortbrenging en dus de opvoeding van kinderen juridisch niet beschouwd
worden als een essentieel bestanddeel van het huwelijk 1 ) , toch is zij er het
normale gevolg van en de praktische ervaring wijst ondubbelzinnig uit, dat
echtgenoten vaak voor een echtscheiding terugdeinzen en de mislukking van hun
huwelijk blijven torsen, om wille van de opvoeding en het welzijn hunner
ook de meest
kinderen. Het is dan ook vanzelfsprekend, dat elke wetgever
laicistische
de organisatie van het huwelijksrecht hoog in aanzien dient te
houden en wellicht loont het de moeite even te onderzoeken, of onze wetgever
sedert de Code Napoléon van 1804 aan dat gebiedend beginsel trouw gebleven
is.
De Code Napoléon heeft het huwelijk allereerst gemaakt tot een plechtig
contract, dat o.m. de voltrekking vereist voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand. Al de voorgeschreven formaliteiten dienen in acht genomen te worden,
opdat het huwelijk zou bestaan: „forma dat esse rei", en hun verzuim verhindert de totstandkoming van het huwelijk. Blijkbaar heeft de wetgever zich laten
leiden door het ontzettend groot belang van het huwelijk én voor de maatschappij in het algemeen én voor de persoon der echtgenoten in het bijzonder en
precies daarom wenste hij de uiting van de toestemming tot het huwelijk, die
een principieel levenslange en dwingende band schept, te laten geschieden op
een opvallend plechtige manier.
Het huwelijk is vervolgens als een louter seculiere instelling georganiseerd.
Juridisch dient het huwelijk uitsluitend als een burgerlijk contract beschouwd
te worden, zodat o.m. het huwelijk van een priester of dat van een gescheiden
persoon, die aan de door de wet gestelde huwelijksvoorwaarden voldoen, perfect geldig zijn. In dezelfde orde van gedachten en om te reageren tegen de
concentratie van de huwelijkswetgeving en de huwelijksjurisdictie in de handen
der Katholieke Kerk heeft de Code Napoléon beschikt, dat het burgerlijk huwelijk het kerkelijk huwelijk moet voorafgaan 2 ) ; het laatste mag echter naderhand
facultatief aangegaan worden door de echtgenoten, die te dien aanzien de meest
onbeperkte vrijheid behouden 3
Een derde beginsel van deze Napoleontische wetgeving is de principiële on) .

1 ) Daarom is het huwelijk volgens burgerlijk recht rechtsgeldig tussen personen, die
alle procreatie~mogelijkheid volstrekt hebben verloren (b.v. de huwelijken in extremis) en is impotentie geen grond toot nietigverklaring van het huwelijk, dat trouwens
geen ,,consummatio" vereist.
2) Behalve voor de huwelijken in extremis.
3) De niet-voltrekking van het kerkelijk huwelijk, dat toegezegd was en naderhand
geweigerd wordt door een der echtgenoten, kan als grove belediging tot grond van
echtscheiding dienen.
-
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verbreekbaarheid van het huwelijk, ingegeven door de behoefte om de opvoeding der kinderen op een normale manier te verzekeren. Die onverbreekbaarheid behoort civielrechterlijk tot de natuur en niet tot de essentie van het
huwelijk, aangezien de wetgever de echtscheiding als exceptionele maatregel
aanvaardt, én wanneer de echtgenoten zelf het voortbestaan van het huwelijk als
een onmogelijk en ongewenst onheil beschouwen én wanneer de ene echtgenoot
de zwaarwichtige tekortkomingen van de andere niet meer kan noch wenst te
dulden 4
Tenslotte karakteriseert het in 1804 gevestigde huwelijksrecht zich door het
wat op hetzelfde neerkomt
gezagsrecht van de man over de vrouw en
door de juridische onbekwaamheid der gehuwde vrouw. Die zg. ondergeschikte
toestand der vrouw wordt natuurlijk niet verklaard door een „imbecillitas sexus",
aangezien de ongehuwde vrouw, dieniet eens een echtgenoot ... heeft kunnen
bemachtigen, juridisch even bekwaam is als de man. Hij vindt zijn grond in de
overweging, dat het huwelijk in wezen een gemeenschap is, dat elke gemeenschap essentieel een gezag behoeft, en dat het als normaal aangevoeld wordt,
dat gezag in de handen te leggen van de man.
Volledigheidshalve mag nog onderstreept worden, dat de Code Napoléon
geen woord rept over het concubinaat, ofschoon de civilisten uit die feitelijke
toestand de meest vinnige rechtsdiscussies kunnen putten. De wetgever beschouwde het huwelijk als de essentiële kern der maatschappij en hij deinsde
er daarom voor terug het concubinaat in zijn codificatie te vermelden. Zijn
zwijgzaamheid lijkt onbetwistbaar ingegeven door de niet-illusorische vrees, dat
het uitvaardigen van rechtsregelen betreffende het concubinaat wel eens de
indruk van ,een soort tweederangs-huwelijk zou kunnen wekken en dat resultaat
wenste de wijze wetgever in ieder geval te vermijden.
) .

Om dit huwelijksrecht van 1804 naar waarheid te kunnen appreciëren, is
het nodig even de doeleinden van het kerkelijk huwelijk volgens de Codex luns
Canonici in herinnering te roepen: „Matrimonii finis primarius est procreatio
atque educatio prolis; secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae" (Can. 1013 § 1) .
De Code Napoléon beschikt nu van zijn kant in artikel 203: „De echtgenoten
gaan, door de enkele daad van het huwelijk, samen de verbintenis aan om aan
hun kinderen kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen", terwijl artikel 212
luidt: „De echtgenoten zijn elkander wederkerig getrouwheid, hulp en bijstand
verschuldigd".
Deze uit het Burgerlijk Wetboek overgeschreven artikelen zouden een uitvoerig commentaar kunnen uitlokken. Het moge echter volstaan te beklemtonen,
dat de aangehaalde wetsbeschikkingen getuigenis afleggen van een opvallend
gezonde geest en dat ze bewijzen, dat de wetgever van 1804 een hoge dunk had
van het huwelijk. Het mag dan ook bedroevend heten, dat de wetgever der
laatste jaren die heilzame beginselen verloochend heeft en met name maatregelen
uitvaardigde, die eensdeels de wettelijke familie d.i. het door de Code Napoléon van 1804 georganiseerd huwelijk aantasten of negeren, en anderzijds
als een stellige aanmoediging tot verbreking van de huwelijksband te betreuren
vallen.
4 ) De Code Napoléon kent aldus twee soorten van echtscheiding: de echtscheiding
door onderlinge toestemming en de echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak.
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Deze ongetwijfeld zware aanklacht vindt in de eerste plaats steun in het
fiscaal recht, waarvan het de beoefenaars niet moeilijk valt te bewijzen, dat de
aan een bijzit vastzittende voordelen heel wat aantrekkelijker zijn, dan degene,
die een wettelijke echtgenote bezit ! Het sociaal recht op de tweede plaats, d.i.
de wetgeving op de werkongevallen, de kindervergoeding, de ziekte- en levensverzekering, stelt in vele gevallen het wettelijk gezin en de in louter concubinaat samenwonende personen op dezelfde voet. Weliswaar wenden de wetgevers
de ,sociale noden voor, in werkelijkheid echter zien zij hun kiezersaanhang naar
de ogen, en het kan niet geloochend worden, dat ze aldus op flagrante wijze
heilige, voor de maatschappij alleszins fundamentele beginselen verkrachten.
Wat bij deze constatering het zwaarste weegt, is het feit, dat de juist genoemde rechtstakken het fiscaal en het sociaal recht stilaan, van uitzonderingsrecht, gemeen recht aan het worden zijn. Waren de fiscaal- en de sociaalrechter
lijke verhoudingen in ons staatsbestel destijds tamelijk uitzonderlijk en domineerde het burgerlijk recht haast alle rechtsverhoudingen, dan is zulks niet meer zo
heden ten dage. De draagwijdte van het zgn. gemeen recht d.i. het door de
Code Napoléon uitgevaardigde burgerlijk recht neemt dagelijks af en de
regel: „Il faut gouverner moins pour gouverner mieux" heeft nog alleen een
historische geldigheid. Het zgn. gemeen recht wordt gaandeweg verdrongen en
de civilisten vrezen met een angstig gemoed dat het fiscaal en het sociaal
recht, dus het overheidsrecht, steeds meer het dagelijks leven en de gewone
rechtsverhoudingen zullen gaan beheersen.
Maar ook op het domein van het klassiek huwelijksrecht mogen sommige in
de laatste jaren uitgevaardigde juridische maatregelen zonder schroom bestempeld worden als een gekarakteriseerde bevordering tot en beloning van de echtelijke ontrouw en als een hervorming die de vernietiging impliceert van de
fundamentele beginselen, welke de inrichting van een gezond huwelijk moeten
beheersen. De opzet van dit artikel is, deze stelling zonder wetenschappelijke
pretenties en buiten alle juridische volledigheid om in het kort aannemelijk
te maken.
-

Een der eerste maatregelen tot bevordering en beloning van de echtelijke
ontrouw is gesitueerd op het domein der huwelijksbeletselen. De Code Napoléon
van 1804 verbood het huwelijk tussen schoonbroeders en schoonzusters. Dit
verbod was algemeen, zodat het gold onverschillig welke de oorzaak was overlijden of echtscheiding welke een einde had gemaakt aan het huwelijk,
dat aanleiding had gegeven tot de aanverwantschap. Dit verbod was tevens
volstrekt, zodat generlei vrijstelling kon verkregen worden. Om wellicht verdedigbare redenen werd dit huwelijksbeletsel verzacht door de wet van 11 f ebruari 1920, die het verbod om te trouwen heeft opgeheven na het overlijden van
de echtgenoot die de aanverwantschap had doen ontstaan, doch die het huwelijksbeletsel onverkort handhaafde in geval van echtscheiding, en zulks „pour
des motifs d'ordre moral évidents'' 6 ) . Desondanks heeft de wetgever van 1 juli
1957 het gepast geoordeeld te decreteren, dat de koning om gewichtige redenen
de echtgenoot kan machtigen om te trouwen met de zuster der vrouw waarvan
hij gescheiden is (of de vrouw met de broer van de man waarvan zij gescheiden
is), en eraan toegevoegd, dat de te voren uit hun verhouding geboren kinderen
s) H. de Page, Traite élémentaire, dl. I, Brussel, 1939/2, p . 664, nr. 605.
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niet meer als bloedschennig zullen beschouwd worden en dus een wettelijke
plaats in een wettelijk gezin kunnen innemen.
na een echtscheiding wegens bepaalde oorzaak Qf na
Aan de vrouw die
het overlijden van haar echtgenoot wenst te hertrouwen, legt de Code Napoléon een zgn. viduïteitstermij n of termijn van weduwschap op, die driehonderd
volle dagen bedraagt. Deze tijdsspanne beantwoordt aan de langste duur ener
zwangerschap, zoals die juridisch wordt „gemeten" en beoogt dus blijkbaar buiten elke idee van rouw of welvoeglijkheid het vermij den van iedere
„confusio sanguinis" . Bevalt een vrouw tijdens de viduïteitstermij n, dan vervalt
elk gevaar voor „conf usio sanguines", aangezien een nieuwe zwangerschap in
feite of in rechte toch niet meer kan toegeschreven worden aan haar overleden
of gescheiden echtgenoot. De regel: „Cessante causa legis, cessat lex ipsa",
brengt dan ook mede, dat de wet van 30 juni 1956 logisch handelde door aan
de viduïteitstermijn een einde te stellen op het moment ener bevalling. Dezelfde
wet heeft zich daar echter niet toe beperkt en haar verdere beschikkingen doen
andermaal afbreuk aan de gezonde beginselen van een gaaf huwelijksrecht.
De echtgenote is door deze wet inderdaad gemachtigd om door de Rechtbank
van eerste aanleg harer woonplaats een kortere termijn te doen stellen en aldus
een vervroegd huwelijk aan te gaan, indien zij bewijst, dat haar overleden of
echtgescheiden man, hetzij uit oorzaak van verwijdering hetzij ten gevolge van
enig toeval, doorlopend in de fysische onmogelijkheid is geweest om met haar
gemeenschap te hebben. Verder wordt met deze fysische onmogelijkheid wettelijk gelijkgesteld: „de morele onmogelijkheid om gemeenschap te hebben" . Deze
zal eo ipso voortspruiten uit de omstandigheid, dat de vrouw rechterlijk gemachtigd was geworden om een afzonderlijke verblijfplaats te hebben in de loop van
de echtscheidingsproceduur, die tot de ontbinding van het huwelijk heeft geleid,
of in de loop der rechtspleging tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en
bed, die hangende was bij het overlijden van de man. De tijdens het huwelijk
door de echtgenote gecreërde toestand van ontrouw zal voortaan dus spoediger
dan voorheen door een nieuw huwelijk kunnen gelegaliseerd worden.
Nog op het gebied der huwelijksbeletselen beschikte de Code Napoléon, dat
na een wegens overspel uitgesproken echtscheiding het huwelijk tussen
de schuldige echtgenoot en diens medeplichtige op absolute wijze verboden was.
Onverschillig of godsdienstige of morele overwegingen aan dit huwelij ksbeletsel ten grondslag lagen, in ieder geval sanctioneerde het op energieke wijze de
verplichting van getrouwheid en ontmoedigde het de echtelijke ontrouw. De wet
van 16 april 1935 heeft dit bestendig en absoluut huwelijksbei-etsel omgezet in
een tijdelijk en betrekkelijk huwelijksverbod, dat nog slechts zal gelden voor
een periode van drie jaren, welke om ernstige redenen b.v. een ingetreden
zwangerschap kan verkort worden. De wet van 30 juni 1956 heeft daarenboven zekere wijzigingen aangebracht in de rechtspleging, die in wezen de
verzetsmogelijkheden verminken van de onschuldige echtgenoot tegen een vervroegd huwelijk van de schuldige echtgenoot en diens medeplichtige in het
overspel.
Na een echtscheiding door onderlinge toestemming dienden de gewezen echtgenoten een termijn van drie jaren te laten verstrijken, vooraleer zij een nieuw
huwelijk konden aangaan. Door de vestiging van dit huwelijksbeletsel beoogde
de wetgever van 1804 de echtscheiding door onderlinge toestemming minder
aantrekkelijk en daardoor meer zeldzaam te maken. Hebben in feite de lang-
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durige, kostbare en ingewikkelde formaliteiten, die een echtscheiding door
onderlinge toestemming kenmerken, de daartoe besloten echtgenoten niet afgeschrikt, dan getuigen zij desondanks toch van het ongemeen groot belang, dat
de wetgever van 1804 aan een gaaf en volgehouden huwelijk hechtte. De wet
van 30 juni 1956 heeft dit verbod zonder meer opgeheven en stelt de vrouw
meteen in de mogelijkheid om zelfs de uitsluiting of de verkorting van de viduïteitstermij n te verkrijgen. Zij verleent aan de echtgenoten aldus de mogelijkheid
om hun daden van ontrouw ten spoedigste door een nieuw huwelijk te verdoezelen.
Om de gewraakte verzachting der huwelijksbeletselen te rechtvaardigen, wordt
aangevoerd, dat zij ingegeven is door een onweerlegbaar maatschappelijk belang. Betoogd wordt, dat de wetgever er naar moet streven het aantal der
„valse" verhoudingen, bestaande uit personen, die met elkaar niet mogen trouwen, te verminderen. Beklemtoond wordt verder, dat het ongepast is, de uit die
valse verhoudingen geboren kinderen te onderwerpen aan het kennelijk ongunstig rechtssysteem dat dergelijke kinderen treft, overwegende dat de kinderen
toch niet de gevolgen moeten dragen van de fouten hunner ouders. Overwegingen van deze aard kunnen indrukwekkend lijken, doch verhinderen niet, dat de
door de wetgever uitgevaardigde maatregelen de gaafheid van de meest essentiële maatschappelijke instelling, het huwelijk, aantasten, en dat zij de echtelijke
ontrouw werkdadig bevorderen en met een wettelijke regularisatie belonen.
Bovendien mag onderstreept worden, dat overspel en onderhoud van bijzit
juridisch weliswaar slechts klachtdelicten, doch in werkelijkheid reële misdrij ven zijn en dat bloedschennis bovendien een uiteraard weerzinwekkende daad
blijft. Wie zich daaraan schuldig maakt, dient er de gevolgen van te dragen, en
nooit kunnen die misdrijven gelden als de bron van een aanspraak of een recht.
Kinderen uit dergelijke verhoudingen gesproten, verdienen alle deernis; de speciale zorgzaamheid van de wetgever te hunnen opzichte is dan ook ten volle
gerechtvaardigd. Doch elke bescherming die meteen een aanslag betekent op de
wettelijke familie, dient volstrekt vermeden te worden, en dat beginsel heeft de
wetgever der laatste jaren op de meest pijnlijke manier verkracht.
De adoptie is een plechtig aan gerechterlijke goedkeuring onderworpen contract, dat een kunstmatige of fictieve bloedverwantschap schept tussen de er in
betrokken personen. De gevolgen der adoptie komen wonderwel overeen met
die der wettige afstamming. Reeds door de wet van 22 maart 1940 heeft de
wetgever, blijkens de voorbereidende werken, zijn formele wil laten blijken om
de adoptie open te stellen ook voor overspelige bloedschennige kinderen. Dit
afbrekend werk vindt zijn voltooiïng in de wet van 10 februari 1958, die de
mogelijkheid heeft geopend, om de buiten het huwelijk geboren kinderen gelijk
te stellen met de uit het huwelijk zelf gesproten kinderen. Voor de aanneming
van een kind van een der echtgenoten door de andere echtgenoot of door beide
echtgenoten tegelijk, is het op het huidig ogenblik voldoende, dat de aannemende personen de meerderjarigheid hebben bereikt en ten minste tien j aar ouder
zijn dan de aan te nemen persoon. Een man, die getrouwd is en wettige kinderen
heeft, kan aldus na de echtscheiding bekomen te hebben hertrouwen met
zijn vriendin en meteen de kinderen, die hij bij deze tijdens zijn huwelijk verwekt had, adopteren en zulks met het gevolg, dat kennelijk in overspel geboren
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kinderen volwaardig dezelfde plaats innemen als de wettelijk uit zijn huwelijk
gesproten kinderen.
De gewoon natuurlijke kinderen zijn diegenen, die
buiten het huwelijk,
doch ook buiten alle overspel of bloedschande om
geboren zijn. Hun verwekkers zijn vrijstaande personen, die in de mogelijkheid verkeren om met
elkander een huwelijk aan te gaan. Traditioneel is aangenomen, dat dusdanige
kinderen kunnen gewettigd worden door de erkenning der beide ouders voor of
op het moment, dat zij in het huwelijk treden. In de toekomst bekomen de aldus
gewettigde kinderen dezelfde rechten alsof zij uit het huwelijk zelf geboren
waren. De wet van 10 februari 1958 heeft de mogelijkheden tot erkenning en
wettiging van buiten het huwelijk geboren kinderen gevoelig uitgebreid, en
daarbij heeft de wetgever blijkbaar slechts één bedoeling gehad: kennelijk in
overspel of bloedschande geboren kinderen op gelijke voet te stellen met de uit
een normaal huwelijk gesproten kinderen. Onderzoeken in welke voorwaarden
overspelige of bloedschennige kinderen kunnen genieten van de voordelen (?)
van deze wet zou een al te technisch commentaar vergen. We kunnen volstaan
met er de nadruk op te leggen, dat precies die kinderen bedoeld zijn, welke
geboren worden buiten het huwelijk en zulks vooral tijdens de procedure tot
echtscheiding; het nieuwe huwelijk wordt door de wetgever aldus in de mogelijkheid gesteld, al de vroegere ontrouw met zijn gevolgen te verdoezelen
onder een nieuw kleed van wettelijkheid.
Wellicht kan al het voorgaande volstaan om de arbeid van de wetgever in de
laatste j aren te karakteriseren als een doelbewuste aanmoediging tot en beloning
van de echtelijke ontrouw en zulks meestal onder het mom van maatschappelijke
overwegingen: voor onregelmatige toestanden, die stellig moeten verholpen
worden, wordt redding gezocht op een domein dat, om hogere belangen, onaangetast had dienen te blijven. Daarbij komt, dat de wetgever ook nog op een
andere manier met de aftakeling is begonnen van de fundamentele beginselen,
de ware grondvesten van het huwelijk als instelling. Het huwelijk is een maatschappelijk belangrijke instelling, die als entiteit essentieel een leiding nodig
heeft, zodat de gelijkheid der echtgenoten in het huwelijk een valse theorie is.
Wat gebeurt nu met dat principe?
Vroeger had het minderjarig kind dat in het huwelijk wenste te treden, de
toestemming nodig van vader en moeder en, bij onenigheid der ouders, volstond
de toestemming van de vader. Elk desbetreffend huiselijk conflict vond uiteindelij k zijn soevereine oplossing in de beslissing van de vader. Was het trouwlustig kind meerderjarig, doch minder dan vijfentwintig jaar oud, dan kon de
vader, en, bij afwezigheid van de vader, de moeder de huwelijksvoltrekking
verhinderen door aan de rechterlijke macht de appreciatie te onderwerpen van
de opportuniteitsredenen welke hij achtte te bestaan tegen de voltrekking van
het huwelijk. De wet van 14 juli 1953 heeft in deze kwestie de gelijkheid van
man en vrouw gehuldigd en betekent dus de emancipatie der gehuwde vrouw
ten aanzien van de toestemming tot het huwelijk der gemeenschappelijke kinderen. Rijst nu een conflict op tussen de ouders in verband met de toestemming
tot het huwelijk van één hunner kinderen, dan beslist niet meer de man, doch
een der ouders zal het initiatief kunnen nemen om de beslissing te laten treffen
door de rechterlijke macht, waarvan betoogd wordt, dat zij
in het belang der
kinderen
de functie der ouders dan moet overnemen. Die oplossing der zgn.

168 DECADENTIE VAN HET BELGISCH HUWELIJKSRECHT

familiale rechtspraak kan aanleiding geven tot lovende beschouwingen .... met
woorden. In wezen betekent ze praktisch steeds een ramp, ook al wordt ze
gepleegd door de meest bekwame en de best geïntentioneerde magistraten. Het
feit dat man of vrouw nu steeds hun toevlucht kunnen nemen tot de rechterlijke
macht, schroeft wellicht banale huishoudelijke conflicten op tot onherstelbare
veten en brengt meteen de stabiliteit van het gezin aan het wankelen.
In het familiaal recht is wel de belangrijkste hervorming doorgevoerd door de
wet van 30 april 1958, welke op formele manier een negatief beginsel heeft
verkondigd: „Het huwelijk wijzigt de burgerlijke bekwaamheid van de echtgenoten niet". Daarmede wenste de wetgever te beklemtonen, dat de juridische
onbekwaamheid der gehuwde vrouw voortaan opgeheven is en aldus een einde
wordt gesteld aan het gezagsrecht van de man op de vrouw. De twee echtgenoten
staan nu op voet van gelijkheid en elke idee van ondergeschiktheid dient in het
huwelijk op de meest volslagen manier geweerd te worden. Waarheidsgetrouw
dient één enkele uitzondering vermeld te worden: „De echtelijke verblijfplaats
wordt, bij gebreke van overeenstemming tussen de echtgenoten, door de man
vastgesteld. De vrouw heeft het recht zich tot de Rechtbank van eerste aanleg
te wenden, indien er wettige redenen zijn voor de keuze van een andere verblijfplaats".
Het huwelijk is nu geen entiteit meer die, zoals elke maatschappelijke instelling, berust op een leiding en op de mogelijkheid een gerezen twistpunt door
een bepaalde beslissing te beslechten zonder inmenging van derden. Voortaan is
het huwelijk een gewone vereniging geworden van leden, die op voet van
gelijkheid alle huwelijksaangelegenheden behandelen en die zo ze er niet in
slagen een accoord of een modus vivendi te vinden wel genoodzaakt zijn de
uiteindelijke beslissing over te laten aan een derde, nl. de rechterlijke macht.
Aangezien de gelijkheid tussen man en vrouw algeheel is, is het duidelijk, dat
zowel de vrouw als de man gerechtigd zijn om het even welk twistpunt (beroep, opvoeding der kinderen, schoolkeuze en dergelijke) te doen beslechten
door de rechterlijke macht. Hoeft het beklemtoond te worden, dat deze laatste
uiteraard onbekwaam is om die ontzettend delicate opdracht te vervullen ? De
ervaring wijst uit, dat de meest bekwame en de best bedoelde tussenkomst der
rechterlijke macht van onbenulligheden staatszaken maakt en herhaaldelijk de
bron is van een definitieve breuk, ook al slaagt ze er schijnbaar soms in een
verzoening te bewerken.
Ons betoog moge duidelijk hebben gemaakt, dat de aftakeling van de Code
Napoléon van 1804 onze huidige wetgever helemaal niet tot eer strekt. Wellicht
wordt aangevoerd, dat de emancipatie der gehuwde vrouw zich in onze eeuw
als een dringende behoefte doet gevoelen. Dit belet echter niet, dat de vroeger
juridisch onbekwame vrouw zich in een gelukkig huwelijk helemaal niet minderwaardig voelde en dat haar rechtszwakheid, bij misbruik van de echtgenoot,
beschermd was door een adekwate wetgeving. In ieder geval menen wij, dat
geen emancipatie-overwegingen overtuigend genoeg kunnen of mogen zijn om
de essentiële beginselen te ontwrichten waarop het huwelijk moet gebouwd zijn,
opdat het een werkdadige instelling zij, die haar doel nastreve onder een
efficiënte leiding en wars van elke inmenging van derden. De vooruitgang,
welke van de wetgever moet verhoopt worden, lijkt wel een terugkeer naar de
oude en gezonde, ofschoon soms strakke, beginselen van de Code Napoléon.
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A het bezoek van Chroestsjef aan de V. St. bestaat er een zwak optimisme
N
in de wereld. Niet omdat er nu plotseling ,een einde zou gekomen zijn aan
de koude oorlog, hetgeen ook niet te verwachten was —, maar wel omdat
men aan beide zijden blijkbaar meer dan vroeger ervan overtuigd is, dat alle
problemen slechts op vreedzame wijze zijn op te lossen. Er zal dus gepraat
moeten worden en zolang beide partijen met elkaar onderhandelen, wordt er
niet geschoten en dit is reeds veel gewonnen.
Na zijn Europese reis had Eisenhower er nogmaals de nadruk op gelegd, dat
de rechten van het W. in W. Berlijn moesten geëerbiedigd worden en dat er een
duidelijke aanwijzing moest zijn, dat de S.U. inderdaad wilde onderhandelen en
zo de spanning wilde verminderen; hij verklaarde bereid te zijn te praten over
vermindering van de bewapening, maar zei ook, dat hij slechts optrad als
vertegenwoordiger van de V. St. en niet als woordvoerder van het gehele W.
Chroestsjef's reis was in de S.U. op propagandistische wijze voorbereid. Op
13 september bereikte voor het eerst in de geschiedenis der mensheid een van
de aarde afkomstig voorwerp de maan; de sovjet-wetenschap leverde hiermee
een prestatie van de eerste rang en men vroeg zich af wat men meer moest
bewonderen: de precisie, waarmee de geleerden de baan der raket hadden
berekend of de knappe propaganda, die gelegen was in de lancering op dat
ogenblik. Ook het feit, dat de S.U. in diezelfde tijd de eerste proefvaart van de
atoomijsbreker Lenin deed houden, bekeek men vooral op zijn propagandistische merites.
De Sovjetpremier arriveerde op 15 september, vergezeld van zijn familie en
talrijke adviseurs, in de V. St. Hij werd er ontvangen met een eigenaardige
mengeling van beleefdheid en afkeer, waarbij de laatste een enkele keer misschien iets te sterk op de voorgrond trad. Tijdens zijn dertiendaagse reis werd hij
vergezeld door Henry Cabot Lodge, de permanente gedelegeerde der V. St. bij
de Ver. Naties. Met enige spanning werd de rede, die Chroestsjef in de Algemene Vergadering der V.N. zou houden, tegemoet gezien. Deze was als uiterst
belangrijk aangekondigd, daar de premier zou komen met een ontwapeningsvoorstel. Dit bleek tweeledig te zijn; in een periode van 4 jaar zouden alle
landen volledig moeten ontwapenen; zij zouden een beperkte politiemacht
mogen behouden met lichte wapens ter handhaving van de binnenlandse orde.
Verder verklaarde hij, dat de S.U., als het W. niet volledig wilde ontwapenen,
wilde onderhandelen over een gedeeltelijke ontwapening, die zou kunnen beginnen met de vorming van een zone van controle en inspectie met vermindering
van de buitenlandse troepen in W. Europa; vervolgens vorming van een atoomvrije zone in Centraal Europa, terugtrekking van alle buitenlandse troepen en
opheffing der bases, een niet-aanvalsverdrag tussen Nato en Pact van Warschau
en een akkoord over de kwestie van onverhoedse aanvallen. Hij sprak ook over
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een controle op de ontwapening; deze zou geleidelijk verscherpt worden naarmate de ontwapening zou worden voltooid. En hier komt de kern van het
meningsverschil tussen O. en W. naar voren. Het W. heeft steeds gesteld, dat er
eerst een afdoende controle-systeem moest worden uitgewerkt, daar geen van
beide partijen de ander voldoende vertrouwt. Als een bom is de rede van
Chroestsjef niet ingeslagen; zijn idee van volledige ontwapening lijkt een utopie;
dit zag hij waarschijnlijk zelf ook in, vandaar het alternatief, maar hierbij herhaalde hij slechts oude Sovjetvoorstellen, waarvan hij wist, dat zij in het W. al
niet goed ontvangen waren. Een stap verder is men er niet mee gekomen, al
heeft het W. beloofd de voorstellen ernstig te onderzoeken.
Het hoogtepunt van het bezoek was het gesprek tussen de Grote Twee in
Camp David. Een sensationeel communiqué werd er na afloop niet gepubliceerd.
Behalve de in het begin vermelde vreedzame bedoelingen bleek er uit, dat men
opnieuw over W. Berlijn zal gaan onderhandelen; Chroestsjef heeft nadrukkelij k ontkend ooit een ultimatum over deze kwestie te hebben willen stellen; een
tijdslimiet voor de nieuwe besprekingen is er niet gesteld, maar beide staatslieden zijn het er over eens, dat er niet eeuwig onderhandeld kan worden. Is het
inslikken van zijn ultimatum een concessie van Chroestsjef ? Dan is zij mager,
want hij evenals Eisenhower trouwens kan elk ogenblik gaan menen, dat
de onderhandelingen gerekt worden en opnieuw met een tijdslimiet komen
aanzetten. En dan zijn wij weer even ver als in november '58. Deze onderhandelingen zullen trouwens nog moeilijkheden te over opleveren. Naar W. mening is
de vraag Berlijn tevens de kwestie Duitsland en de S.U. ziet dit anders; een
oplossing voor W. Berlijn best, maar O. Duitsland moet geheel binnen de
Sovjet-invloedssfeer blijven, dus geen Duitse hereniging.
Ook na zijn besprekingen met de Sovjetpremier legde Eisenhower er de
nadruk op, dat er over de verdere gang van zaken nog overlegd moet worden
met de bondgenoten. Zij zouden eerst moeten instemmen met hernieuwde
onderhandelingen over Berlijn en ook moeten beslissen over het houden van een
topconferentie. Achtte men de laatste nog niet zeker, omdat Eisenhower eerst
nog wel eens wilde afwachten hoe de Sovjetpolitiek zich verder zou ontwikkelen
men gaf dit ook op als de oorzaak van het uitstellen van Eisenhowers tegenbezoek tot het voorjaar van het volgende jaar nu heeft Macmillan in een
verkiezingstoespraak onthuld, dat er 'binnenkort een datum voor de topconf erentie zal worden bekend gemaakt; hij noemde eind november of begin december.
Macmillan hoopt op publicatie voor 8 oktober, omdat dit de conservatieven ten
goede zou komen bij de verkiezingen op die datum.
Chroestsjef heeft bijna onmiddellijk na zijn terugkeer uit de V. St. Moskou
weer verlaten om in Peking het tienjarig bestaan van de Chinese Volksrepubliek
te gaan herdenken. Men bekijkt daar Ch.'s ontwapeningsideeën en zijn verlangen
naar onderhandelingen nogal wantrouwend. Mao wil juist een grote militaire
macht opbouwen en zo snel mogelijk ook atoommogendheid worden; het is
vervelend voor hem, dat hij hierbij de hulp van de S.U. nodig heeft en de
vraag is nu of Ch.'s invloed op Mao groter is dan omgekeerd. Als een van de
redenen van de betrekkelijke welwillendheid van Ch. ziet men in het W. zijn
angst voor de groeiende Chinese macht, die binnen niet al te lange tijd wel eens
in staat zou kunnen zijn Rusland uit zijn leidende positie in het wereldcommunisme te verdringen.
Een andere reden voor de houding van Chroestsjef ziet men in zijn verlangen
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om het economische zevenjaren-plan in vrede te kunnen voltooien; hij zou er
zijn zinnen op hebben gezet Rusland tot een aards paradijs te maken en zo de
aantrekkingskracht van het communisme te versterken. Door een topgesprek als
nu in Camp David heeft hij ook zijn positie in Rusland versterkt en zal hij dus
ook weer beter in staat zijn zijn economische plannen te verwezenlijken. Vastgeroest in zijn Marxistisch-Leninistische opvattingen heeft zijn kennismaking
met de V. St. hem niet geleerd, dat elk Sovjetparadijs erg weinig aantrekkingskracht op de W. mens uitoefent. Chroests j ef is nog steeds overtuigd, dat de tijd
werkt voor de verwezenlijking van zijn idealen en kan zich niet voorstellen, dat
een ander verloop ook mogelijk is al moet men dit niet al te snel verwachten.
Na zijn besprekingen met Eisenhower, die vanzelfsprekend ook betrekking
hebben gehad op het Algerijnse probleem, heeft de Gaulle zijn politiek t.a.v.
Algerije uiteengezet aan de premiers van de 12 Afrikaanse leden-staten tijdens
de zitting van de Uitvoerende Raad van de Franse Gemeenschap op 11 september. Zijn in grote trekken voor hen uitgestippelde plan verwierf de goedkeuring
der vergadering. Op 16 september gaf hij eindelijk zijn visie aan de openbaarheid prijs. Hij kondigde aan, dat onmiddellijk nadat de vredestoestand zou zijn
bereikt een overgangsperiode van hoogstens vier jaar zou beginnen. In deze tijd
zullen de Algerijnen de gelegenheid krijgen om in volledige vrijheid onder
toezicht van buitenlandse waarnemers zelf over hun toekomst te beslissen. Zij
zullen zich dan kunnen uitspreken voor volledige onafhankelijkheid, algehele
eenheid met Frankrijk de Gaulle vermeed het woord integratie of zelfbestuur binnen de Frans-Afrikaanse Gemeenschap. De Algerijnse regering in
ballingschap o.l.v. Ferhat Abbas wil hij niet erkennen; hij acht haar niet representatief voor de bevolking; zijn verleden jaar gedaan aanbod van de „vrede der
dapperen" blijft gehandhaafd; zij kunnen terugkeren naar hun land en vrij de
onafhankelijkheid propageren en de plaats innemen, die hen bij de verkiezingen
zal worden aangewezen.
Als antwoord op de verklaring van de president richtte George Bidault een
nieuwe partij op, de Rassemblement pour l'Algérie Française (RAF), waarvan
de naam alleen al een duidelijk stellingnemen tegen de Gaulle's plan aanduidt.
Messali Hadj, leider van de gematigde Nat. Alg. Beweging, zag in het plan een
basis voor besprekingen. De FLN beraadslaagde lang over haar antwoord. Eerst
op 29 september maakte zij bekend in pincipe akkoord te gaan met het plan,
maar zij blijft zich opwerpen als gesprekspartner van de Franse regering; daar
zij verder nog enkele voorwaarden stelt, komt haar antwoord praktisch neer op
een verwerping van het aanbod. Toch waren zij gematigder dan hun bondgenoot
Saoedi-Arabië, dat in de Algemene Vergadering der V.N. een felle rede produceerde ter verdediging van de Algerijnse rebellen. Bourguiba van Tunesië zal
echter ook met de meer gematigde reactie van Ferhat Abbas niet gelukkig zijn;
zijn kans om een bemiddelende rol te spelen in het Fr.-Alg. conflict is er niet
groter op geworden. Ferhat steunt kennelijk liever op de VAR c.s. dan op
Tunesië, hetgeen wel met het Maghreb-plan, verbond tussen Marokko, Algerije
en Tunesië o.l.v. Bourguiba, zal samenhangen. Daarentegen is de Gaulle's plan
in het W. over het algemeen gunstig ontvangen; president Eisenhower was vol
lof, maar wist nog niet of de houding der V. St. in de V.N. er nu al door zou
veranderen en beïnvloeding van de leden der V.N. was toch ook de bedoeling
van de Gaulle, toen hij zijn rede hield vlak voor de opening der Algemene
Vergadering.
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NEDERLAND

Het heeft lang geduurd eer aan het departement van defensie een opvolger
voor minister v. d. Bergh, die zich op 30 juli om persoonlijke redenen gedwongen had gezien zijn ontslag te vragen, kon worden benoemd. Tenslotte werd
ir. S. Visser (VVD) bereid gevonden de functie te vervullen; n.a.v. deze benoeming werd de vraag gesteld of de homogeniteit van het kabinet t.a.v. de buitenlandse politiek nu niet in gevaar gebracht werd. Bij de Algemene Beschouwingen over de begroting heeft minister-president de Quay dit tegengesproken.
Reeds enige tijd waren er geruchten over een onwettige postcensuur op
Nieuw-Guinea. Deze werden luider, toen aan de advocaat-generaal bij het hof
van justitie in Hollandia ongevraagd verlof werd verleend, naar men zei, omdat
hij een klacht hierover had ingediend. De minister van zaken overzee a.i., Korthals, ontkende het verband, maar zei toe een strikt onpartijdig onderzoek naar
onwettige postcensuur te zullen instellen. De commissie van onderzoek werd op
13 augustus geïnstalleerd en men verwacht haar rapport binnenkort.
Moeilijkheden waren er verder in de loonsector. De regering de Quay heeft
zich van begin af aan uitgesproken voor een gedifferentieerde loonpolitiek.
Richtlijnen hiervoor waren door haar in overleg met de Stichting van de Arbeid
opgesteld: verbetering van de lonen mag niet in de prijzen worden doorberekend; de werkgelegenheid mag niet in gevaar komen; over het algemeen zal er
sprake moeten zijn van een verhoging van de productiviteit per bedrijfstak. Het
georganiseerde bedrijfsleven heeft zich hiermee accoord verklaard. Bij de verschillende CAO's, die afgesloten moesten worden deden zich moeilijkheden
voor. Nadat werkgevers en -nemers tot overeenstemming waren gekomen, vergde de goedkeuring door het college van rijksbemiddelaars soms langer tijd dan
men verwacht had. Dit leidde tot ongerustheid en soms tot staking. Zo kende
Nederland zijn typografen-staking, die anders dan de Engelse slechts een
dag duurde.
Traditiegetrouw werd op de derde dinsdag van september de zitting van de
Staten Generaal geopend met de Troonrede, uitgesproken door Hare Majesteit.
Over het algemeen werd het staatsstuk gunstig ontvangen; men waardeerde, dat
er duidelijk een nieuwe geest in het regeringsbeleid uit bleek zonder dat de
regering het roer al te plotseling omgooide; ook de aankondiging, dat het
bestuursapparaat verder gedecentraliseerd zou worden vond instemming; dat zij
hier en daar te vaag was, werd betreurd, maar achtte men begrijpelijk.
De miljoenen-nota van prof. Zijlstra spreekt duidelijke taal. Niet alleen ter
zake van de belastingen; zijn aankondiging de belastingtarieven voor ongehuwden te verlagen werd met gejuich ontvangen; minder enthousiast was men over
de verlenging van enkele tijdelijke belastingverhogingen, al lag dit volgens de
traditie in de lijn der verwachtingen. Duidelijk was ook zijn waarschuwing: te
snelle uitbreiding van economische bedrijvigheid kan leiden tot overbesteding en
alle noodlottige gevolgen van dien; daarom moet de regering een matigende
invloed uitoefenen en zal het aandeel van de overheidsuitgaven in de nationale
bestedingen moeten worden verminderd. Hij hoopt zo de conjunctuur te beheersen.
Bij het opstellen van de voordracht voor het voorzitterschap der Tweede
Kamer werd dr. Kortenhorst (KVP) onmiddellijk nummer een geplaatst. Na
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herhaalde stemmingen won Mevr. Stoffels-van Haaf ten (VVD) de strijd om
het ondervoorzitterschap op de heer Bommer (PvdA) . Hiermee kwam voor
het eerst in de Nederlandse parlementaire historie deze functie in handen van
een vrouw. Als derde voorzitter werd mr. Roosjen (AR) gekozen.
J. Oomes
BELGIË
Onmiddellijk na zijn overname van het departement van Belgisch Kongo en
Ruanda-Urundi legde minister de Schryver een verklaring af. Hij bevestigde dat
de politiek van 13 januari zou worden voortgezet, dat einde 1959 verkiezingen
voor de gewest- en gemeenteraden zouden doorgaan, dat vanaf maart 1960
provinciale instellingen met ruime autonomie en hetzelfde jaar nog wetgevende
raden en een uitvoerende macht zouden worden opgericht, dat de afrikanisatie
der kaders zou worden geactiveerd.
In het binnenland werd deze verklaring algemeen gunstig onthaald. De BSP
echter eiste de onmiddellijke bijeenroeping van het parlement teneinde deze
nieuwe stellingname van de regering te kunnen bespreken. Daarop werd niet
ingegaan, maar het lijkt niet uitgesloten dat de Kamers in de loop van oktober
zullen bijeenkomen: de regering zelf hecht teveel belang aan de nationale instemming met haar Kongo-politiek en die nationale instemming is niet denkbaar
zonder die van de socialisten. Naast de ingewikkelde politieke problemen in
Afrika bleek ook de Kongolese economische toestand zeer problematisch en
dringend ingrijpen te vergen.
Kongo was aanvankelijk verrast door de snelheid waarmee dhr de Schryver
het roer van dhr Van Hemelryck had overgenomen. Maar dan kwamen argwanende reacties los en op het einde van september had de Abako verklaard aan
haar eigen revolutionaire timing vast te houden, en was dhr Lumumba openlijk
in oppositie getreden t.o.v. de geplande verkiezingen en de Belgische Kongopolitiek. Andere persoonlijkheden van de MNC spraken zich na de genademaatregel ten opzichte van dhr Kalondji gunstiger uit over de verkiezingen. Maar er
is klaarblijkelijk oneensgezindheid in de MNC. De partijcongressen die einde
september te Luluaburg en Stanleystad plaats hadden, zullen wellicht meer
klaarheid in deze verhoudingen scheppen. Met dat al waren er eind september
weer incidenten te melden.
Minister de Schryver werkt intussen hard voort. Het welslagen van de zittijd
van de Raad voor Wetgeving die vanaf 15 september te Brussel bijeenkwam,
was een succes voor hem. Deze raad, adviserend maar invloedrijk, keurde o.m.
decreten goed betreffende de provinciale autonomie en het vrouwenstemrecht
voor na de eerstvolgende verkiezingen.
In België zelf was 20 september een belangrijke datum. Te Antwerpen stapten
14.000 deelnemers op in de betoging voor amnestie die niet zonder incidenten
verliep. Dhr Elias was begin van de maand naar een ziekenhuis overgebracht,
in naar men zegt ernstige toestand; zijn vrijlating werd verwacht maar was einde
september nog niet gebeurd.
Eveneens op 20 september besloot het tweedaags kongres van de BSP zijn
werkzaamheden. In de slotresoluties werd een programma goedgekeurd van
socialisatie van de energiesector, controle op de holdings en nationale gezond-

174 POLITIEK OVERZICHT

heidsdienst, plus enkele punten voor de traditioneel niet-socialistische landbouw
en middenstand. Alles samen leken deze resoluties te wijzen op een overwinning van de doctrinaire tendens-Renard. Deze tendens had op het congres, dat
overigens in het teken stond van de socialistische verzoening, een aanzienlijke
rol gespeeld. Toen ze echter een motie indiende, om iedere deelname aan de
regering van een aanvaarding van het socialistisch programma afhankelijk te
maken, werd ze netjes in de minderheid geplaatst. Na tussenkomst van partijvoorzitter Collard zelf, die beloofde in de eventualiteit het Congres te zullen
raadplegen, werd die motie verworpen met 678 tegen 230 stemmen. De meeste
waarnemers houden dan ook de „participationisten" voor de reële overwinnaars
van het congres.
Nochtans is er op dit ogenblik eigenlijk geen sprake van socialistische regeringsdeelname. De moeilijkheden tussen de coalitiepartners werden door een
CVP-liberale geschillencommissie besproken en de Eerste-Minister verklaarde
dat praktisch voor alle betwiste punten een oplossing werd gevonden; helemaal
in orde leek de zaak eind september toch nog niet te zijn. Anderzijds verklaarde
ACV-voorzitter Cool, de socialisten in de regering niet nodig te hebben, en aan
Eyskens de voorkeur te geven. Aan Eyskens, omdat het ACV meer van hem
verwacht .... Het ACV eist inderdaad de fiscale aanpassing, ingrijpen tegen de
stijging der prijzen, een wetgeving op de fabriekssluiting; het heeft tegen 10
oktober een betoging te Brussel voor die punten aangekondigd. Tussen deze
eisen en die van het ABVV is het parallellisme onmiskenbaar. Het socialistisch
vakverbond vraagt bijeenroeping van een sociaal-economische conferentie met op
de agenda: fiscale aanpassing, prijzenpolitiek, wetgeving op de fabriekssluiting,
tewerkstellingspolitiek en gewaarborgd weekloon. Deze laatste twee punten
behoren sinds lang tot de eisen van het ACV. Er komt dus klaarblijkelijk een
algemene syndikale actie los, waarmee de regering terdege rekening zal moeten
houden.
Hoever staat het intussen met de uitwerking van Eyskens' economische politiek ? Het programmatiebureau werd samengesteld zonder socialisten. De begroting voor 1960, belast door uitgaven voor het schoolpact, door salarisaanpassing
ingevolge de indexstijging, enz..... zal weer zwaar wegen en links en rechts
wordt gevreesd voor fiscale maatregelen. Minister Van Houtte staat onbetwistbaar voor een lastig probleem, al werd de jongste lening met haar 6,5 miljard
vers geld een werkelijke meevaller.
Einde september was er heel wat deining omdat de achterstallige gelden in
uitvoering van het schoolpact niet uitgekeerd waren; het betreft hier nog sommen voor het verlopen schooljaar ! De betaling leek echter imminent te zijn.
Overigens vordert de opmaak van de uitvoeringsbesluiten van de schoolwet
langzaam maar zeker, niet snel genoeg voor de geïnteresseerden, maar merkwaardig snel voor de verantwoordelijken die, in de schaduw, een buitengewone
prestatie leveren.
Dit overzicht mag niet beëindigd worden zonder het afzwaaien te vermelden
van duizenden miliciens, na 12 maanden diensttijd, op 26 september; aldus
vervulde de regering een van haar voornaamste en lastigste beloften.
L. Deraedt

Forum
Het derde congres voor klassieke
studiën te Londen sept. 1959
Zolang de beoefening van de Klassieke Wetenschap een reisje met zich meebrengt naar Engeland, kan men moeilijk
zeggen dat ze helemaal niets meer aan te
bieden heeft. En van een vak, dat binnen
een jaar drie grote samenkomsten kent,
mag men niet beweren dat het dood is.
Daar was in 1959 vooreerst de grote
Cicero-huldiging te Rome en Arpinum,
waarover prof. Enk in een Hermeneus-nummer zo enthousiast verslag deed; ten
tweede het Congres te Londen, waarover
hier een bladzijde; en vlak daarna in
Zuidfrankrijk een bijeenkomst van de bevorderaars van het Latijn als „Levende
Taal". Ik bepaal mij dus tot het tweede,
waarlijk een groot en internationaal congres, waarvan de titels der voordrachten
het belang slechts voor het geringste deel
hebben aangegeven. De lijst van deel'nemers telde 576 namen uit 40 uiteenlopende landen, ofschoon het leeuwendeel uiteraard door het land van ont^vangst werd geleverd (207) : met de keuze van een land en plaats wil men nu
eenmaal de studenten daarvan een bijzondere gelegenheid geven om eens wat co^
ryfeëen te zien ter bekroning van de uitstekende vorming welke dat land al
biedt. Voor de klassieke wetenschap is
Engeland op het ogenblik vooral door de
Cambridge-'uitgaven bekend; dat niettemin Londen gekozen werd, zal wel te
danken zijn aan de grotere gasten-accommodatie en omdat men er toevallig juist
een eeuwfeest had van twee geleerden,
Porson en Housman. Op het beste motief
voor deze keuze, dat nl. hier te Londen
de nobelste der humanisten geleefd had
en onthoofd was „ingemiscente toto orbe
christiano" 1 ) , de H. Thomas More, werd
helaas niet gewezen. ^- Van de buitenlanders kwam de grootste groep uit
Duitsland (73) , niet omdat daar de mees-te geleerden wonen, maar omdat uit dat
land de geleerden het meest hun vrouwen
1) Martyrologium Romanum, 6 juli.
2) Macrobits, Saturnalia, 1, 2.

hadden meegebracht. Frankrijk en de
U.S.A. kwamen ieder met 45 deelnemers
voor de dag en dan volgden als belang
rijkste landen Zweden en Nederland met
ieder 28. Zelfs uit Nieuwzeeland waren
vier afgevaardigden gekomen en drie uit
Rusland, maar vanuit klassiek oogpunt
was dit nog niet zo interessant als de gekleurde bijdrage uit Japan (6), Nigeria
(3) , Ghana (2) , Soedan ( 1 ) . Zulk een
wereldbijeenkomst tot bestudering van
hun kultuur hebben de Ouden zelf nooit
kunnen opbrengen, hoezeer ook zij wel
hielden van „eruditorum hominum Congressus" 2 ) : zij hadden er eenvoudig de
middelen niet toe en hieruit volgt wel,
hoe geheel averechts het is om zoge~
naamd terwille van de zuivere klassieke
geest de technische middelen te smaden,
welke voor het voortbestaan en de bloei
ervan tegenwoordig onmisbaar zijn. Men
moet al buitengewoon vooringenomen
zijn om met die Italiaan te durven beweren, dat het eerste, het tweede, het derde
en het enige, wat er te Londen te zien
valt, het Britse Museum is: veel liever
was mij die spontane uiting van een Argentijn: „Wat een genie steekt achter de
organisatie van deze stad!" Inderdaad,
ook mij had bij een wandeling aan de
vooravond van dit Congres zich sterk de
vraag gesteld: „Wat hebben Athene en
Rome ons eigenlijk voor interessants te
bieden, dat het maar in de verte kan halen bij deze stad?" Een vraag, die de
volgende dagen gedeeltelijk werd opgelost, toen ik allermodernste jeugd met de
grootste aandacht door de mummie-zaal
zag lopen, zag giechelen bij de malle poppetjes van de Griekse vazen en vooral,
toen ik een jongen de foto van zijn liefje
zag nemen met als achtergrond de moederlijke Demeter van Cnidus. Helemaal
buiten het leven van de tegenwoordige
tijd en van de naaste toekomst staan die
heel, heel oude uitingen dus niet, maar in
hetzelfde museum staan evengoed de indrukwekkende kunstwerken van de Pa.aseilanden en uit Java en dan vraagt men
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zich weer af: „Is men nu werkelijk als
man van beschaving verplicht, de superioriteit van de Grieks-Romeinse cultuur
als onaanvechtbaar aan te nemen?". En
dan gaat men naar de opening en de rest
van het Congres, in de hoop daar enig
licht over op te steken.
Direct bij de opening werden de deelnemers tot een wijder perspectief opgeroepen dan tot de zuivere vakwetenr
schap. De volle nadruk viel op de geest,
waarin de eerste beoefenaars van de filologie zich aan hun studie hadden gewijd:
de humanistische, de zucht om het edelmenselijke te ontmoeten. Toentertijd hadden zij het trefpunt daarvan uitsluitend in
het oude Rome en nog meer in Griekenland gezocht en het is niet lang geleden,
dat het nog als een soort dogma gold,
dat de zuivere lijn van de meest menselijke beschaving altijd een voortzetting
dáárvan moest zijn. Op zijn hoogst mocht
men die uitbreiden met de voortbrengselen van andere, aristocratische, indo-eu
ropese culturen: de bijmengsels van met
name semietische culturen, welke sedert
het Christendom waren ingeslopen en
thans vanuit andere werelddelen dreigen,
zouden verbasteringen zijn waarvoor een
voorname geest zich had te hoeden.
Thans echter is deze opvatting wel ouderwets te noemen, aldus de sprekers, en
bovendien de mentaliteit waaruit ze
stamt. Immers het is op het ogenblik niet
de vraag meer, waar de humaniora liggen, maar gewoon, waar de humana, de
humanitas. Thans is meer aan de orde, de
eenvoudige mooie menselijke dingen te
redden dan ons druk te maken over de
kwestie, in welk land en in welke tijd die
volgens ons een hoogtepunt bereikt hebben. Daarom stond bij de sprekers van
de inleidingen ook een UNESCO-man
op, die de aandacht van de aanwezigen
opriep voor een binnenkort in de Verenigde Staten te houden Congres „Over
de Toestand en de Problemen van de
Humanistische Studie en Opvoeding".
Onder „Humanisme" verstond deze spreker de gehele litterair-filosofische wetenschap, of deze nu de Griekse of de Fran
se litteratuur, de oude of de moderne
wijsbegeerte bestudeert; het onderscheid
ervan met de positieve en technische wetenschap zag hij hierin liggen, dat het

onderzoek er een minder grote plaats inneemt dan de Opvoeding.
Met deze hersenspoeling werd het Congres op gelukkige wijze geopend; blijkbaar hadden de leiders haar reeds eerder
ondergaan en hadden zij deze willen propageren, toen zij in hun voorbereidende
samenkomst te Amsterdam, enige jaren
geleden, als thema voor het Congres hadden aangegeven: „Traditie en Persoonlijkheid. Oud en Nieuw in de Klassieke
Oudheid". De bedoeling was geweest,
dat de diverse sprekers goed zouden doen
uitkomen, hoe reeds de Griekse en Ror
meinse auteurs hun grootheid hadden verworven door zich, met alle respect voor
hun voorgangers, tegen hen af te zetten;
hoe zij hun persoonlijkheid gevormd hadden door de sleur te overwinnen en voor
hun eigen tijd belangrijk waren geworden
door de schatten van het verleden in een
nieuwe en aangepaste vorm aan hun tijdgenoten voor te zetten. Maar, zoals dat
gaat, de weg van de minste weerstand
werkt ook onder de geleerden en de
meesten waren voor de dag gekomen met
studietjes, welke ze nog onafgewerkt in
een laatje hadden liggen en voor de gelegenheid wat hadden bijgewerkt. De le~
zingen over Cicero en Plotinus beantwoordden wel aan de algemene opzet,
maar vele waren geheel disparaat en gin~
gen in op onbenulligheden, waarvoor men
toch niet de mensen uit de gehele wereld
naar Londen behoefde 'te laten komen.
Wel was een tendens opvallend om de
aandacht der collega's te richten op de
Myceense cultuur, op de bestanddelen
waaruit tenslotte de Homerische en de
later-griekse is voortgekomen, op een
terrein ook dat voornamelijk er een is
van archeologen, van opgravers met een
vaak wijdere kennis dan van het specif iek-griekse alleen. Al hadden de talrijke
voordrachten hierover niets met het opgegeven thema te maken, zij droegen toch
wel bij, om de antieke beschaving in een
groter verband te zien.
Van de uitstapjes was er een naar liet
kortelings opgegraven Verulanum (St.
Albans) ; ook op eigen houtje kon men
ontdekkingen gaan doen en dan onverwacht bv. voor de originele Cicero-buste
komen te staan in het Wellington-museum. Op de vierde verdieping van de Lonr
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dense Boekentoren lagen alle (?) werken
tentoongesteld, welke sinds het laatste In~
ternationaal Congres, te Kopenhagen in
1954, waren verschenen. Nederland
maakte hier een goede beurt, een beurt
die nog beter had kunnen zijn indien bv.
de „Atlas van de antieke Beschaving" op
deze tafel gelegen had i.p.v. in vertaling
op de engelse. Ook de Zweedse en de
Roemeense inzendingen waren in verhouding groot; die uit Frankrijk en Italië
daarentegen klein. Uit België weinig,
maar goed. Merkwaardig, dat het Vatikaanse tijdschrift Latinitas ontbrak.
In de slotlezingen van de professoren
Van Groningen en Lockwood werd de
draad van de openingszitting weer opge-nomen en verder ontwikkeld. Heel sterk
werd er benadrukt, dat het belang van
een Congres als dit en van de geestesrichting welke de aanwezigen ondersteld
werden aan te hangen, niet zozeer gelegen was in de studie als wel in de so
ciale omgang. Het was verrassend, hoe
„Humanisme" hier praktisch de nieuwe
omschrijving kreeg van „Human Relati
ons": en dan heb ik van dit moderne
humanisme de beste illustratie gezien op
een perron van de Underground, een engels kantoormeisje allerhartelijkst babbelend met een indiase en een andere kleur linge, en vlakbij een oude lady die dit
tafereeltje goedkeurend zat toe te zien en
glimlachend tot mij opkeek. — Toch
moest ook verband gelegd worden met de
oudheidstudie en dit gebeurde ongeveer
aldus. De eenzame, die tot persoonlijkheid
tracht te geraken, ontdekt dat hij dit zonder de evenmens niet doen kan, hij vereenzelvigt zich met de gehele mensheid,
met die van eigen tijd vooreerst, en, omdat hij het met de mens van de verre toekomst niet doen kan, met des te meer
toewijding met die van het verleden.
„Dankbaar zijn wij voor het verleden"
aldus Lord Hugh Cecil na een wandeling
door Oxford, „omdat het ons schenkt wat
wijzelf niet kunnen maken", met ontzag
worden wij vervuld voor de mannen van
de negentiende eeuw als wij lopen door
Londen of alleen het Nederlandse spoorwegnet overzien, in de architectuur der
steden oefenen tal van eeuwen hun invloed op ons uit: maar er blijft ook plaats
voor bewondering en studie van die an,
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tieke monumenten in steen of schrift, toen
de mensen met veel eenvoudiger middelen hun overwinningen behaalden op de
tegenstand van de stof.
Op het einde van dit verslag gekomen
lijkt het mij goed nog even stil te staan
bij de veel gebruikte term „Humanisme".
Deze heeft in ons land de laatste jaren
een eigenaardige bijklank gekregen, van
godsdienstloze eigengereidheid, en dit zou
ons kunnen doen vergeten dat lange tijd
sprake is geweest van een „humanisme
chrétien" en van de H. Franciscus van
Sales als patroon der humanisten. „Hu
manisme, aldus de Londense spreker, is
volstrekt niet tegen de godsdienst en
mondt daar dikwijls in uit, doch het heeft
een eigen bron en komt niet uitsluitend
uit de godsdienstzin voort". Dit laatste
zal wel bestreden worden door degenen,
die al wat werkelijk goed is, zien voortvloeien uit het heiligdom en alles wat
niet rechtstreeks de vrucht is van de genade en het gebed, voos en schijngoed
vinden. Toch is het duidelijk, dat er een
natuurlijke verstandigheid en goedhartigheid bestaan, eerlijkheid, trouw, vriendschap en vaderlandsliefde, allemaal soci
ale deugden welke onder de ene noemer
kunnen worden gebracht van het woord
„humanisme". Deze kunnen het gevolg
zijn van godsverering maar er ook aan
vooraf gaan en er lang van verwijderd
blijven. Slechts wanneer vroomheid definitief uit het hart wordt uitgebannen en
alles wat met God en Kerk te maken
heeft absoluut wordt afgewezen, moet
volgens ons het humanisme ook als eigen
stroom verdorren en in het zand of in een
Dode Zee uitlopen. Maar anders is het
een oude traditie onder de katholieken,
om al wat zij aan naturlijk goed bij de
ongedoopten waarnemen, toe te juichen
en te helpen bevorderen. Want ook in
dit schijnbaar vrome: „Wij met God"
(„Wij met God zullen dit wel opknappen, alle ongelovigen zijn uiteindelijk
knoeiers") kan een zweem van hoogmoed
liggen, welke voor de Heer juist erg
genoeg is om het werk van zijn Voorzienigheid liever te doen geschieden door
degenen die, hoewel zij Hem niet kennen,
toch het eenvoudige goed verrichten dat
zij op hun levensweg voor de hand zien
liggen. Cl. Beukers
,
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Erich Przywara 70 jaar
12 oktober 1889 werd er te Kattowitz
(tegenwoordig een Poolse stad) een denker geboren die in de twintiger jaren een
der prominente leiders van katholiek
Duitsland is geweest. In Nederland heeft
hij gestudeerd aan het voormalige philosophicum en theologaat van de Duitse
jezuïetenprovincie te Valkenburg, en later
heeft hij bij ons veel lezingen gehouden.
Een paar werkjes zijn hier in vertaling
verschenen. Zijn produktiviteit zowel als
zijn belezenheid is tot op heden nog steeds
verbluffend, wat het niveau en de omvang en de gevarieerdheid betreft.
Hij heeft zich de laatste jaren ook uitgesproken over contemporaine politieke
kwesties, en nogal wat geschreven op het
gebied van de culturele en staatkundige
geschiedenis. We kunnen hier enkel iets
aanstippen van zijn publikaties op terreinen die hij van jongsaf heeft betreden:
wijsbegeerte, theologie, spiritualiteit en
literatuur 1
) .

Men heeft wel eens opgemerkt, dat
pater Przywara meer theoloog dan filosoof is. Dat kan zijn. Hij laat strijk en
zet zien, welke houding de verschillende
wijsgeren bewust of onbewust aannemen
tegenover het christelijk openbaringsgegeven, wat de theologische consequenties
en achtergronden van de verschillende
filosofieën zijn. Volgens hem ontstaat
ware wijsbegeerte alleen uit onvoorwaardelijke overgave aan God, maar hij voegt
er in één adem aan toe, dat een wijsgeer
als zodanig zich nooit mag beroepen op
de bovennatuurlijke openbaring r anders
beoefent hij theologie, en geen filosofie.
Przywara's historische kennis en systematische reflectie op zuiver~wijsgerig terrein is overigens diepgaand en uitvoerig
genoeg, om hem een plaats te verzekeren
in handboeken voor filosofiegeschiedenis,
zelfs als die door ongelovigen zijn geschreven. Men moet wel een bekrompen
opvatting hebben inzake de onderscheidenheid van wijsbegeerte en openbaring,
om hem als een filosofisch geïnteresseer-

de theoloog te durven ctiskwalificeren,
die ons dan enkel een theologie in wijsgerig gewaad zou geven.
Het vierde Lateranenconcilie heeft in
1215 verklaard, dat de gelijkenis tussen
Schepper en schepsel nooit zo groot kan
zijn, of er staat een groter gebrek aan
gelijkenis tegenover. Die uitspraak komt
ontelbare malen voor in Przywara's oeuvre. Dit ,,Unlâhnlichsein in Ahnlichsein
und Âhnlichsein in Unáhnlichsein" is het
centrum van zijn denken. Hij leidt uit
deze formule niet zonder meer een systeem af, maar toont wel aan, dat dit
mysterie zich in alles laat gelden.
God is mateloos verheven boven ons,
mensen, getuigt en demonstreert Przywara. Hijg is absoluut onafhankelijk van ons
en wij zijn steil afhankelijk van Hem. Al
het goede in de schepping is geheel en al
Gods werk. Niemand of niets staat op
één lijn met Hem.
En van de andere kant — er is, en er
is noodzákelijk, enige gelijkenis tussen
Schepper en schepsel. Ze is geringer dan
de afstand, dan het ontbreken van overeenkomst, maar Przywara moet er juist
meer over spreken, als hij de namiddeleeuwse wijsbegeerte bespreekt. Voortdurend ontdekt en brandmerkt hij hierin,
ook bij atheïsten, de neiging om het geschapene of een deel van het geschapene
nietswaardig te noemen. Zoals gezegd,
belijdt hijg zonder voorbehoud en geestdriftig de „Allwirksamkeit Gottes" —
niets goeds gaat er ook maar voor één
fractie of onder één opzicht buiten Gods
oorzakelijkheid om. Maar deze „Allwirksamkeit" is geen „Alleinwirksamkeit":
God is niet de enige aan wie we positieve, eigen activiteit mogen toeschrijven.
De „wijsgeer van de analogia entis" verdedigt behalve de volstrekte afhankelijkheid ook het „Eigensein", het „Eigenwesen", de „Eigenwirklichkeit", de „Eigenwirksamkeit", de „Eigentátigkeit", de
„Eigenwert" van schepselen.
Breed gedocumenteerd toont hij aan,
dat de loochening van de „Ahnlichkeit"
en die van de ,,Unáhnlichkeit" steeds de
tendens vertonen, in elkaar om te slaan.

1 ) De onvolledige bibliografie van zijn werken bij G. Copers: De analogieleer van Erich Przywara (Brussel, 1952) 249 sq. reikt tot in 1942. Daarna zijn nog ruim tien boeken verschenen,
waarvan Humanitas (1952) 903 blz. telt!
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Hij beschouwt het protestantisme als
een typische en invloedrijke vertegenwoordiger van genoemde „Alleinwirksamkeitslehre .... der alles Unheil unserer Neuzeit entstammte". M.a.w. hij acht
bepaalde meningen van Luther en Calvijn mede-schuldig aan de latere ontwikkeling van het buitenkerkelijk en antichristelijk denken. Van de andere zijde
hebben de theologen Berkouwer en
W. J. Aalders tegen deze geschiedschrij~
ving geprotesteerd. Nu is het Przywara's
bedoeling zeker niet, de protestantse theologieën „onbekwaam tot enig goed" te
noemen. Dit zou niet goed katholiek zijn.
En hij weet best, dat ook de zestiendeeeuwse ketterij zich tot veel inconsequen~
ties gedwongen ziet, zodat men met de
ene hand geeft wat men met de andere
neemt. Bovendien is het zijn uitdrukkelijk
streven, andersdenkenden beter te begrij~
pen dan zij het zichzelf doen., en t.a.v.
onze afgescheiden medechristenen lijken
zijn typeringen zeer ter snede. Verlossende woorden klinken vaak wat pijnlijk,
daar is weinig aan te doen. Het is een
onloochenbaar feit, dat de protestanten
vaak en op beslissende punten de Kerk
bestrijden met argumenten als: dit en dat
kan ons werk niet zijn, want het is Gods
werk, het is Christus' werk. Wanneer we
God de oorzaak van iets noemen, moeten
we volgens deze mentaliteit eo ipso ont~
kennen, dat een schepsel daar als posi~
tieve, tweede oorzaak een rol in speelt.
Slag op slag deinst men er voor terug,
aan het geschapene intrinsieke eigenwaarde toe te kennen. Przywara stelt
hier onverbiddelijk tegenover, dat iets
voor honderd procent Gods werk kan zijn
èn tegelijk voor honderd procent ons eigen werk. Dit vond hij in de wijsgerig~
theologische werken van Sint-Thomas
nóg consequenter uitgewerkt dan bij het
augustinisme.
Overigens heeft Augustinus ook veel
invloed op hem gehad, tot in zijn stijl toe.
Bijzonder veel waarde hecht hij aan zijn
preken, meer dan aan zijn polemische en
wetenschappelijke geschriften, en hij heeft
een groot aantal teksten van hem vertaald. De latere theologische denkwijzen
vindt hij in vergelijking met de augustijn.
se visie vaak maar atomistisch: ze laten
de samenhangen tussen de heilsmysteries
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z.i. minder en te weinig tot hun recht
komen. ^- Verder trof het hem, hoe de
bisschop van Hippo de „Individualfr►mr
migkeit" wist op te nemen in de Kerk,
Christus' lichaam. Zijn formuul „Haupt.
und Leib Ein Christus" keert onophoudelijk in Przywara's opus terug.
Ook als Newman~kenner heeft hij al
vroeg van zich doen spreken door een
vertaling van kernstukken uit diens oeu
vre, en door talrijke publikaties over de
grote kardinaal. Hij heeft de invloed van
de modernistische Newman-interpretatie
en ~exploitatie voor een groot deel gebroken. Zo heeft hij meer katholieken ertoe gebracht, zich open te stellen voor de
„Augustinus van de nieuwe tijd", en
daardoor is diens invloed op het hedendaagse denken in de Kerk gegroeid.
Przywara's wijsgerig~theologische kijk
op de verhouding God-mens heeft direct
betekenis voor het geestelijk leven, zoals
van de andere kant zijn wetenschappelijke visies opkomen uit een katholieke spiritualiteit. Zijn talrijke meditaties en gebeden bezingen in alle toonaarden en met
lyrische gloed de „Spannungseinheit",
het „Ineinander", de „Polaritiât" van
„Gott in uns und Gott über uns". Ook
hier laat hij zien, hoe oneindige distantie
en uiterste intimiteit elkaar impliceren.
Zo geeft hij doorleefde en doorwrochte
antwoorden op een bepaald soort moderne mentaliteit, dat een combinatie vormt
van godloze zelfoverschatting en even
godloos tragicisme.
Zijn religiositeit heeft een sterk ignatiaanse inslag. Dit sluit overigens voor
hem noodzakelijk in, dat hij openstaat
voor héél de Kerk en alle vormen van
katholieke spiritualiteit. Geestelijke schrij~
vers van de Carmel b.v. hebben hem
diepgaand beïnvloed, vooral Sint-Jan
van het Kruis en Sint-Theresia van Lisieux.
Vrijwel alle geschriften verraden een
grote liefde voor de Heilige Schrift, niet
alleen de werken die speciaal bepaalde
bijbelboeken bemediteren. Evenals in de
publikaties van b.v. pater Schoonenberg
kan men bij hem goed merken, dat hij
voeling houdt met de hedendaagse bijbelwetenschap (hoewel de Nederlandse theoloog er meer en uitdrukkelijker van pro-
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fiteert) . Maar geen van beiden blijven
zij staan bij de filologische detailexegese.
Ze weten deze tot haar recht te doen
komen in een klassiek-christelijk „Zu-sammenhangsdenken", zoals Przywara
dat bewondert bij Origenes en Augustin
nus.
Van een zo exact denker zal men niet
verwachten, dat hij dichtbundels schrijft.
Maar hij is veelzijdig genoeg, om zich
ook op dit gebied te bewegen. Toch is
de poëzie niet zijn belangrijkste bijdrage
tot de letterkunde. Hij heeft zich ontpopt
als literair criticus van formaat, en wanneer hij maar geen wijsgeer-theoloog
was, zou hij algemeen erkend en bekend
zijn als essayist.
Behalve teksten uit het brevier, uit
Sint-Augustinus en Newman, heeft hij
ook veel bijbelpericopen vertaald in „kultisches Deutsch". Zijn techniek in dezen
doet denken aan die van Martin Buber,
Franz Rosenzweig en pater Poukens: hij
vertaalt „nicht sinngemiász, sondern
satzgemász und wortgemasz und wurzelgen âsz", en handhaaft extreem het oorspronkelijke taaleigen, tot in woordaflei
ding en zinsbouw toe.
Aan zijn stijl moet men ook verder wel
wennen, zoals dat vaker gaat bij de lectuur van grote denkers. Hij wil het uiterste uit de taal halen, door etymologieën
(â la Martin Heidegger), neologismen,
woordsplitsingen en -koppelingen. Goed
augustijns is zijn voorliefde voor stijlfiguren als de paradox en de antithese,
die overigens uitdrukking geven aan zijn
„analogische" denktrant en levenswijze:
„Dasz wir Ihn suchen, um Ihn zu finden,
ist Er verborgen; dasz wir Ihn finden,
um Ihn zu suchen, ist Er unendlich ...
s,
Er âttigt
seinen Sucher nach Fassens~
weite und weitet auf seinen Finder, dasz
er neue Fülle suche zur neuen Fassensweite" (Augustinus) .
Drs. P. den Ottolander

Taizé, een protestants klooster
Taizé is onmogelijk klein. Geen reisdoel, dat zich al van verre aan de horizon
aankondigt. Je bent er opeens, zonder
voorbereiding, of je bent er niet, al je verwachtingen ten spijt.

Wij hadden al verschillende wegen van
deze meest zuidelijke streek van Bourgondië bereden en diverse dorpen aangedaan.
Wij wisten van een middeleeuws kerkje
met vieringstoren, en van een „manoir",
een kruising van herenhuis en kasteel.
Maar in deze golvende streek bezit haast

ieder dorp deze twee attributen. En het is
de Franse A.N.W.B.-borden te vergeven,
dat zij een dorpje van zestig inwoners pas

aanwijzen als je er bent. Tenslotte kwam
er dan toch een smalle landweg over een
heuvelkam; ommuurde velden; huiswaarts
kerende koeien, in gedachten verzonken.
Dat was Taizé.
Ogenschijnlijk biedt dit in de bomen
verscholen gehucht niets wat een reis van
ruim achthonderd kilometer zou kunnen
rechtvaardigen. Maar kom, zoals wij,
's avonds om zeven uur eens aan in Taizé. Uit het rode tuinpoortje bezijden de
kerk ziet u dan een rij witte jonge monniken komen. Voorop de Prior, kenbaar aan
een borstkruis. Dan frère Max, subprior.
Daarachter de overige geprofeste broe-ders, gevolgd door de negen novicen. En
heeft udeze stoet niet de kerk kunnen
zien binnengaan, dan zult u tenminste in
de avondstilte bereikt worden door de
stemmen van hun gezang. U hoort de
psalmen van Gélineau, niet via uw plan
tenspeler in de huiskamer, maar u stil toer
klinkend tussen de huizen van dit boerengehucht, en rechtstreeks aan God gericht.
En als u dan voorzichtig de rose schemer
van het kerkje binnenschuifelt, wordt u
mede betrokken in die atmosfeer van lofprijzing en overdenking en gebed. Is, door
de psalmen, de Schriften en de hymne de
hele schepping tegenwoordig geworden in

deze biddende gemeenschap, dan meldt
zich nu, door het langzaam gesproken
vrije gebed van de Prior, de huidige mensenwereld: wij bidden U, Heer, voor de
kwestie Berlijn; voor Algerije; voor de
voorbereiding van het aanstaande Oecumenisch Concilie; voor de Zusters Domi-'
nikanessen de la 'Campagne (Moeder Algemeen Overste was juist 's middags op

bezoek geweest) dat God haar moge bijstaan in haar roeping ... .

Het is de vestiging van de „Commu nauté" geweest, die van Taizé een cen-^
trum heeft gemaakt van internationale be-
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kendheid. In 1949 legden hier de eerste
zeven broeders op Paasmorgen hun eeuwige professie af, waarbij zij zich ver-plichtten 'te leven in gemeenschap van
goederen, in celibaat, en in gehoorzaamheid aan het gezag van de Prior. Hiermee
was de cenobitische levensvorm ook bin
nen de Hervormde Christenheid geïntroduceerd.
De gemeenschap van Taizé beschouwt
net als haar speciale roeping, in de wereld
een „levende parabel" te zijn van de
christelijke broederliefde.
Deze „parabel" blijkt welsprekend. Uit
Frankrijk, Spanje, Duitsland, Nederland
en Zwitserland traden jongemannen tot de
Communauté toe, van uiteenlopende ont-wikkeling en van verschillende godsdienstige denominaties. Een dertigtal broeders
hebben hun eeuwige verbintenis uitgesproken; negen novicen bereiden er zich
in een tweejarige proeftijd op voor, onder
leiding van de Nederlandse novicenmeesr
ter, frère Francois.
,

Slechts een klein aantal van de geprofeste broeders verblijft in Taizé zelf. Onr
der hen is een pottenbakker, verder een
glazenier en een kunstschilder. Zij oefenen hun ambacht uit in enkele huisjes, die
als atelier zijn ingericht. Een broeder
arts heeft praktijk onder de bevolking van
Taizé en de naburige gehuchten. Een
broeder boer draagt met een confrère
landbouwingenieur zorg voor de boerderij
van de Communauté. Men heeft twintig
hectaren land. Een gedeelte hiervan heeft
men in pacht, om niet tot grootgrondbezit
te vervallen. De landbouwingenieur zit
ook in de gemeenteraad van Taizé, en het
dorp heeft van zijn inzichten geprofiteerd:
er is een coöperatie opgericht voor de
aanschaf van grote landbouwmachines en
voor de verkoop van de produkten. Een
Nederlandse broeder, vroeger jurist, geeft
nu retraites voor de bezoekers, die met dit
doel enkele dagen in Taizé willen verblijr
ven. Tenslotte behoren nog, buiten de
Prior en de Novicenmeester, enkele theologen tot de vaste bezetting van de Cornr
munauté. Twee maal daags, 's morgens
en 's avonds om zeven uur, verzamelen
alle leden van de Communauté zich in een
soort sacristie, bekleden zich met hun
witte pijen en 'trekken dan, naar Benedikr
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tijns voorbeeld, de kerk binnen voor het
officie, of voor de eucharistische dienst.
De gemeenschap van Taizé wil een
sprekende gestalte geven aan de evanger
lische broederlijke liefde. Hun roeping
heeft hen er dan ook toe gebracht, de
„levende parabel" van de christelijke liefde ook te presenteren buiten het kleine
Taizé. In Marseille werken vier broeders
als arbeider op een fabriek. In Duitsland
zijn gedurende enkele jaren al broeders
werkzaam in de mijnen. Na een ervaring
van enkele winters in Afrika is men nu
zover, dat men in november er een blijvende Communauté hoopt te kunnen vestigen. Andere broeders zijn naar Algerije
gegaan en hebben er het moeilijke leven
van de mensen aldaar op zich genomen
om te trachten, het te verhelderen door de
„parabel" van hun leefwijze.
Zo mogelijk nemen ook de in Taizé
residerende broeders gedurende enige tijd
het leven in een dezer fraternités op zich,
als een soort tweede noviciaat. Het gevaar is immers niet denkbeeldig, zo zei
ons de Prior, dat men zich in de besloten
kloostergemeenschap als in een ghetto zou
gaan installeren en de nood van de wereld zou gaan vergeten. De ervaring van
de oorspronkelijkheid en de eigenheid van
het Evangelie krijgt in de diaspora~situatie
nieuwe kansen.
Geheel in overeenstemming met hun
roeping, aan de wereld de parabel van de
broederlijke liefde te presenteren, trachten
de frères van Taizé zich te doordringen
van een diepe oecumenische geest. Zij
willen niet berusten in de ongelukkige
verdeeldheid van de christenen. Het gebed
voor de zichtbare eenheid van het Li~
chaam van Christus neemt een centrale
plaats in hun leven in. Zij beseffen, dat
het hervinden van de verloren eenheid
een overwinning van God is, een genade.
De eenheid onder de christenen zal niet
tot stand komen als vrucht van een gesprek. Zij verwaarlozen he 't gesprek, de
studie en het publiceren niet, maar zijn
daarbij overtuigd, dat hun oecumenische
toeleg primair en onafgebroken gericht
zal moeten zijn op de zo innig mogelijke
vereniging met Christus. Hun belangstel~
ling gaat daarom sterk uit naar die wegen, die vanuit de praxis pietatis — de
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liturgie, het evangelisch leven ^-- naar de
eenheid in beleven en belijden voeren.
Door hun leefwijze royaal te baseren op
christelijke ervaringen van vóór de Reformatje verrichten de broeders reeds belangrijk oecumenisch werk. Zuiver psychologisch gezien al betekent de innerlijke
verbondenheid, die protestantse en rooms~
katholieke kloosterlingen bij een ontmoeting ervaren, een winst en een vreugde.
Op liturgisch terrein benut de Commu~
nauté dankbaar alle mogelijkheden, die
een kleine gemeenschap van gelijkgezinden biedt. Men tracht zoveel mogelijk aan
te knopen bij de grote traditie van het
christendom van alle eeuwen. In de eredienst van Taizé hebben kaarsen en bloer
men weer hun intrede gedaan. Men knielt,
staat en zit zoals in een katholieke dienst.
Er groeide de behoefte aan de veelvuldige
Communie: drie maal per week is er nu
'S morgens een eucharistische dienst, die
het oude romeins missaal vrijwel op de
voet volgt. Bij plechtige diensten, zoals op
Kerstmis, treden op als liturgische dienaars celebrant, diaken, subdiaken, lector
en cantores. Er is een „Exsultet" in de
Paasnacht: midden in het hoogkoor staat
een Paaskaars. Op de liturgische kalender
komen de feesten voor van de Naam Je-.
sus, de „Rogationes" (onze Kruisdagen),
Sacramentsdag, Christus Koning, Allerheiligen. In de goede week is er de altaar~
en kerkontbloting.
Op de avond van onze aankomst was het
eerste gesproken woord, dat wij hoorden,
een perikope uit de Handelingen der
Apostelen: „Non, ces gens ne sont pas
ivres, deze lieden zijn niet dronken. Maar
verwerkelijkt is wat de profeet heeft gezegd: In de laatste dagen, zegt de Heer,
zal Ik van mijn Geest uitstorten over alle

vlees''. Wij moesten onwillekeurig terugdenken aan dit Schriftwoord, toen wij op
de morgen van ons vertrek afscheid namen van frère Prieur, Roger Schutz, van
frère Laurent, de jurist-retraite-leider, van
de serene frère Francois. Het is niet het
enthousiasme van broze wittebroodswe~
ken, maar rustige beschikbaarheid voor
God, wat deze mensen ^_ merendeels
jonge mensen --- bezielt. Zij zijn overtuigd reformatorisch — verleden jaar
heeft de Synode van de Eglise réformé
van Frankrijk officieel haar vertrouwen
uitgesproken in de Communauté --- maar
met de bereidheid, zich steeds opnieuw te
laten hervormen door de in gemeenschap
beluisterde suggesties van Gods Geest.
Waartoe dit leidt? Door hun leefwijze
brengen zij, vanuit het Evangelie, in de
hervormde christenheid de gedachte binnen, dat het principieel mogelijk is, dat
God zich voor zijn leiding bedient van een
menselijk orgaan, dat met permanent gezag is bekleed; dat het christelijk huwelijk
een speciale roeping is van God, een heilige aangelegenheid; dat het leven van een
christelijke gemeenschap vanzelf om het
instituut van de biecht vraagt; dat de
Heilige Geest zich blijvend engageren
kan. Binnen de hervormde christenheid
betekent Taizé werkelijk een oecumenir
sche voorpost van de eerste orde.
Ruim acht eeuwen geleden is vanuit
deze hoek van Frankrijk Gods Geest met
nieuwe initiatieven werkzaam geweest in
de Kerk: de hervormingsbeweging van
Cluny. Moge de Communauté van Taizé
in ontvankelijkheid en beschikbaarheid
eveneens een zegenrijk instrument zijn
voor dezelfde Geest, tot opbouw van het
Lichaam van Christus.
Drs. J. P. Heijke C.S.Sp.

Boekbespreking
GODSDIENST
GUTZWILLER, Richard, Meditationen
iiber Johannes. — Benziger Verlag, Einsiedeln, Zürich, Köln, (1958) , 362 pp.,
Zw. Fr. 9.40.
GLITZWILLER, Richard, Meditaties
over Johannes. , Uitg. Heideland, Hasselt, 1959, 400 pp., geb. F. 135.
Door zijn Meditaties over Mattheus en
over Lucas (besproken door L. Monden
in Streven van resp. 1953, pp. 62-64 en
1955, p. 276) is Richard Gutzwiller voor
velen onder ons geen onbekende meer.
Hun succes danken zij aan de gelukkige
synthese van wetenschappelijke degelijkheid en echte vroomheid. Het werk
draagt trouwens de wezenskenmerken van
de auteur: zijn geest ging steeds uit naar
het essentiële van de dingen, naar de
laatste en beslissende waarden van het
leven. Het kon niet anders of het evan~
gelie van Johannes moest hem bijzonder
aanspreken: alles is er zo doelbewust gericht op het Mensgeworden Woord, op
de Persoon van de Heer, die ons in
knechtsgestalte Gods heerlijkheid openbaart. In een beknopte inleiding schetst
hij ons een beeld van de aantrekkelijke,
rijke en diepe persoonlijkheid van de
apostel, de theoloog, de mysticus, de kunstenaar en de heilige die Johannes was.
Even wijst hij ook op de betekenis van
O.-L.-Vr. voor dit evangelie. De stervende Heer had haar aan de leerling die Hij
beminde toevertrouwd en deze had haar
bij zich opgenomen. De zin van beider
leven was de Heer. Vandaar is het een
feit, dat Johannes veel van zijn kennis
over zijn Meester aan Maria te danken
heeft. Gelijk bij de hierboven vermelde
Meditaties laat R. Gutzwiller ook hier op
iedere pericope van het evangelie een
sobere maar 'treffend verklaring volgen.
Hij brengt de tekst in verband met het
geheel van het evangelie en met de andere geschriften van het Oude en Nieuwe
Testament. Nieuw is nu, dat hij bij iedere
meditatie enkele reflecties heeft toege
voegd, die juist de religieuze waarde en
betekenis ervan voor ons eigen leven in
het licht stellen. Zijn dood heeft hem ech~
ter verhinderd die reflecties tot het einde
toe uit te werken, zodat die voor de laatste meditaties ontbreken. Deze overwegingen vormen a.h.w. zijn geestelijk tes~
tament. Ze zijn geen voedsel voor gevoelerige vroomheid, maar ze willen ons
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laten doordringen tot de diepte en de
grootheid van het Woord Gods, dat door
de H. Schrift tot ons spreekt. Aan priesters en intellectuelen kan men ze niet
warm genoeg aanbevelen. Zoals voor de
vorige werken van Gutzwiller stelt een
voortreffelijke vertaling ook dit werk binr
nen het bereik van de Nederlandse lezer.
A. Geerardijn
RABAU, Jean, La Messe. — Edit. Centre
diocésain de Documentation, Doornik,
1959, 200 pp., ing. Fr. 79.
Na het voortreffelijke boekje van E. H.
Max Delespesse over de H. Mis, verschijnt in een bijna identieke presentatie
een werk van Kan. J. Rabau. Terwijl het
eerste boek de geschiedkundige ontwikkeling van het Romeinse Misritueel be~
schreef en op grond van de primitieve
gegevens, een vernieuwde pastoraal voor
stelde, heeft het werk van de Mechelse
liturgie-professor een ander opzet: in de
bestaande vorm der Romeinse Mis zoekt
Schr. de doctrinaire inhoud te belichten.
Hierbij bedient hij zich evengoed van de
theologie van het offer als van de zeer
rijke teksten uit de Patristiek, waar vooral Augustinus en Theodorus van Mopsu-este aan het woord komen. Af en toe
wordt vanuit deze gezichtshoek een aanwijzing gegeven tot vernieuwde pastoraal:
vooral de pogingen om de gelovigen meer
'te betrekken in de heilige Handeling, en
de nadruk op het echte offerkarakter van
.de consecratie hebben we zeer gewaardeerd. Historici zullen wellicht de grote
nadruk op de voorbereidingsgebeden en
het laatste evangelie minder gelukkig noemen. Ook het uitsluitend verwijzen naar
het Pascha-maal als voorvorm van de
heilige Mis — terwijl veel meer het rituele sabbatmaal de bouwelementen aangaf
— lijkt ons te weinig genuanceerd. Toch
zal het boekje voor priesters en voor
leken een rijke bron blijven om in de hui~
dige liturgische beweging de diepere
geest en de innige beleving gaaf te houden. J. Vanneste
BEYER, J., e.a., Les faits de Banneux-Notre-Dame. Etudes. --- H. Dessain, Luik,
1959, 264 pp.
Een eerste boekdeel over Banneux , ver-schenen onder verantwoordelijkheid van
Mgr. Kerkhofs zelf, had de feiten van
Banneux: verschijningen, boodschap, ontr
wikkeling van het bedevaartsoord en
-
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vruchten ervan, uiteengezet. In dit tweede deel wordt door een aantal erkende
vakspecialisten elk aspect van de gebeurtenissen op zijn religieuze authenticiteit
getoetst. Een inleidend hoofdstuk van
Kan. Meunier schetst de katholieke houding tegenover verschijningen en privaatopenbaringen. Prof. Carpentier en Prof.
Leijs toetsen resp. de feiten en de boodschap van Banneux aan de beproefde
authenticiteitscriteria van de Kerk. Prof.
Heuschen situeert Banneux ten overstaan
van de bijbelse openbaringscontext. Nadat Mgr. Mag. Philips in een inleidend
hoofdstuk de theologie van Maria's mid~
delaarschap en haar verband met de Maria-verschijningen heeft uiteengezet, wordt
deze doctrine op Banneux toegepast door
Kan. Minon. Nadat Kan. Onclin de kerkelijke wetgeving omtrent private openbaringen heeft uiteengezet, toont Prof.
Beyer aan dat in heel het verloop van
het onderzoek Mgr. Kerkhofs zich steeds
trouw aan de letter zowel als aan de geest
van deze voorschriften hield. Wie deze
convergerende studies aandachtig leest
komt onder de indruk van de ernst en
eenvoud, de religieuze rijkdom en bijbelse
achtergrond van deze verschijningen. Het
meest heeft ons persoonlijk de studie van
Prof. Leijs getroffen: de boodschap van
Banneux lijkt ons in haar harmonische
soberheid wel het sterkste argument voor
de echtheid van de verschijningen.
L. Monden
Manuel du catéchisme biblique. I, Dieu et
notre Rédemption. 2: Lesons 22~44, trad.
Mad. -Cé. ^-- Edit. du Cerf, Parijs, 1959,
410 pp., ing. Fr. F. 1260.
Wie kennis heeft genomen van de Katholischer Katechismus, de officiële catechismus der Duitse bisdommen (Ned.
vert.: De Leer der Kerk; Franse vert.:
Catéchisme biblique) en van de Einf uh-rung in den neuen Katechismus (H. Fis cher; Franse vert.: Histoire et Signi f ication du Catéchisme biblique), moet getroffen zijn door de onmetelijke mogelijkheden
van deze nieuwe catechismus. Trouwens
zowel de dertig jaren voorbereiding: stu
die, opstelling, aanpassing, experiment en
herbewerking, als de ploeg medewerkers
staan er borg voor. Juist die medewerkers
hebben in tal van voordrachten, discus
sies, modellessen en artikels hun bedoeling en methode kenbaar gemaakt. Ook,
en dit vooral ten behoeve van de catecheet zelf, gaven ze hun Handbuch zum
Katholischen Katechismus uit (drie delen,
die ieder twee delen bevatten) . Mejuffr.
Cé biedt ons thans het tweede deel aan
,

van het eerste deel. Het handboek biedt
rijke overvloed! Het kan niet anders of
de mogelijkheden krijgen vastere vorm.
Iedere gebruiker zal de schrijvers van
deze suggesties en uitwerkingen ten zeer~
ste dankbaar blijven. Het handboek behandelt les na les; de les zelf is gestructureerd naar een zelfde schema: eerst de
vorming van de catecheet (behandelde
stof, reflexies en overweging, psychologie
van het kind, enz.) , dan de catechese zelf
die, hoewel rijkelijk uitgewerkt, uiterst
dicht bij de orde van de catechismus blijft.
Wellicht mogen we als niet geringste eigenschap prijzen dat, evenzeer als in hun
andere publicaties, de schrijvers van dit
handboek telkens weer aandringen op de
hele inzet van de catecheet: zijn diepste
overtuiging en zijn leven worden in zijn
taak betrokken. J. Lambrecht
WINCKEL, E. van de, De l'inconscient
à Dieu. Ascèse chrétienne et psychologie
de C. G. Jung (Coll. La Chair et l'Esr
prit) . — Aubier, Parijs, 1959, 224 pp.
Schrijfster van dit boekje heeft het geloof gevonden naar aanleiding van een
jungiaanse analyse. In korte, doch rake
— zij het wel wat erg schematische
beschrijvingen zet ze Jungs bijzonderste
inzichten uiteen. Daarna bestudeert ze de
positie van Jung vanuit haar nieuw verworven geloofsinzicht. De bondigheid van
dit werkje stelt haar niet in staat een
zeer grondige theoretische studie te leveren. Maar haar getuigenis is zeer welsprekend. Het ware te hopen dat 't door
zijn open, onbevangen en toch zeer gelovig karakter veler vooringenomenheid
tegen de diepte-psychologie en de analyse
mocht wegnemen. R. Hostie
RICE, Hugh A. L., Prayer Book Heritage. An introduction to the history and
development of Anglican Worship.
Linden Press, London, 175 pp., 12s6d.
De recensent behoeft bij dit eenvoudige
maar degelijke boek slechts aan te duiden
vanuit welke richting binnen de Anglir
kaanse Kerk de studie werd geschreven.
We zouden het willen typeren als „middle of the road" met heel lichte zwenking
naar rechts. Anders gezegd: gematigd
highrchurch.
W. Peters
LEIST, Marielene, Für die Liebe geschaffen, ein Buch für M
V dchen und junge
Frauen. — Frankfurt, Knecht, 276 pp.
Uitgaande van Augustinus' principe: de
mens is geschapen voor de Liefde, omdat
hij geschapen is voor God — stelt de zo
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competente schrijfster een concrete Liefdeleer voor, die zowel door haar onbevangen concreetheid als door de geest
van geloof waarmee de Liefde hier wordt
voorgesteld voor het moderne meisje een
ware herademing zal betekenen. Al te
lang gold voor dit soort literatuur het
principe: de mens is geschapen voor de
Liefde, al is hij ook geschapen voor God".
L. Versteylen
KIRCHGAESSNER, A., Het onophoudelijk gesprek (vert. A. Geerardijn) . ^-Patmos, Antwerpen, 1959, 75 pp., ing.

F. 35.
Een biddend benaderen van het mysterie
van het gebed, zou men dit boekje kunnen
noemen. Misschien is dit trouwens wel de
enige wijze om te leren bidden: biddend
zich over het wezen van het gebed te
bezinnen. De oorspronkelijke uitgave van
dit werk werd destijds zeer waarderend
besproken in dit tijdschrift (1955, blz.
374) . Een voortreffelijke vertaling brengt
het thans in het bereik van de Nederlandsrlezende. L. Monden

LITERATUUR

VESTDIJK, S., De rimpels van Esther
Ornstein. — Nijgh c Van Ditmar, 1959,
315 blz., f 10.50, 155 B. Fr.
In De rimpels van Esther Ornstein vervolgt Vestdijk de studentenjaren van Anton Wachter. Wachter blijkt ookhier
weer een weinig sympathieke (sit venia
verbo) kwal, die voor zijn examens studeert en overigens nauwelijks iets anders
nastreeft dan zijn sexuele obsessies in te
volgen. Geheel de sfeer van het boek
wordt erdoor vertroebeld. Zijn hernieuwd
contact met Esther Ornstein is van een
enigszins ander gehalte, doch ook hier
dringt zijn zinnelijkheid weer door. Het
verhaal, zonder veel incidenten, verloopt
nogal eentonig. Vestdijk zit weer op zijn
praatstoel, of juister weefstoel en weeft
draad na draad, tot er wel „een hemd in
het jaar" te voorschijn komt. Mocht de
grote schrijver, die Vestdijk is, nog eens
van Anton Wachter en van heel die obsederende sexuele sfeer bevrijd worden en
weer eens „een koperen tuin" schrijven.
Vestdijk is toch te goed om jonge mensen te leren hoe ze meisjes naar hun kamer moeten lokken. J. van Heugten

185

BRANDT, Willem. Hart van jade, gedichten. --- Uitg. N.V. Em. Querido, Amsterdam, 1959, 42 pp.
Herdichtingen van Chinese lyrische poëzie, luidt de ondertitel van deze bundel,
die de lezer in samenspraak wil brengen
met de grootste dragers der Chinese litteraire traditie. Die traditie is meer dan
duizend jaar oud, maar de dichter Brandt
waagde terecht de sprong in de diepte.
Vele van zijn bewerkingen lijken me geslaagd. Zijn beelden zijn conventioneel
maar zuiver, de vorm is steeds beweger
lijk en doorzichtig. Op zijn minst weet hij
bewondering te wekken voor die verre,
fijnzinnige wereld, zo vreemd aan de onze, waar wellicht nog heden ten dage de
zin voor het mysterie leeft, die wij bezig
zijn te verliezen. Huub Oosterhuis
KELLER, Gottfried, S mtliche Werke
und ausgewili1te Briefe. Band III. — Carl
Hanser Verlag, München, (1958) , 1356
pp.
Dit IIIe en laatste deel van Kellers
Verzameld Werk, in de handige dundrukuitgave van Hansers klassieken, wijdt een
500 pp. aan de gedichten; hun officiële
en definitieve uitgave, door Keller zelf
bewerkt, maakte vele ervan, ondanks
hun voorbijgaande populariteit, tot histo~
risch-letterkundig document: hier echter
wordt steeds de eerste, frisse, onverbeterr
de versie gegeven, met eventueel de latere bewerking in nota, zodat de gedichten
heel wat winnen aan originaliteit, kracht
en poëzie. Dan volgt K.'s laatste roman
Martin Salander, merkwaardig om het
voortdurend verglijden van moraliserende
bedoeling naar echte mensenkennis ener
zijds en fantastische humor anderzijds; een
paar dramatische proeven, uittreksels uit
dagboeken en autobiografieën, literairhistorische opstellen, en een paar honderd
pp. brieven, die K. in zijn veelzijdigheid
en religieuze beperktheid leren kennen.
Goede nota's, registers, nawoord en kritische verantwoording door Clemens Heselhaus. Waardevol en bruikbaar
A. Deblaere
CHURCH, R., e.a., (Ed.) , Poems of Our
Time. -- Everyman's Library, Dent, London, 1959, 351 pp., 8s6d.
Deze bundel moderne poëzie is een heruitgave van de in 1945 uitgegeven verzameling, gevolgd door een supplement dat
de periode sinds 1946 bestrijkt. Er zijn
vijf onderdelen: de gedichten van voor
1914, de poëzie uit de eerste wereldoor-log, de verzen van het einde van deze
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oorlog tot aan 1930, en die van 1930 tot
het einde van de tweede oorlog, met
daarna het genoemde supplement. Deze
indeling brengt met zich mee dat gedichten van een zelfde dichter over het boek
verspreid liggen; het betekent dat binnen
iedere periode de verzen gerangschikt zijn
naar inhoud en stemming. Dit goedkope
maar waardevolle boek behoort in iedere
bibliotheek thuis. W.P.
GREEN, R. L. (Ed.) , A Century of Humorous Verse. - Everyman's Library,
Dent, London, 1959, 288 pp., 8s6d.
Een kostelijke verzameling van grappige
gedichten uit de laatste honderd jaar: een
aanwinst voor ieder die het Engels behoorlijk beheerst.
W.P.
--

KUNST EN
CULTUUR
MEER, F. van der, Oudchristelijke kunst.
, W. de Haan N.V., Zeist, N.V. Stanr
daard Boekhandel, Antwerpen, 1959, 143
pp., 48 ill.
Een boek van Prof. van der Meer is altijd een prettige verrassing, maar vooral
ook een verrijking voor de geest. Overvloedig deelt hij mee van zijn rijke eruditie, die niet alleen beschikt over uitgen
breid feitenmateriaal; hij biedt dit ook met
smaak aan. Dit laatste boek van Prof.
v. d. Meer, dat uitkomt in de Phoenix
Pockets serie, laat nu nog een nieuwe zijde van zijn veelzijdig talent zien: de mogelijkheid, om zijn kennis ook op hoogstaand populaire wijze door 'te geven. En
dit is voorwaar geen geringe kunst. In dit
mooie en vlot geschreven boekje geeft v.
d. Meer een zeer degelijke inleiding op de
oudchristelijke kunst. Hij behandelt de
voornaamste thema's, die telkens in het
leven van de christelijke oudheid terugkeren en ook in de beeldende kunst een
rol spelen: basilieken, doopkerken, sarcofagen, handschriften en wat dies meer zij.
Wanneer men de rijke wereld van de
oudchristelijke kunst wil binnentreden,
neem dan als gids Prof. v. d. Meer, zoals
hij zich aandient in dit mooi-geïllustreerde werkje. U zult enige schone en boeiende uren beleven! C. de Groot.
Middelheim, openluchtmuseum voor
beeldhouwkunst. , Uitg. C. Govaerts,
Deurne-Antwerpen, 1959, 175 pp. +
XLIV, 134 pl. 23 x 30 cm, geb. 350 F.
Op initiatief van zijn burgemeester L.
Craeybeckx werd Antwerpen verrijkt met

een openluchtmuseum voor moderne
beeldhouwkunst in een van de prachtige
parken rond de stad. Het zal nu weldra
tien jaar zijn dat in Middelheim door het
stadsbestuur de eerste tentoonstelling
werd georganiseerd. Deze werd de aanleiding tot de biënnale en tot he't perma~
nent museum. Geen middelen worden gespaard om aan dit openluchtmuseum een
grootse allure te geven. Zo heeft men nu
ook als catalogus een voortreffelijk platenalbum uitgegeven, waarin de beelden
die tot het bezit van het Middelheimmuseum behoren zijn gereproduceerd. Aldus
blijft het contact met de moderne beeldhouwkunst niet tot een wandeling in het
park beperkt -- wat toch altijd het voornaamste zal blijven — maar kan men de
beschouwing ook in de studie~ en huiskamer voortzetten. Een goede reeks mees
terwerken is reeds door het stadsbestuur
aangekocht. Het blijft echter 'te betreuren
dat enkele, in alle opzichten minderwaarr
dige, beelden deze collectie blijven ontr
sieren. G. Bekaert
WINGLER, Hans Maria, Die Briicke,
Kunst im Aufbruch. -- Buchheim Verlag,
Feldafing, 1954, 68 pp., geïll.
De kunstenaars van de groep „Die BrUcke", die in de eerste decennia van deze
eeuw in Duitsland een uiterst belangrijke
rol speelden, waren niet alleen zeer sterke schilders met een zeer origineel en
expressief kleurgevoel, maar vaak ook
voortreffelijke grafici. Het is interessant,
dat zelfs in de zwart-witte houtsneden
hun liefde voor briljante kleuren voelbaar
is, zich als het ware indirect openbaart.
Dat geeft aan dit gedeelte van hun kunst
ook een bijzondere aantrekkelijkheid. De
Buchheim Verlag heeft in dit nieuwe
deeltje van zijn kunstserie een aantal
houtsneden bijeengebracht van enkele
grote figuren uit de beweging, o.a. van
Heckel, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Mueller, Nolde en Pechstein. Het werd een
fraaie verzameling, die ingeleid door
Hans Maria Wingler, een goed inzicht
geeft in het streven van „Die Briiicke".
Dit boekje is derhalve om kunsthistorische en esthetische redenen een belangrijke uitgave. C. de Groot
BOESIGER, W., Richard Neutra 19501960. ^- Girsberger, Zürich, 1959, 140
pp., 600 ill., geb. Zw. Fr. 48. ~.
In 1951 verscheen door de zorg van W.
Boesiger het eerste overzicht van het
werk van Richard Neutra bij Girsberger
te Zürich. Dezelfde auteur-architect ver,
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zamelde nu in een indrukwekkend tweede
volume het werk dat in het decennium
19504960 door Neutra werd verwezenlijkt of waarvan de plannen werden vastgelegd. Zo goed als alles werd reeds eerder gepubliceerd in verschilldene tijdschriften en in het merkwaardige boek
door Neutra zelf aan het menselijke wonen gewijd en vroeger in Streven besproken. Men zoeke verder geen verklaring
voor het feit dat het tweede deel met het
werk van 1950 inzet. Er is bij Neutra
geen breuk te bespeuren, slechts langzame groei en voortdurende uitzuivering
van een strenge, aristocratische levensinstelling, die aan alle gebouwen van Neutra iets ontoegankelijks geeft. Juist dit
unieke, verheven karakter van Neutra's
werk komt in dit nieuwe boek op een
overtuigende wijze tot uitdrukking. De
illustratie is rijk en goed verzorgd.
G. Bekaert

SOCIOLOGIE

HARTOG, Dr. F., Democratie en economische planning. — H. E. Stenfer't Kroese, Leiden, 1959, 139 blz., f 9.50.
Democratie bestaat, naar een bekend aforisme van Thorbecke, daarin dat de bur-ger geregeerde en regeerder tevens dient
te zijn. Een hoge eis ligt in deze uitspraak
opgesloten; en stellig valt het nu nog
zwaarder er aan te voldoen dan een eeuw
geleden. Want hoe sterk is de stroom van
vraagstukken op elk terrein van het
maatschappelijk leven niet aangezwollen
en hoeveel uitgebreider is de overheidebemoeiing met al deze vraagstukken niet
geworden. Ook op economisch terrein
zien wij die voortdurende toeneming van
het aantal en van de ingewikkeldheid der
vraagstukken. De economische politiek,
het geheel der maatregelen waarmede de
overheid aan de economische ontwikkeling leiding tracht te geven, wordt steeds
omvangrijker, ingewikkelder en ingrijpen~
der. De discussie erover door de deskun
digen wordt gevoerd met behulp van telkens nieuwe methoden, formules en be~
grippen. De niet~deskundige voelt zich
lichtelijk verbijsterd. Het gaat over zijn
eigen belangen; hij zou derhalve moeten
medespreken en ook zijn democratische
plicht eist dit. Maar het gevoel bekruipt
hem dit niet meer te kunnen. Zal hij alles
maar niet overlaten aan de departemenr
tale ambtenaren, aan de staven van het
Centraal Bureau voor de Statistiek en
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van het Centraal Planbureau en aan de
secretariaten der publiek- en. privaatrechtelijke organisaties van het bedrijfsleven?
Voor zulke ontmoedigde niet-deskundigen
schreef Dr. Hartog zijn boekje. Zelf is hij
„nourri dans le sérail". En hij stelde zich
tot taak in een voor ieder bevattelijke
taal duidelijk te maken van welke aard
de wetenschappelijke voorbereiding van
de economische politiek, die wij als eco
nomische planning aanduiden, eigenlijk is
en wat dus al de bovengenoemde deskundigen doen. Hij beschrijft hun voornaamste werktuigen (economische modellen, economische rekeningen en budgetten) en laat zien, hoe allerlei economi
sche samenhangen met behulp van deze
werktuigen gequantificeerd kunnen wor-den, wat weer betekent dat de quantitar
tieve gevolgen van maatregelen veelal
met vrij grote nauwkeurigheid kunnen
worden voorspeld. Uitvoerig schetst de
schrijver de taak van onze Nederlandse
plan-organen, met name van het Centraal
Planbureau en met nadruk stelt hij, dat
alle werk van deze organen een adviser
rend karakter heeft. Het Centraal Plan
Bureau, zo stelt hij, etaleert de in de economische situatie besloten mogelijkheden
bij uiteenlopend beleid. In de Sociaal
Economische Raad wordt het beraad gevoerd van de centrale overheid met de
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
De beleidsbevoegdheid tenslotte berust
integraal bij de Regering in overleg met
de Staten-Generaal. In dit tijdschrift moge ik het bij deze algemene karakteriser
ring van Dr. Hartog's boekje laten; onnodig eraan toe te voegen, dat ik het in
veler handen zou wensen.
G. Th. J. Delfgaauw
BANNING, Dr. W., Moderne Maatschappij-problemen: een beschrijvende
analyse van krachten en processen in de
hedendaagse maatschappij voornamelijk
ten dienste van de practische arbeid, 1e
bundel. r F. Bohne, Haarlem, 1959, 4e
herz. druk, 243 pp., f 7.90.
Voor een beoordeling van dit boek moet
men rekening houden met het doel waarvoor het geschreven is: het wil geen
nieuw licht werpen op de moderne maatschappij-problemen, maar de gelegenheid
bieden aan theologen en „kerkelijke werr
kers" zich een inzicht te vormen in de
maatschappij waarin zij de christelijke
boodschap hebben uit te dragen. Dr. Banning laat aan deze categorie van mensen
zien hoe de voortschrijdende techniek en
urbanisatie een menselijke werkelijkheid
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voortbrengen die ver afwijkt van het
beeld van mens en maatschappij dat de
achtergrond vormt van de traditionele
theologie en moraal. Hij vestigt niet alleen
de aandacht op de ontwikkeling van de
sociale verhoudingen, maar ook op de
verandering in de geestelijke houding van
de mens, op het proces der secularisatie,
op de grotere autonomie van het menselijk denken die zich aftekent ondanks het
feit dat de mens meer ontvankelijk wordt
voor sociale mythen. Hij laat zien dat de
traditionele opvattingen van statische gezins- en gemeenschapsstructuren niet langer meer de werkelijkheid met haar enorme dynamiek dekken. En achter dit alles
wijst de schrijver aan als fundamentele
tendenz de drang naar technische beheersing, naar rationalisatie van het hele mensenleven. Dit boek is uitstekend bruikbaar
om de blik van oningewijden te openen
voor de problemen van het huidige maatschappelijk leven. Het vormt tevens een
eerste aanzet voor het begrijpen van die
werkelijkheid: de lezer leert de veelheid
van verschijnselen zien als de manifesta~
ties van eenzelfde fundamentele trend. Ik
vraag mij echter af of het in dit laatste
opzicht wel naar het juiste verstaan leidt:
is het niet te eenzijdig het karakter van
onze maatschappij geheel te willen verstaan uit de tendenz naar rationalisatie?
is onze maatschappij niet tegelijkertijd een
streven naar „menselijker", naar ,,socialer" gemeenschapsleven? Degene die het
maatschappelijk leven wil verstaan moet,
lijkt mij, ook tot de ontdekking gebracht
worden dat het pogen om aanvaardbare
toestanden te scheppen een constitutief
element van de moderne maatschappij
vormt: zo alleen begrijpt men dat deze gekenmerkt is door de strijd om sociale
rechtvaardigheid. H. Hoefnagels
WESTSTRATE, Prof. Mr. C., Econo-mic policy in practice: the Netherlands
1950 /1957, — Stenfert Kroese, Leiden,
1959, 212 pp., f 14,50.
De schrijver van dit boek was van 1939
'tot 1950 hoogleraar in de staathuishoudkunde aan de Universiteit te Leiden en
bezet thans de leerstoel voor dit vak aan
de Universiteit van Canterbury in NieuwZeeland. Hij gebruikte een langdurig verlof in Nederland om de stof voor dit boek
te verzamelen en het te schrijven. Het is
naar mijn oordeel een belangwekkend
boek geworden, in het bijzonder voor de
mensen uit het vak, waarmede ik behalve
de theoretici ook en vooral hen bedoel,
die ^-- academici of niet — geroepen zijn

in hun ambt aan de vormgeving van de
economische politiek in ons land mede te
werken; en zij vormen in ons land met
zijn talrijke bedrijfsorganisaties, vakverenigingen enz. een brede schare. Weststrate confronteert zijn lezers met verschillende vragen. Welke waren de doelstellingen van de economische politiek?
Welke middelen werden gebruikt en welke gegevens had men 'te aanvaarden? In
hoeverre zijn de doelstellingen gerealiseerd? Welke invloed had de politiek
zelve op het resultaat en welke invloed
hadden andere factoren? De vier hoofdstukken, die tezamen het eigenlijke boek
vormen, zijn gewijd aan de volgende vier
doelstellingen: volledige werkgelegenheid,
rechtvaardige inkomensverdeling, stabiliteit van het prijsniveau en evenwicht in
de internationale betalingsbalans. Hoewel de schrijver zegt de praktijk en niet
de theorie van de economische politiek
te willen behandelen, komt zijn werk ui~
teraard wezenlijk daarop neer, dat hij de
waargenomen gang van zaken plaatst tegen de achtergrond van theoretische opvattingen en zich ,dan afvraagt in hoeverre die opvattingen in de praktijk be~
vestigd worden dan wel in hoeverre de
opgedane ervaring grond geeft tot hun
correctie. Weststrate trekt zijn conclusies
voorzichtig, zó voorzichtig dat een sar
menvatting ervan in enkele woorden de
schrijver slechts onrecht zou kunnen doen;
ik zal dus niet pogen zulk een samenvatting te geven en wil slechts aantekenen,
dat in het algemeen uit het boek de overtuiging spreekt, dat de eigen wetmatigheid van het economisch proces van de
economische politiek slechts zeer beperkte
mogelijkheden laat. Uiteraard plaatste ik
wel eens kritische aantekeningen bij onderdelen van het betoog; maar voor kritiek op onderdelen is deze recensie toch
niet de geschikte plaats. Twee uitzonde~
ringen lijken gemotiveerd. Ten eerste
dient te worden gewezen op de onrvastheid in de kenschetsing van de theorieën,
die aan de monetaire politiek van de
Nederlandse Bank ten grondslag liggen.
Op blz. 55 lezen wij dat de Verslagen
van de Bank een „analysis on Keynesian
lines" wordt gegeven, welke trant van
analyse dient te worden geplaatst tegenover de „the more old fashioned Fisherian approach". Nu is deze uitspraak naar
mijn mening onjuist maar in ieder geval
zal de lezer verbaasd zijn als hij later,
op blz. 203, leest: „The theory expressed
in Fisher's equation was apparent in
various measures taken by the N.B. to
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promote stability of the price level". Hier
stuit men op tegenspraak me't de aangewezen passage op een vroegere bladzijde
van het boek; terwijl de vakman zich
bovendien afvraagt, welke theorie wordt
uitgedrukt in Fisher's vergelijking, want
hij is gewend Fisher's vergelijking als een
tautologie te beschouwen. De algemene
lezer vergeve deze korte technische opmerkingen die een voor de vakman be~
langrijk onderwerp betreffen. De tweede
aantekening, die ik wil maken, is heel
kort maar gaat mij als hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam zeer ter harte: Dr. Holtrop, de President van de Nederlandse Bank, is geen alumnus van
de Rotterdamse Economische Hogeschool,
zoals de schrijver op blz. 1 van zijn boek
mededeelt, maar van de Economische
Faculteit der Universiteit van Amsterdam
alwaar hij in 1928 bij Frijda promoveer~
de op zijn vermaarde proefschrift over
„De omloopsnelheid van het geld". Dit
mede ter inlichting van Collega Weststrate, voor wiens boek wij overigens, zoals uit deze bespreking moge blijken, veel
waardering hebben. G. Th. J. Delfgaauw
COUWENBERG, Dr. S. W., De strijd
tussen progressiviteit en conservativisme.
— Pax, Den Haag, 1959, 362 pp., f 15.50
en f 17.50.
In dit uitermate actueel en boeiend boek
vindt men een sociologische en cultuurhistorische belichting van de veelomstrer
den tegenstelling: progressiviteit-conser
vativisme. — Na een grondige, niet altijd
even gemakkelijke, maar daarom niet
minder interessante analyse van de hiervoren genoemde beide begrippen en van
de oorzaken die er aan ten grondslag liggen, geeft de schrijver vervolgens een bijzonder goede verhandeling over de geschiedenis van de progressiviteit en het
conservativisme in het Europa vanaf het
begin der 19e eeuw tot in onze dagen.
Aan de orde komen achtereenvolgens: het
liberalisme, het socialisme, het communisme en de christelijke democratie. Naast
algemene aspecten als de houding van de
aanhangers van een bepaald politiek
stelsel ten opzichte van vraagstukken als
het sociale en het internationale, wordt
ook een goed overzicht gegeven van het
ontstaan en de ontwikkeling van elk der
politieke stelsels in de belangrijkste Europese landen afzonderlijk, alsmede in
Afrika, Azië en Amerika. Na deze be~
schrijving spreekt Dr. -Couwenberg tenslotte een waardeoordeel uit ten aanzien
van de verschillende bestaande politieke
-
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stelsels in West-Europa; een oordeel hetwelk hierop neerkomt dat, waar het liber
ralisme en het socialisme machteloos
staan tegenover de crises der moderne
cultuur, de christelijke democratie voorbestemd is tot het leiderschap in de ko~
mende tijd. Een in alle opzichten uitstekend boek, de naam waardig van de auteur van ,.De vereenzaming van de moderne mens". Gaarne bevelen wij dan ook
met klem het hier besproken werk aan,
niet alleen aan politici, economen, historici en sociologen, maar aan eenieder die
zich interesseert voor het maatschappelijk
kader waarin hij leeft en werkt.
Dr. J. van Lierde
STEINMETZ, Prof. Dr. S. R. Inleiding
tot de Sociologie; herzien door Prof. Dr.
J. R. Kruijt; Volksbibliotheek, Tweede
Reeks no. 43. — De Erven F. Bohn N.V.
(Haarlem) 1958, 4e druk, 192 pp.
Voor wie zijn „algemene ontwikkeling"
wil completeren met enige ideeën over
sociologie kan dit werkje een uitkomst
zijn. Men leert erin dat er sociale verschijnselen zijn die de aandacht van een
speciale wetenschap verdienen; men komt
in contact met de eigen moeilijkheden die
de wetenschap van een dergelijk onderwerp meebrengt; men maakt kennis met
een poging van wetenschappelijke bena~
dering der sociale werkelijkheid. De vaak
zeer pertinente waarschuwingen van
Steinmetz en de kritische opmerkingen
van de heruitgever kunnen ook bijdragen
tot de vorming van de instelling die nodig
is voor de objectieve kennisname van de
sociale werkelijkheid. Een andere vraag
is echter of dit boek de beginner ook
helpt bij de vorming van een werkelijk
inizcht: de algemene lijn van dit werk
wordt vervormd door de logisch samenhangende gedachtengang van Steinmetz,
maar daarbij vindt hij kanttekeningen van
Prof. Kruijt die hem ervoor waarschuwen
dat die gedachtengang op verschillende
punten werkelijkheidsvreemd is. De enigszins zelfstandig denkende lezer zal uit de
opmerkingen van de heruitgever de conclusie moeten trekken, dat heel Steinmetz'
visie op de sociale werkelijkheid moet
herdacht worden, maar hoe dit moet dat
vindt hij niet in deze uitgave. Is het wel
juist een sociologisch document als dit te
willen blijven gebruiken als inleiding in
de sociologie? Wordt daardoor niet een
bekwaam socioloog als professor Kruijt
aan handen en voeten gebonden? Hij kan
nauwelijks profijt trekken uit de methodologische lessen van Max Weber of uit de
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ideeën die de franse school bracht, om
daarmee het inzicht van de lezer te verrijken. Zeker hij slaagt erin Steinmetz op
verschillende punten te moderniseren,
maar hij moet de lezer achterlaten met
inzichten die sedert het eerste verschijnen
van Steinmetz' werk al te belangrijke ver~
anderingen hebben ondergaan, om nog
zo aan een beginneling opgediend te worden. H. Hoefnagels
LEEUWEN, O.F.M., Dr. B. van, Het
gemengde huwelijk, Pastoraal-sociografisch onderzoek naar de huwelijken van
katholieken met niet~katholieken in Ne~
derland. ^- Van Gorcum, Assen, 1959,
424 pp., f 18.50 en f 21.00.
Op basis van de burgerlijke en kerkelijke
overheidsstatistiek geeft de auteur een
grondige analyse van het aantal, de oorzaken en de gevolgen van de gemengde
huwelijken. Geen gemakkelijke taak, aangezien de begrippen „katholiek" en „ge
mengd huwelijk" niet altijd een zelfde inhoud hebben en de cijfers van de kerkelijke statistiek onvolledig, dus onbetrouwbaar zijn. Rond deze analyse wordt de
pastorele houding in verleden en heden
beschreven, en is een sociaal-psycholor
gisch onderzoek verricht, dat zich helaas
niet uitstrekt 'tot de gemengd gehuwden
zelf. De auteur komt tot konklusies, die
wel is waar de afwijzende houding tegenover het gemengde huwelijk rechtvaardigen, doch ook zeer positieve elementen
bevatten, die de belangstelling van elke
zielzorger verdienen. H. Oudshoorn

FILOSOFIE EN
PEDAGOGIE
SASSEN, Ferd., Geschiedenis van de
wijsbegeerte in Nederland tot het einde
der negentiende eeuw. — AmsterdamBrussel, Elsevier, 1959, 399 blz., geb.
f 19.50.
Prof. Sassen, die in het nederlands taalgebied reeds zijn grote verdiensten heeft
voor de geschiedenis der wijsbegeerte in
het algemeen, heeft zich de laatste jaren
gespecialiseerd in de geschiedenis der nederlandse wijsbegeerte. Als vrucht van
deze nieuwe toeleg verschenen reeds
vroeger werken over de wijsbegeerte der
M.E. in de Nederlanden en over het wijsgerig leven in Nederland tijdens de 20e
eeuw. Dit nieuwe grote werk omvat de
geschiedenis der filosofie in Nederland

tot aan de 20e eeuw. Onder Nederland
wordt hier he't tegenwoordige rijksdeel in
Europa verstaan, maar voor de M.E. zijn
ook de denkers uit de zuidelijke Nederlanden mede behandeld. Een kunstmatige
scheiding tussen Noord en Zuid, die
moeilijk vol te houden is (Justus Lipsius
b.v.b., Geulincx, Ubaghs.) en hopelijk la
ter zal verdwijnen in een volledige geschiedenis der wijsbegeerte in de Nederlanden. Deze zal dan wel meerdere delen
moeten omvatten, maar laten wij voorlor
pig dankbaar zijn voor dit uitvoerige
overzicht van de denkers uit he't Noorden. Hoewel een eigenlijke synthese nog
niet gegeven kan worden, is het niet alleen een uitermate nuttig, maar ook zeer
interessant werk geworden voor amateur
en vakman in de wijsbegeerte. De uiteenzettingen zijn helder, goed verantwoord,
zodat we zelfs van een boeiend geheel
mogen spreken waarin telkens weer de
kenmerken van het Nederlandse filosofisc.he denken in onderscheid met dat van
andere landen naar voren komen.
J. H. Nota
CALIWELAERT, A. R., e.a., Werkboeken voor zedenleer: Gezin en maatschapo
pij; ~ Zijn en worden; — De mens en
zijn wereld. , De Sikkel, Antwerpen,
1957-58, 212--204-268 pp., ing. F. 68
(ieder) .
De drie delen van de serie „Werkboeken
voor Zedenleer" bestaan in feite uit een
bloemlezing van alle mogelijke 'teksten
ontleend aan auteurs van de meest uiteenlopende richtingen (Thomas a Kempis
en Nietzsche, St.-Paulus en Russel, Julian
Huxley en Carrel, Freud en Kant, Descartes en Platoon, Marx en Pascal, Voltaire en Confucius etc., etc.) . Zelfs al zijn
vele teksten de moeite waard, dan blijft
toch da`t het naast elkaar stellen, zonder
enige verantwoording vanuit een bepaal~
de levenshouding, de jongere lezers in een
volslagen onzekerheid en relativisme
moet doen vervallen. Of dit de bedoeling
was van de auteurs, is niet duidelijk. Ze
stellen in hun voorwoord dat de tegengestelde opvattingen in sprekende teksten
naar voren worden gebracht opdat uit een
vrije discussie, onder leiding van de leraar, een „vrij" inzicht zou verworven
worden door de leerlingen. Alles hangt
dus af van de leraar. Daarom kunnen
we deze boeken niet aanbevelen ter lezing
aan de leerlingen. We vrezen zelfs dat ze
voor de meeste, zo niet alle, leraars een
al te zware opgave inhouden van oordeelkundig schiften. R. Hostie
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Pastorale de l'adolescence. Congrès national à Angers, 1958..— Union des oeuvres
cath. de France, Parijs, 1958, 370 pp.
Onder voorzitterschap van de betreurde
Mgr. Chapoulie die er, een paar maanden
slechts voor zijn tragische dood, de ope~
ningsrede uitsprak, werd op het honderdste congres van de Franse katholieke
werken het thema van de „adolescentie"
(d.w.z. de jeugd van 14 tot 17 jaar)
onder al zijn aspecten bestudeerd. Het is
moeilijk, in een summier overzicht, de
rijkdom van de hier verzamelde gegevens
te belichten. De algemene rapporten handelen over de psychologie van de rij pen~
de jeugd, haar huidige geestelijke fysionomie en noden, de noodzakelijkheid van
een vernieuwde zielzorg, van vernieuwde
jeugdkaders, maar vooral van vernieuwde zielzorgers. Daarnaast, ^-- en hier
vindt men wellicht het rijkste en bruik-baarste materiaal — werden tal van „carr
refours" gehouden onder leiding van
toonaangevende figuren uit de Franse
zielzorg: over de eigen problemen van
elke stand, over de weerslag op de jeugd
van vertechnisering van het leven en van
verlengde schoolplicht; over de verhouding van de jeugd tot familie, parochie,
grootmachten, laïcis'tische propaganda en
gemengd gezelschapsleven; over haar lir
turgisch beleven, haar gebed; over katechese voor de jeugd, jeugdgebed, biecht,
geestelijke leiding, verhouding tot de
priester, roeping, enz. Een rijk en stimu~
lerend rapport. L. Monden

ORTHBAND, I., Taten und Tráume,
Erlebnisbuch für junge Menschen.
Braunschweig, Westermann Verlag, 1957,
440 pp ., ill., geb. D.M. 16.80.

DEMMLER, Ilse, Der goldene Bali. Eine
Lebenskunde flor Miidchen. — Freiburg,

Herder, 1956, 254 pp.
SPITZLER, M., Mariza. Midchen-Jahr~
buch voll Charme, Sch^ónheit und vieler
neuen Ideen, nr. 6. — Waldstatt-Verlag,
Einsiedeln, 1957, 308 pp.
Deze jeugd~jaarboeken, waarvan enkele
Duitse en Zwitserse uitgevers zo niet de
uitvinders dan toch de uiteindelijke vormgevers zijn, doen onmiddellijk de vraag
stellen: waarom komen dergelijke boeken,
die door hun alzijdigheid en de zo verzorgde presentatie bijna volkomen voorzien in de lektuurbehoefte van onze „ge-jaagdrdoor--de-wind~jeugd", ook niet méér
op onze markt? Eens te meer worden
onze uitgevers blijkbaar gehandicapt door
de veel beperktere afzet. Wel is het on
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langs verschenen Nederlandse jeugdjaarboek „Jij" ook al kan het dan zijn Duitse
kollega's in vorm-kwaliteit niet helemaal
evenaren, naar vorm-geving en inhoud
uiterst geslaagd. Luc Versteylen
MOEBUS, Gerhard, Die Macht der Eltern, Lebensentscheidungen in den ersten
Lebensjahren. ^- Berlijn, Morus-Verlag,

1954, 146 pp.
Als katholiek en wetenschapsman belicht
schrijver in dit releverend handboekje de
diepgaande en onuitwisbare invloed van
de allereerste confrontaties van het kind
met de levenshouding van zijn ouders.
Wat een voorrecht bijvoorbeeld, als heel
klein kind de plotselinge zekerheid te
hebben mogen opdoen: mijn ouders bidden. Overvloedig feitenmateriaal vooral
uit eigen ervaring, maakt dit werkje zo
mogelijk nog aantrekkelijker.
Luc Versteylen

VARIA
SCHOLL, Dr. S. H., De historiografie
der arbeidersbeweging in België. — Ar
beiderspers, Brussel, 1959, 188 pp., geb.
F. 200.
Met geschiedenis van de arbeidersbeweging bedoelt P. Scholl de studie van de
concrete situatie van de arbeidersstand en
van de georganiseerde pogingen om deze
situatie te verbeteren. Hij beperkt zich
hierbij tot de periode sinds 1800. In een
theoretische inleiding ontleedt hij het
voorwerp van deze studie en de methode
om, door onderzoek, kritiek en interpre~
'tatie van de feiten, uit de bronnen een
historische synthese op te bouwen. Hierop volgt een geselectioneerde kritische
bibliografie van ongeveer 150 boeken en
artikelen over de arbeidersbeweging, en
een overzicht van de bijzonderste bronnen voor de maatschappelijke geschiedenis in België sinds 1800. Dit is een zeer
nuttig boek. Vanzelfsprekend is het voor
kritiek, aanvulling en verbetering vatbaar, dat weet de auteur beter dan wie
ook. Maar wij bezitten nu een goede kritische en bibliografische handleiding die
ieder historicus van de hedendaagse tijd
graag en met vrucht zal gebruiken. Van
de theoretische inleiding kan men bij een
eerste lectuur de indruk krijgen dat ze
zeer algemeen en betrekkelijk oppervlakkig is. Maar bij het herlezen beseft men
hoe suggestief de vele hier gestelde vragen zijn, en hoezeer zij he`t persoonlijk
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zoeken kunnen richten en nuanceren. r
Het komt ons voor dat in de bibliografie
geen enkel essentieel werk over het hoofd
werd gezien. Graag zouden wij de aandacht van P. Scholl op het volgende vesr
tigen: de bibliotheek van Joris Helleputte
werd opgenomen in de bibliotheek van
het theologaat der Jezuïeten 'te Leuven
( thans te Heverlee) ; daarin bevinden zich
o.m. een honderdtal brochures over de
19e eeuwse gilden, waarvan vele thans
onvindbaar zijn. K. van Isacker
WINKLER PRINS, Boek van het jaar.
Uitgave 1959. --- Elsevier, Amsterdam,
Brussel, 384 pp.
„Al wat zich heeft voorgedaan in 1958,
encyclopedisch geordend en tot een document van levende geschiedenis gerangschikt door de redactie van de Winkler
Prins Encyclopedie". Zo luidt de ondertitel van dit verzorgde en luxueus uitgegeven boek. Het biedt een uitvoerig overzicht over het wereldgebeuren en het gebeuren binnen de Nederlandse levenssfeer
in het jaar 1958. Encyclopedisch geor
dend, biedt het boek het allernieuwste op
heel het gebied des geestes, kunst, wetenschap, politiek, economie, etc. etc., telkens onder het passende „steekwoord".
De afzonderlijke artikelen zijn met zorg
en grote kennis bewerkt. Een rijke illus-trering maakt het werk, dat geheel op
luxe-papier gedrukt is, nog aantrekkelijker. R.S.
JUNG, C. G., Ein moderner Mythus.
Von Dingen, die am Himmel gesehen
werden. — Rascher-Verlag, ZürichrStuttgart, 1958, 124 pp., 8 pl., ing. DM. 8.40.
De vliegende schotels hebben uitgediend
als sensationeel krantenbericht. Men begrijpt echter wel dat een psycholoog als
C. G. Jung zich de vraag stelt hoe het
komt dat zovele mensen te goeder trouw
staande hielden dat ze een dergelijk Ufo
(Unidentified flying Object) hadden
waargenomen. Zijn methode getrouw vergelijkt Jung de beschrijving der ,,00ggetuigen' met dromen, kunstwerken en tekeningen (zelfs uit de Middeleeuwen)
waarin dezelfde fenomenen worden beschreven. Hij komt tot de slotsom dat er
nooit vliegende schotels hebben bestaan,
maar dat ten allen tijde dergelijke beeld~
rijke vormen voorkomen. Ze weerspieger
len de drang naar een grotere psychische
eenheid en evenwicht. Wie Jungs werkwijze wil leren kennen, zal aan dit boek
veel hebben: het is zeer verhelderend,
doch veronderstelt een aandachtige lezing.
R. Hostie

UNRUH, Fritz von, 1V i chtig seid ihr
nicht in Waffen. Reden. — Verl. Hans
Carl, Nürnberg, (1957) , 348 pp.
Zoon uit een officierengeslacht, innig vertrouwd me't het militarisme, officier uit de
eerste wereldoorlog, beseft v. U. des te
beter, waarom hij een groot strijder voor
de vrede is geworden. In zijn romans
zowel als in deze 22 Reden treffen de
kracht der concrete uitdrukking en de
diepte
van het inzicht: hij richt zich niet
l een tegen militaristische vormen, hij
probeert de mensen van het Westen te
tonen, wáár hun denken zelf militaristisch
is, en ze te genezen van deze diep kankerende geestelijke ziekte. Alle opper
vlakkig pacifisme heeft geen tweede wereldoorlog binnen één generatie kunnen
vermijden; daartoe is een diepere, inner~
lijke bekering en zelfhervorming van de
geest nodig, een vitaal 'terugvinden van
de natuurlijke en christelijke basissen van
de menselijke waardigheid. -- Albert Einsteins oordeel over v. U., waarin hij diens
boodschap vergelijkt met die der oude
profeten, opent dit waardevolle boek.
A. Deblaere
DUGGAN, Alfred, Founding Fathers. —
Faber ; Faber, London, 1959, 16 sh. 283
blz.
De Heer Duggan heeft al een hele reeks
historische romans op zijn naam; wat de
onderwerpen betreft, is hij van vele markten thuis: de Oudheid, Constantinopel,
de Franse en Engelse Middeleeuwen, enz.
Wij hebben alleen dit boek gelezen over
de oudste geschiedenis van Rome. Zowat
alles staat er in, wat schrijvers en schrijvertjes ons daarvan hebben overgeleverd
aan mythen en historie, maar gepresenteerd in een stijl die hoogstens voor een
jongensboek acceptabel zou zijn. Helaas
is de stof niet pour le Dauphin.
P. van Litsenburg
SCOTT-MONCRIEFF, G., This Day.
— Hollis and Carter, London, 1959, 93
pp., 9s 6d.
In dit mooie, maar helaas wel erg dure,
boekje worden in een vijftal hoofdstukjes
beschouwingen gegeven over het leven
van de mens, vergeleken met de stemmin
gen van iedere dag. Geluk, bekoring, zonde, geestdrift, hoogmoed, dood, hemel en
hel en vele andere onderwerpen, nauw
met het leven van de mens verbonden,
worden even belicht; meestal is het nieuw
licht dat de lezer aan het denken zet, en
dat hem zonder twijfel het boekje herlezen doet, mogelijk en hopelijk menigmaal. W.P.

DRS. H. CASTEUR & DR. A. SMEETS

Inleiding tot de hedendaagse
schilderkunst
Historiek — Voorstelling van de voornaamste meesters
Parallelstromingen in de andere kunsten
Dit werk omvat drie grote delen:
DEEL 1

Een historiek van de hedendaagse schilderkunst, vanaf de oorsprong in het
Impressionisme. De verschillende richtingen, die sindsdien ontstonden: het
Post-Impressionisme, het Expressionisme, het Kubisme, het Surrealisme en
de abstracte kunst worden vervolgens historisch en oordeelkundig ontleed.
DEEL II

In het tweede deel worden ZESTIG voorname meesters der hedendaagse
schilderkunst voorgesteld (telkens met een of meer reproducties die bondig
worden ontleed), met een uitvoerige biografie van de artiest en een appreciatie genomen uit het werk van een vooraanstaande criticus of een beschouwing van de artiest zelf over zijn werk.
Aldus worden in dit tweede deel voorgesteld:
Max Beckmann, Umberto Boccioni, Pierre Bonnard, Georges Braque, Jar Brusselmans,
Bernard Buffet, Massimo Campigli, Paul Cézanne, Marc Chagall, Giorgio de Chirico,
Salvador Dali, Edgard Degas, Robert Delaunay, Paul Delvaux, Maurice Denis, Gust de
Smet, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, James Ensor, Max Ernst, Lyonel Feininger,
Paul Gauguin, Juan Gris. Marcel Gromaire, Hans Hartung, Wassili Kandinsky, ErnstLudwig Kirchner, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Fernand Léger, August Macke ; Kasimir
Malewitsch, Alfred Manessier, Edouard Manet, Franz Marc, Henri Matisse, Joan Miro,
Amedeo Modigliani, Claude Monet, Piet Mondriaan, Edvar Munch, Ben Nicholson, Emil
Nolde, Constant Permeke, Pablo Picasso, August Renoir, Diego Rivera, Georges Rouault,
Henri Rousseau, Albert Servaes, Karl Schmidt-Rottluff, Jan Sluijters, Jakob Smits, Graham Sutherland, Henri de Toulouse-Lautrec, Maurice Utrillo, Frits Van den Berghe,
Vincent van Gogh, Rik Wouters.
DEEL III

Het derde deel is bijzonder belangwekkend en werd tot op heden praktisch
nog nergens zo behandeld: het bevat namelijk een uitvoerige studie van de
parellelle stromingen in de beeldhouwkunst, de architectuur, de letterkunde, de muziek, het toneel en de film.
Bovendien bevat dit werk een zeer uitvoerige bibliografie en een opgave
van speelfilms en documentaire films over kunst; een uitgebreid namenregister en een aantal uitslaande synoptische tabellen.
Formaat: 16 x 24 cm — 340 bladzijden
Met 128 illustraties, waarvan 16 in vierkleurendruk
Ingenaaid: 220 F — Gebonden: 270 F

Verkrijgbaar in de boekhandel
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BACHT, H., Die Tage des Herrn. I: Winter.
geb. DM. 6.80.
BARCLAY, W., Educational Ideals in the Ancient World. , Collins, Londen, 288
pp., 21 Sh.
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pp., 140 ill., ing. F. 99.
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De christen
en de atoombom
G. MULDERS S.J.

M

ET opzet kozen wij voor deze bijdrage een opschrift waarmee een
zeer zware gewetensvraag van onze tijd vaak wordt gesteld,
maar naar onze mening even zo vele malen verkeerd, zodat het uitzicht
op een goed antwoord niet alleen door deze onjuiste probleemstelling
wordt belemmerd, maar hierdoor zelfs nu en dan een onjuiste en „on~
christelijke" oplossing in de hand wordt gewerkt. Wie immers de
woorden christendom en atoombom als kenschetsing van een vraagstuk
zo maar naast elkaar plaatst, roept velerlei onuitgesproken veronderstellingen op die het eigenlijke probleem vertroebelen en de ontzettend
belangrijke vraag van het moderne menselijk geweten, de geoorloofd~
heid van het gebruik der laatste thermo-nucleaire vernietigingswapens,
van een goed antwoord dreigen te beroven.
Wie het christendom met de atoombom onmiddellijk confronteert
geeft te kennen dat hij een althans ogenschijnlijk radicale tegenstelling
bedoelt, een soort kloof tussen Evangelie en dodelijke vernietiging, die
dan eventueel door een of andere redenering moet worden overbrugd.
Geen wonder dan dat sommige eerlijk verontruste denkers hierbij gaan
spreken van bedenkelijke en formalistische casuistiek, die de eenvoud
van de evangelische moraal zou miskennen. De gevoelswaarde — hoe
belangrijk voor het begrip! — van het woord christendom roept onge~
twij f eld het beeld op van een allerhoogste ethica, berustend op totaal
onzelfzuchtige naastenliefde, waarmede ieder dodelijk geweld jegens
de evenmens, laat staan de afgrijselijke uitroeiingsmogelijkheid door
A~ of H-bommen, flagrant in strijd is. Deze indruk is meer dan een
oppervlakkig gevoel: hij berust op de waarheid, dat Christus inderdaad
ieder dodelijk geweld ver van zich afwijst, niet alleen in enige uitdruk~
kelijke woorden die wij van Hem opgetekend weten, maar het meest
door zijn allerverhevenste optreden in Zijn leven, lijden en dood. Hij is
en blijft het voorbeeld van het weerloos Lam dat naar de slachtbank
wordt geleid, nietdooronmacht maar door zijn vrije keuze. Allen die in
Zijn Naam willen leven en daarom christen mogen heten, moeten dit
goddelijk en menselijk voorbeeld van hun enige Heer voor ogen houden
en trachten na te volgen. Hieraan is geen ontkomen: een compromischristendom houdt ~ ook in dit opzicht — automatisch op christendom
te zijn. Zo gezien berust dus de tegenstelling: christendom ~ atoombom
op een waarheid die iedere verzoening tussen beide onmogelijk schijnt
13 Streven - Jrg. XIII. Deel I. Nr. 3 december 1959
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te maken. Een andere veronderstelling die hieruit volgt en die vaak
mede ten grondslag ligt aan bovengenoemde verkeerd gestelde gewen
tensvraag, is deze dat de christen in ieder geval een ander zedelijk
standpunt tegenover atoomwapens heeft in te nemen dan de nietchristen, dan alle andere „gewone" staatsburgers. Men verwacht im~
mers van de hooggestemde idealen van een godsdienst vol goedheid en
barmhartigheid, vol edele zelf-opoffering en verloochening een andere
stellingname ten opzichte van de verschrikkingswapens dan van iemand
die deze idealen niet zo bewust en volmondig predikt. Het vraagstuk:
christen en atoombom heeft een andere kleur dan: mens en atoombom.
En ook dit berust op een echte waarheid: inderdaad moet de ware
christen anders denken over geweld en dood de evenmens aangedaan
dan wie ook. De christen zou zich dus hebben te distantiëren van iedere
politiek en macht die kernwapens hanteert.
Toch -durven wij vol te houden dat wie het vraagstuk formuleert in
de woorden: de christen en de atoombom, minstens het gevaar loopt de
-eigenlijke gewetensvraag niet geheel juist te stellen en in die mate een
mogelijk goed antwoord te belemmeren. Men heeft bij het naast elkaar
plaatsen van deze twee woorden: christen en atoombom, als het ware
een abstractie toegepast die de reële gewetensvraag scheeftrekt of doet
verijlen. Men zou wellicht ook kunnen zeggen dat men aldus een onmogelijke vraag heeft gesteld, een onbestaanbare, waardoor tegelijk het
antwoord op dit ontzettende menselijke probleem van ons levend heden
onmogelijk wordt. Onmogelijk in .dubbele zin: ofwel men wringt het
evangelisch christendom door een pof andere exegese toch nog naar de
duidelijke en principiële geoorloofdheid van deze atoomwapens toe —
een ware tour de force, hoe subtiel ook bedreven — of men kiest dapper
en profetisch voor het onvoorwaardelijke „neen" tegen ieder A- of
H~wapen, (eigenlijk tegen alle oorlogsgeweld) en wil in -deze wereld
vol dreigingen staan als de getuige voor het authentieke geweldloze
christendom. Zowel figuren als de bekende Ds Niemöller, Albert
Schweitzer, als in Nederland o.a. De Plein -groep en ~- op het Veritas~
congres in mei j.l. ---- o.a. Prof. J. de Graaf kiezen deze laatste houding
als voor hen de enig principiële. „Volgens hen staat de wereld voor dit
ene dilemma: óf een christelijke ethiek óf een zo effectief mogelijke
oorlog. Het christelijk ethos sluit oorlog uit .... De theorie van een
rechtvaardige oorlog, die van heidense oorsprong is ( Cicero, Ambror
sius, Augustinus) 1 ) verwierp hij .... Het moge dan al „simplistisch"
1 ) Aan deze tragische bewering moeten wij in dit artikel voorbij gaan. Zij benadert
angstig-dicht de ondeskundigheid. Voorlopig blijft in deze materie van belang het werk
van Robert Regout S.J., La doctrine de la guerre juste de S. Augustin à nos jours,
Paris 1935.
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zijn, „neen" te zeggen tegen de oorlog, maar Prof. de Graaf neemt het
daarvoor op. Men mag geen vrede hebben met onmenselijkheid. Desnoods moet men eenzijdig van atoomwapens afzien". Aldus — volgens
een weergave van dit beginselvaste standpunt.
een krantenverslag 2
Wanneer wij de onmogelijkheid hiervan om welke reden ook bevroeden,
dan vindt ook ;dit zijn beslissende oorsprong in het onjuist stellen van
de eigenlijke vraag waarom het gaat, d.w.z. de werkelijke, concrete
beslissing waarvoor het mensdom vandaag staat. Laten wij in enkele
trekken eens proberen weer te geven wat de mensheid heden ten dage
obsedeert. Wat is de concrete situatie der gewetensvraag?
Er zijn atoombommen in Oost en West. Er zijn Staten die deze
gebruiken willen als aanvalsr of verdedigingswapen. Er is een gevaarlijke spanning sinds 1945 tussen de Staten voor en achter het Ijzeren
Gordijn. Beide voelen zich bedreigd. Boven de mensen hangt een toekomst met een angstig vraagteken: zal de atoom-oorlog uitbarsten of
niet? Kunnen wij met deze beklemming nog aan onze toekomst geloven
of moeten wij in onverschilligheid het leven niet meer belangrijk vinden?
Hiroshima en Nagasaki zijn vreselijke en zekere feiten, die wij maar
niet vergeten kunnen, juist door de -onzekerheid omtrent hun mogelijk
tienvoudige herhaling. Bovendien weten wij in het Westen uit onweerlegbare getuigenissen van het mensonwaardig leven dat ons dreigt,
indien de Sovjets onze bezetters worden. Wij weten ook dat wij en
onze staatslieden niet van plan zijn ook maar een vierkante kilometer in
't Oosten te veroveren, of zelfs -de onderdrukte gebieden --- onuitgelokt
— te bevrijden. En dit niet allereerstomdat wij zo gewetensvol zijn,
maareenvoudigweg, omdat wij een dergelijke overweging niet durven
te koesteren. Wij leven beslist niet in de prae-invasie-stemming van
1944. Wij bemerken echter wel dat het Kremlin „belang" stelt in Ber~
lijn, in Oost-Europa, in China, in Korea, in Indo~China, in Formosa.
Wij hebben dus angst voor hun duistere plannen. Wij trachten aan
ronde tafels deze angst te bezweren door met een desnoods belachelijk
geduld, en in officiële -- zelfs protocollaire ~ contacten, te zoeken naar
de meest ingenieuze oplossingen, waardoor zowel de Sovjet--Linie wordt
tevreden gesteld als onze eigen positie gewaarborgd. Wij zijn het in het
Westen over ons eigen standpunt hierin niet eens. De grote Westelijke
Drie kunnen niet zonder onderlinge verschillen naar de gespannen
conferenties aan de gladde tafels gaan. Wij speuren de krantenkoppen
op de frontpagina's af naar een hopelijk „gunstig" resultaat in Genève.
Wanneer komt ooit de headline: einde van de koude oorlog!, algehele
demobilisatie? Of hebben wij die vraag zelf al lang opgegeven?
)

'2)

---

T jd-Maasbode 22-5-1959.
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In deze situatie staan wij, mensen van nu, overal in de gehele wereld
die wij kennen. Deze situatie en deze vragen en angsten vormen ons
huidig mensenlot. Het lot van alle mensen, het lot van de gehele mensheid, christenen en niet-christenen. Ook de christen maakt deel uit van
een mensheid die „met de atoombom leeft". Niet alleen omdat ook hij
erdoor bedreigd wordt, maar ook omdat hij op een of andere ~ verborr
gen of openlijke — wijze eraan mee doet, meer of minder. Hij kan zich
eenvoudigweg niet isoleren van de samenleving waartoe hij behoort en
die samenleving werkt en leeft met de atoom-dreiging. Zolang er in het
christelijke tijdvak oorlogen werden gevoerd, werd de christen erin
betrokken, niet omdat hij christen was, maar omdat hij met de mensen
van zijn valk in zijn staat één onwrikbaar geheel uitmaakte. Maar moet
hij zich dan maar neerleggen bij wat in zijn ogen een kwaad is? Moet
hij niet getuigen, desnoods met zijn leven, voor een andere wereld, die
van God; moet hij niet altijd voor zijn geloof in Christus uitkomen, voor
Christus' zedeleer, voor het ware Evangelie van naastenliefde en zachtheid, barmhartigheid en goedheid? Geen Staat kan hem toch verplichten
aan het kwade mee te doen, men moet toch God meer gehoorzamen
dan de mensen? ja, en wie dus oorlog en atoomgeweld als strijdig met
zijn christelijk geweten en dus als zondig beschouwt, moet inderdaad
zich praktisch geheel losmaken van de huidige samenleving. Hij moet
dienst weigeren in welke strijdmacht ook, omdat alle militaire organisar
ties in hun onderlinge samenhang op de atomaire strategie zijn ingesteld. Hij mag niet toestaan dat zijn belastingbijdragen voor dit soort
bewapening worden gebruikt. Geendwang of levensnoodzaak kunnen
hem ooit in deze medewerking tot het zondige geweld definitief excu~
seren. Hij mag zich over de vruchten van een atomaire overwinning
~ 1945 — niet verheugen. Alleen passief toezien zou tot hypocrisie
leiden: fel moet daarom overal zijn eerlijk en hartstochtelijk protest
klinken tegen iedere gedachte aan Ar of H -bewapening. Hij moet met
alle andere ware christenen zich terugtrekken uit deze door het militaire
kwaad tot in het merg verdorven wereld. Maar waarheen? Welk gebied
is er op deze aarde dat nog geen partij gekozen heeft in de atoomdrei-gingen van dit ogenblik? Kan men ooit een wereld indelen in twee naast
elkaar levende takken van het éne mensenvolk, een zonder en een met
geweld, één christelijk en één niet christelijk? Maar zelfs dit moet hij
tenminste ernstig nastreven, want wat God en geweten vragen gaat
boven alle andere redelijke noodzaak, wensen en verlangens uit. De
martelaren ~ de duizenden — getuigden en getuigen nu nog van de
suprematie in hun menselijke aardse leven van Hem die boven alle
levens en boven de wereld zelf staat. De martelaren .... Hebben alle
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vorige christen~eeuwen dan op dit punt geslapen in hun geweten?
Waarom horen wij nooit van martelaren -dienstweigeraars? En wèl van
heilige soldaten en officieren in de Romeinse legioenen? Kan het zijn
dat het christelijk bewustzijn toen nog niet zover was ontwikkeld, dat
het legerdienst en krijgsmacht per se verwierp als strijdig met Bergrede
en Evangelie? Of leefde het authentieke christendom alleen in enige
zeer weinigen, die volledig ernst maakten met de gewetenseisen van
hun godsdienst en lieten de Pausen en de Concilies, de Synodes en
Moderamina stilzwijgend deze evangelische postulaten ongemoeid om
de massa niet te verontrusten of zagen zij het zelf niet? Waar is dan
het werkelijke consequente christendom als het zelfs --- in dit opzicht - -ook niet bij de leiders, niet bij de heiligen en hun uitspraken gevonden
werd, noch bij St.~Augustinus, noch bij St.-Thomas, noch bij St.-Alf onr
sus lof bij wie ook? Noch bij Luther, noch bij Calvijn die toch terug
wilden naar de oorspronkelijke zuiverheid van het Evangelie, de onver~
mengde leer van Christus, de enig ware Mens.
De ware leer van Christus .... Van Hem die een Romeinse hoofdman hielp en zijn geloof boven dat van Israël prees (Luc. 7, 2 vg) , van
Hem die zijn wonderbare gelijkenissen over het Rijk der Hemelen mede
ontleent aan de „sterke, die in volle wapenrusting zijn erf bewaakt"
( Luc. 11 - 12) , aan de koning die vóór de oorlog overleg pleegt over de
kracht van zijn legers (Luc. 14 r 31 ) , die aan Pilatus verklaart dat als
Zijn Rijk van deze wereld was, zijn dienaars hem met geweld zouden
verdedigen (Joh. 18 ~ 36) , ja, dat Zijn Vader Hem aanstonds legioenen
engelen ter beschikking zou stellen „indien Ik Hem daarom bad"
(Mach. 26 r 53) . Maar Hij bidt hierom niet, want Zijn Rijk is juist niet
een gewone aardse Staat. Wat daar op zijn plaats is als „normale"
verdediging, geldt niet voor het Rijk van Christus, dat op een geheel
andere, boven~menselijke kracht en „verdediging" berust. Christus
overwint zijn vijand en de zondige wereld zonder geweld en juist daarin
zo verklaart Hij ^-- ligt het verschil met de tijdelijke machten en
staten van deze wereld. Hun wijze van handelen veroordeelt Hij nergens, Hij moedigt het staatsgeweld ook niet aan: Hij predikt zijn eigen
van deze wereld totaal verschillend Rijk in deze wereld, die Hij
neemt zoals zij overal is. Hij predikt zijn Bergrede ---- dit unieke docur
ment van de subliemste moraal ^-- aan deze wereld, aan de mensen
zoals ze zijn en doen. Hij maakt er geen gebod van naast of boven de
geboden van God die Hij ten volle handhaaft. Hij prijst iedereen gelukkig die begrijpt wat onthechting, vreedzaamheid, droefheid en onrecht
eigenlijk inhouden, maar Hij schaft niets in deze wereld van het gewone
menselijk leven af, geen staatsvorm, geen sociale structuur, geen leger,

198 DE CHRISTEN EN DE ATOOMBOM

geen wapens, geen enkel menselijk bedrijf in deze door kwaad en zonde
aangetaste mensheid. Hij wil al deze vormen en lasten van het mense~
lijk leven doordringen met zijn Geest, die Hij steeds rijker en overvloediger in de groei der eeuwen schenkt aan allen die in Hem geloven
willen. Op weg naar de uiteindelijke hemelse en totale vrede zullen wij
geweld en dood blijvend ondergaan, tot Hij eindelijk alles in alles is
geworden. Tot zolang heerst het kwaad — hoewel reeds overwonnen
^-- nog in deze wereld, het kwaad dat de oorzaak is van iedere dood,
van ieder geweld, ja ook de rechtvaardiging van het verzet tegen het
geweld! De aardse overheid heeft daardoor immers — zoals Paulus
zegt tot zijn Romeinse christenen — het zwaard van God gekregen om
in Zijn dienst het kwaad te straffen. De overheid der „rijken van deze
wereld''. „Als mijn Rijk van deze wereld was" .... zou dit alles ook
voor Christus' Rijk gelden. Zijn Rijk en Kerk hebben dit geweld echter
niet van node, zij mogen het zelfs niet overwegen. De andere rijken
kunnen en moeten het soms gebruiken.
Degenen die op alle fronten de totale geweldloosheid in naam van
het Evangelie prediken, zien het geloofsgeheim voorbij, dat deze mensheid twee onderscheiden machten kent die deze aarde leiden en be~
heersen. Zij kennen ofwel aan de Kerk de rechten en competenties van
een Staat toe (de Kerk moet alle oorlogen en atoomwapens verbieden)
of aan de Staat de eigenschappen van de goddelijke Kerk (De Staat
mag zich niet met geweld en kern-wapens verdedigen) . Aan deze confusie tussen wat van Christus en wat van de Staat is ligt veel dieper
een geheel andere opvatting over genade -en zonde, over Kerk en verlossing ten grondslag, die o.a. in bepaalde refomatorische standpunten
steun kon vinden. De tragiek van het schrijven over deze kwesties in
deze tijd brengt mede dat ieder die ~ in het voetspoor der Pausen,
met name in de talloze uitspraken hierover van Pius XII 3
geen
absoluut neen tegen het gebruik der kernwapens uit kan spreken, de
schijn wekt een atoomoorlog en zijn onmenselijke verschrikkingen als
een koel en zakelijk overwogen mogelijkheid te verdedigen of een
dergelijke wereldramp als een der vele fatale gebeurtenissen in 's werelds loop te aanvaarden. Men moet bij het spreken en schrijven hierover altijd naar twee kanten zien. Geen christelijk geweten verplicht
ons 'n atoom-oorlog zonder meer te veroordelen, maar nog minder ver~
)

—

3 ) Vgl. hierover P. Gundlach S.J., De Leer van Pius XII over de moderne oorlog,
in Kath. Archief, jrg. 14, nr. 22 (29 mei 1959) . Van de eigen argumentatie van P.
Gundlach wensen wij ons uitdrukkelijk te distantiëren; zij komt ons theologisch minder
gelukkig voor. Veel beter voldoet o.i.: J. B. Hirschmann S.J., Kann atomáre Verteidigung sittlich gerechtfertigt sein? in Stimmen der Zeit, juli 1958, pp. 284 vlg.
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plicht dit geweten ons atoomwapens te gebruiken! De christen moet in
ieder geval allereerst resoluut voor de aardse vrede opteren.
De gehele problematiek die hiermede in onze geest ontwaakt behandelen wij in dit artikel niet. Alle zedelijke normen van een „vechtvaar~
dige oorlog'', de grenzen van het daarin te gebruiken geweld, de uiterste kansen die men wagen mag, komen uiteindelijk hierin samen dat de
verantwoordelijke staatsmacht moet afwegen, naar de feitelijke kennis
die zij voor het ogenblik heeft, of een uiterste verdediging tegen een
uiterste dreiging opweegt tegen een verslaving of gedeeltelijke vernietig
ging van haar volk. Deze zedelijke estimatie berust altijd op presumr
pties die niemand alleen uit heldere beginselen kan afleiden noch geheel
inzichtelijk maken. In zoverre vertoont de zedelijke keuze die tot een
oorlog besluit alle trekken die aan iedere zedelijke daad van de mens
eigen zijn; de zekerheid omtrent het moreel verantwoord zijn van een
concreet besluit van de mens steunt in laatste instantie altijd op een
presumptie waarvan hij de beslissende factoren nooit zo kan analyseren
en doorschouwen, dat hij ze in een logische keten van begrippen kan
uiteenleggen. Toch handelt de mens zeker, maar deze morele zekerheid
berust uiteindelijk meer op de keuze die hij nu en hier doet dan op een
daaraan voorafgaand overleg. Toen president Truman in juli 1945 —
na veel eigen nadenken en consultatie met zijn raadgevers --- het histo~
risch ontzagwekkende besluit nam tot het gebruiken van de A-bom in
de oorlog tegen Japan, werd hij voor alles geleid door de verantwoorde
presumptie dat hij hierdoor de wereldoorlog aanmerkelijk bekortte en
tienduizenden mensenlevens ook van Japanners spaarde. Deze prer
sumptie wettigde voldoende zijn besluit en gaf hem de „morele
zekerheid" dat hij goed had gehandeld. Hij bezat deze zekerheid pas,
toen hij aan het Pentagon zijn instructies gaf. Iedere presumptie wijkt
echter voor de feiten. En nu de sinds 1945 geconstateerde feiten ons
omtrent een mogelijke atoom-besmetting en radio-actieve vergiftiging
door het werpen van atoombommen (vooral door het gebruik van de
waterstof-bom en nog ergere thermo-nucleaire wapens) vandaag betere
inlichtingen verschaffen dan aan President Truman, rijst voor de verantwoordelijke staatslieden nog meer dan voor de militaire autoriteiten
een nieuwe gewetensvraag, die, dunkt ons, zelfs de enig belangrijke is:
wegen de redelijk te voorziene gevolgen van een eventueel massaal gebruik van A~ en H-bommen voor een groot deel van de mensheid wel
op tegen de nadelen, die een langdurig verlies aan vrijheid en recht
door een onverhoedse aanval vanuit het Oosten zal meebrengen? Uit
dit dilemma worden wij niet verlost door alleen de strijdkreet „liever
dood dan slaaf" aan te heilen. Want deze leuze in al haar nobele en
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heroïeke grootheid bezit haar zedelijke waarde slechts tegen de meestal
onuitgesproken achtergrond dat na en door de dood van de heldhaftige
strijders het nageslacht van hun offers profiteren kan. De werkelijke
held van verzet en strijd tegen de overweldiger sterft in het bewustzijn,
dat zijn land en volk door zijn dappere doodsverachting en eigen
levensverloochening gered en bevrijd zullen worden. Wanneer deze
achtergrond zou komen te vervallen, omdat de gebezigde wapenen
praktisch het menselijk leven van een geheel werelddeel voor lange tijd
onmogelijk zouden maken ^-- zonder afdoende verdediging hiertegen —
dan zou een heldhaftig levensoffer in een atoom--oorlog zijn laatste zin
hier op aarde verliezen. En iedere oorlog is alleen gerechtvaardigd in
zijn functie tot een te verwachten vrede hier op aarde, een vrede waarin
wij vrij van geweld en onrecht als normaal mens ons tijdelijk leven
slijten kunnen. Een oorlog is niet hetzelfde als een oproep tot martelaarschap! Zou de laatste veronderstelling niet meer waar zijn, dan heeft
geen enkele oorlog met deze wapens zin. Deze onzekerheid omtrent de
gevolgen van een atoomoorlog is het die vandaag Oost en West in
labiel evenwicht houdt. Hetzelfde geldt ;derhalve evenzeer voor de
proeven met deze wapens. Wanneer hierdoor inderdaad de kritieke
grens van een radio-actieve besmetting der atmosfeer bereikt zou wor~
worden, dan houden deze proeven op in dienst te staan van het mensdom en verliezen daarmee hun rechtvaardiging.
Wij raken hier aan het diepste innerlijk verband tussen geweldgebruik en zedelijkheid, en daardoor aan de laatste redelijke rechtvaardig
ging van iedere oorlog en ieder wapen. Wij menen dat het onvoldoende
is zich voor de morele geoorloofdheid van de oorlog te beroepen op het
recht van de gemeenschap (vertegenwoordigd door de Staat) zich tegen
onrechtmatige aanvallers te verdedigen. Men trekt hierbij gewoonlijk
de parallel met de individuele mens, die tegen een bedreiging van zijn
goed en leven (van hemzelf of zijn gezin) zich met de uiterste middelen
verdedigen mag. Een soortgelijke argumentatie ziet men nog vaak
gebruiken bij het verdedigen van de doodstraf: de gemeenschap verweert zich hiermede tegen zeer ernstige aantastingen van haar openbare orde en veiligheid van leven. Het wil ons voorkomen dat al deze
argumentaties op één punt wezenlijk te kort schieten: namelijk te laten
zien dat al deze verdedigingsmaatregelen gebruik mogen maken van
dodelijk geweld. Dit is namelijk een probleem op zich. Wie antwoordt
dat tegen een dodelijke bedreiging alleen een dodelijk tegenwapen
effectief is, heeft zonder twijfel gelijk, maar zegt hiermede tevens dat
de zedelijkheid in dit opzicht alleen door de effectiviteit van het middel
zou worden gerechtvaardigd. En hoezeer ook de effectiviteit en het
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nuttigheidselement zedelijke en goede waarden zijn, alléén kunnen zij
nimmer of nooit het totale zedelijke karakter van een menselijke daad
bepalen; dit zal geen enkele wijsgeer ooit beweren.
Geweldgebruik dat tot de dood van mensen voert stelt een apart
moreel vraagstuk, en wel .-- dunkt ons — omdat men in de dood een
werkelijkheid ontmoet, waaraan de mens in zijn eigen autonome denken
geen duidelijke zin vermag te verlenen. De dood van een mens wordt
nooit zinvol door hem louter in functie van hetoverige mensdom of
het nageslacht te plaatsen. Wie deze weg zou opgaan zou tot ontstel'
lende zedelijke consequenties komen, die nauwe verwantschap gaan
vertonen met door ons allen heftig veroordeelde stelsels en wereldbei
schouwingen. Zonder in dit artikel tot hier onmogelijke uitweidingen
over te gaan zouden wij enkel erop willen wijzen dat o.i. alleen een ver
doorgedacht verband tussen de diepste werkelijkheid van de dood en
de fundamentele wortels van het menselijk kwaad hierin enige klaarheid kan verschaffen; dit onderling en innerlijk verband tussen kwaad,
geweld en dood wordt ons alleen duidelijk door de Openbaring over
het totale menselijk en wereldlijk gebeuren, die wij in de Godmens bei
zitten. Wie de samenhang tussen het kwaad en iedere dood niet kan
beamen schiet o.i. tekort, als hij voor zijn geweten wil duidelijk maken
waarom ook nu nog het geweld van onrecht en bedreiging om zijn eigen
dood roept, en welk aandeel de mens daarin kan hebben als uitvoerder
van een recht dat tot de levensorde van deze aarde behoort.
De bijdrage die de christen aan het angstige vraagstuk van de atoombedreiging kan geven ligt dan ook voornamelijk hierin, dat hij in grotere
rilst en onpartijdigheid in staat kan zijn zich volledig rekenschap te
geven van de ernst van de situatie waarin het mensdom nu verkeert;
door deze beheerstheid van oordeel alleen al kan hij een bijdrage tot de
vrede leveren die ver uitgaat boven iedere bewapening hoe noodge~
dwongen hij deze ook in eerlijk geweten verkiezen moet. De christen
kan met meer zekerheid dan anderen weten dat het gevaar van een
wereldconflict ^-- met de vernietigingswapenen van vandaag in het
arsenaal van Oost én West — eerder gestuit wordt door zonder angst
op te komen voor het recht en de vrijheid van zijn aardse leven dan
door toe te geven aan eindeloze chantages, die in feite een uitbarsting
alleen maar naderbij brengen. Hij weet nog beter dat de geestelijke
krachten van een werkelijk gebed — wat meer is dan het meedoen aan
van hem gevraagde bidstonden — een massale wil tot vrede en gerechr
tigheid inhouden die de loop der menselijke historie bepalen kan. In het
gezamenlijke serieuze verlangen naar een authentieke vrede is de
Koning van het Rijk van de vrede zelf werkzaam en aanwezig.

Toynbee,
historicus of profeet?.
PROF. DR. M. DIERICKX S.J.

D

IT jaar is Arnold J. Toynbee zeventig geworden. Zijn levenswerk,
A Study o f History, dat tussen 1934 en 1954 in tien delen ver~
scheen, ligt nu, naast zijn talrijke andere studiën en essays, voor ons.
Wellicht kunnen we nu, met enige kans op welslagen, een Gesamturteil
vellen over een der meest beroemde en populaire geleerden van onze tijd.
Het succes van de zich als cultuurhistoricus aanmeldende Toynbee
was, tot voor kort, onder de niet-historici van de hele wereld nagenoeg
algemeen. Door zijn grootse visies, zijn eruditie, zijn meeslepende stijl,
werkte hij op honderdduizenden lezers fascinerend. Doch het eigenaardige daarbij is, dat bijna alle vakhistorici afwijzend staan tegenover deze
grandioze synthese van het menselijk avontuur der laatste zestig eeuwen. Talrijke historici beschouwen hem zelfs als een bedreiging voor
onze Westerse beschaving. Niemand minder dan Prof. Piet Geyl ~ een
onzer markantste geschiedkundigen, of, moeten wij zeggen, de markantste? — heeft door zijn talrijke publikaties, door een debat met Toynbee
voor de BBC en door een voordrachtentournee in de Verenigde Staten
de ban trachten te breken waarin Toynbee talloze lezers had getrokken.
En hij werd hiertoe bewogen uit liefde voor de geschiedwetenschap en
de Westerse cultuur. Waarvandaan dit verschil in de waardering?
Toynbee's Persoon en Geschriften
In 1889 te Londen geboren, studeerde Arnold J. Toynbee te Win~
chesster en te Oxford. Steeds heeft hij zijn klassieke opvoeding als een
onschatbare weldaad beschouwd. Toen de eerste wereldoorlog uitbrak
was hij juist, als fellow en tutor van het Balliol College te Oxford, Thur
cydides aan het uitleggen. Het trof hem als een slag dat Thucydides een
analoge historische crisis beschreef als die van 1914. De Griekse histor
ricus, zo leek het Toynbee, had voor ons ervaren wat wij nog moesten
doormaken. Verleden, heden en toekomst waren zinloze woorden. „Wat:
de chronologie ook zeggen moge, nu was bewezen, dat Thucydides'
wereld en mijn wereld filosofisch gelijktijdig waren" 1 ) . Ook andere
beschouwingen leidden tot het „visioen van de filosofische gelijktijdig1)

A. J. Toynbee, Beschaving in het geding. Nederl. vert. Bussum. 1949, p. 11.
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heid van alle beschavingen", en stilaan rijpte een groot ontwerp in hem.
Na de eerste wereldoorlog kreeg hij het toen opzienbarend boek van
Spengler Der Untergjang des Abendlandes in handen. Verbaasd vroeg
hij zich eerst af of zijn voorgenomen onderzoek niet reeds door de Duitse geschiedfilosoof was gedaan: Spengler sprak immers over acht grote
beschavingen en beschouwde deze als gelijktijdig en parallel, maar hij
gaf geen antwoord op de vraag naar de oorsprong van de beschavingen,
zodat dus nog werk overbleef. Zo noteerde Toynbee in 1922 op een half
velletje blocnotepapier het plan van een groot werk dat naar raming
4.000 blz. van 500 woorden zou omvatten; het zouden er 6.000 worden.
In de „Proloog in de hemel" van Goethe's Faust las Toynbee hoe
Mephistopheles voor de troon van God treedt en Deze uitdaagt; waarop God antwoordt en zijn scheppingswerk voortzet. De idee van challenge-response, van uitdaging-antwoord, zal de meest vruchtbare idee in
heel Toynbee's wereldvisie worden, en zowel het ontstaan en de groei,
als de ineenstorting en de ontbinding der culturen verklaren.
Een laatste punt is nog van belang voor Toynbee's persoonlijkheid.
In 1915~1919 was hij in regeringsdienst in het Nabije Oosten en als
specialist voor het Midden-Oosten nam hij deel aan de Parijse vredesconferentie van 1919. Van 1925 tot zijn emeritaat in 1956 was hij Director of Studies in het Royal I nst itute of International A ff airs, wat hem
met de hele wereld in contact bracht. Onder de tweede wereldoorlog
was hij betrokken bij of de leider van het Foreign Research of van de
onderzoekingsafdeling van het Foreiyn Office,
ice, waardoor hij medelid
werd van de Britse delegatie op de Parijse vredesconferentie van
1946 2 ). Die deelname aan de Britse politiek, niet als politicus maar als
onderzoeker, gaf hem een eersterangs informatie over alle landen en
vreemde continenten en ook een persoonlijke universele instelling.
In 1936 verschenen de eerste drie delen van A study of history, reeds
in 1939 gevolgd door de delen IV-VI. De Britse historici bespraken dit
groots werk met het nodige voorbehoud, en de zes dikke delen vonden
veilig hun weg naar bestofte boekenrekken. In 1946 echter publiceerde
Somervell een, door Toynbee zelf nagezien, Abridgement of samenvatting, dat in Amerika een bestseller werd en dadelijk in verscheidene
talen werd vertaald. Met één slag was Toynbee beroemd, door de internationale pers tot de wolken verheven, door vele vakhistorici vinnig
bekritiseerd, door enkelen echter, vooral in Duitsland, aanvankelijk ta~
melijk gunstig beoordeeld. In ons taalgebied introduceerde Prof. Jan
2 ) In 1913 was hij getrouwd met Rosalind Murray, in 1946 scheidde hij om opnieuw
te huwen met Veronica Marjorie Boulter, die sinds vele jaren met hem medewerkte
aan de uitgave van de Survey of International Altairs.
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Romein met een exposé lovend de vertaling van Somervell's résumé 3
Pas in 1954 verschenen de laatste vier delen van Toynbee's levenswerk 4 ) , weer door Somervell in een Abridgement (1957) samengevat 5 ) . Daarnaast verschenen over detailproblemen verscheidene andere
studiën, die overal een sterke weerklank vonden: Civilization on trial in
1947 6 ) , The prospects of Western ci'vilization in 1949, The world and
the West in 1953 7 ) , An historian's approach to religion in 1956 ) en
Christianity amonçj the religions of the world in 1958, om slechts de
voornaamste te noemen.
) .

Toynbee's Systeem van Beschavingen
Op zoek naar een „intelligible field of historical study", naar een
sociale eenheid welke de nodige elementen van verklaring in zichzelf
bezit, constateert Toynbee dat een staat of natie, wegens zijn afhankelijkheid van en inwerking op andere staten en naties, dit niet is. Evenmin kunnen wij de hele menselijke geschiedenis als dusdanig beschouwen: wij hoeven b.v. de Egyptische beschaving niet te kennen om die
van de Inca's te bestuderen. Neen, het ideale studieveld voor een historicus is een beschaving, een „society', zoals Toynbee die steeds noemt.
En nu doorloopt de geleerde met een wereldwijde en eeuwenomspannende arendsblik de hele mensengeschiedenis, en telt precies dertig gemeenschappen: vijf zijn dwergbeschavingen gebleven, in hun groei gestuit, zoals die van de Spartanen en de Eskimo's, vier andere bleken niet
levensvatbaar, zoals die van de Vikingen in Scandinavië, maar eenen~
twintig zijn volwaardige culturen.
Deze „societies'' staan niet volledig los van elkaar, maar hebben vaak
een moeder-dochter-verhouding. Uit de Oud~Chinese cultuur ontsproot
later de „Verre~Oostelijke" beschaving en haar uitloper, de Japanse culr
tuur. Evenzo werd de Oud-Indische cultuur opgevolgd door de Hindoe~
beschaving, en aan de boorden van de Eufraat de Sumerische door de
Babylonische. Voor-Azië was een bijzonder vruchtbare bodem: in het
noorden bloeide de cultuur der Hittieten, en in Syrië en Palestina van
1100 voor tot 1300 na Chr, de Syrische, waaruit de Iraanse en de Arar
bische beschavingen voortkwamen. Uit de Minoïsche beschaving van
3) A. J. Toynbee, Een studie der geschiedenis. Opkomst en verval der beschaving
gen, bewerkt door D. C. Somervell, vertaald door Ph. De Vries, ingeleid door J. Rog
mein, Bussum, 1948, XLIII-624 pp. Zie ons artikel over dit werk: De geschiedfilosoof
Toynbee in Streven 2 (1948-1949), 971-976.
4) A. J. Toynbee, A study of historry, 10 din., Oxford, 1934-1954.
5) A. J. Toynbee, Een studie der geschiedenis. Ontmoetingen tussen beschavingen,
bewerkt door D. C. Somervell, vertaald door L. O. Schuman, Bussum, 1957, 478 pp,
6) A. J. Toynbee, Beschaving in het geding. Bussum, 1949.
7) A. J. Toynbee, De wereld en het Westen. Bussum, 1953.
8) A. J. Toynbee, Godsdienst en geschiedenis. Bussum, 1957.
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Oud-Kreta kwam later de Grieks-Romeinse cultuur voort, door Toynbee steeds de Helleense genoemd, en hieruit ontsproten de Westerse
beschaving en de orthodox-christelijke, welke laatste door de moslems
tot een universele staat werd samengevat, terwijl haar uitloper, de Russische cultuur, zoals de Japanse, haar eigen weg ging. In Amerika ten
slotte onderscheidt Toynbee de Maya-cultuur met haar twee dochtergemeenschappen, die van Yucatan en van Mexico, terwijl de Andesbeschaving van de Inca's van Peru geen dochterculturen heeft voortgebracht. Dat zijn dus de beroemde eenentwintig.
Al deze netjes opgestelde beschavingen doorlopen eenzelfde cyclus
van opkomst, groei, ontbinding en verval, onder inwerking van dezelfde
factoren en met dezelfde stadia. Dat een primitieve beschaving zich
ergens tot een hogere cultuur ontwikkelt, ligt niet aan het ras of aan het
milieu, zoals de positivisten destijds meenden, maar alleen hieraan dat 'n
volksstam op een „uitdaging" het gepaste „antwoord" geeft. Natuurlijke moeilijkheden, als harde bodem of klimaatswisseling of druk van
andere volksgroepen, kunnen de prikkel zijn die in een gemeenschap de
kracht oproept om zegevierend de uitdaging af te slaan. De cultuur
komt echter pas tot volle groei wanneer de uitdaging en het antwoord
van buiten naar binnen worden verlegd. Een echte „vergeestelijking'*
komt pas tot stand wanneer de leidende minderheid zich een tijd in de
afzondering terugtrekt, withdrawl, om rijker tot de medemensen terug
te keren. Deze groeiperiode heeft geen vast bepaalde duur, zoals bij
Spengler, maar duurt zolang de élan vital ( Bergsop) , de vitaliteit van de
elite deze in staat stelt de uitdagingen te beantwoorden. Maar op zeker
ogenblik heeft er een breakdown plaats: de cultuur raakt defect, blijft
steken, niet door aanvallen van buiten, maar door de eigen schuld van
de elite. De leidende minderheid kan niet meer de kracht opbrengen om
de haar gestelde taak te vervullen en de massa, „het innerlijk proletariaat' , tot navolging te bewegen. De breakdown is niet het einde maar het
begin van een periode van verwording. Als eens de breakdown is gekomen, is niemand meer in staat het tij te keren; al wat krachtige persoonlijkheden nog kunnen bewerken, is een uitstel van executie. De laatste
periode, die van de ontbinding, kent drie fasen: eerst een tijd van troebelen, gekenmerkt door onderlinge oorlogen en klassenstrijd; daarop
volgt de universele staat, een dwangrijk, waarin de minderheid met geweld de meerderheid overheerst; en ten slotte vormt de -onderdrukte
minderheid een „algemene kerk". Dit is de „pop" waaruit de dochtercultuur zal kunnen ontstaan.
Ter verduidelijking merken wij nog op dat Spengler de culturen be-schouwde als levende organismen, onderworpen aan strakke biologische
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wetten, zodat b.v. elke der vier perioden ongeveer driehonderd jaar om
vatte. Toynbee echter kent hun geen eigen, van de individuen onafhankelijk bestaan toe, al spreekt hij wel van een „living soul", „having a li fee
of its Ou>n ". Daarenboven ontwikkelen zich deze beschavingen niet volgens een gepredetermineerd schema, hij laat hun veel meer speling, vrijheid en vergeestelijking, ofschoon ook bij hem elke „gemeenschap" de
vier stadia, met een veelvormigheid in de groeiperiode en een eenvorr
migheid in de ontbinding, doorloopt. Dat is in zijn summiere trekken het
patroon dat Toynbee ons met een tropische weelde van voorbeelden in
de eerste zes delen van zijn opus voorhoudt.
Resultaat van Onderzoek of vooropgezette Idee?
Steeds weer herhaalt Toynbee dat zijn werk het resultaat is van zuiver historisch, louter empirisch onderzoek: zijn conclusies leidt hij strikt
logisch af uit vaststaande feiten; zijn systeem is alleen de gevolgtrekking
en de synthese van het historisch materiaal. Laten wij daarom enige
punten van Toynbee's betoog onder de historische loep nemen.
Het best beginnen wij met de Helleense beschaving, daar deze als
prototype dient en alle andere culturen daaraan worden gemeten.
Toynbee legt de bloeiperiode van de Helleense beschaving in de tweede
p^
helft van de zesde en de eerste helft van de vijfde eeuw. De Peloonnesi-sche oorlog (431--404) bracht de breakdown, de ineenstorting. Bijgevolg
valt de schitterende periode van de Griekse kunst, met de beeldhouwers
Phidias, Polyclitus en Praxiteles, met Apelles, wellicht de grootste schilder der oudheid, met Plato en Aristoteles, in Griekenlands vervalperior
de. En welk een verbazende gedachte, Sparta naast de Helleense cultuur een eigen beschaving, zij het een dwergbeschaving, toe te kennen!
Het ergerlijkste evenwel is dat heel de Romeinse geschiedenis slechts
een onderdeel vormt van de Helleense beschaving in haar vervalperiode,
alsof Rome's eigen oorsprong, haar zelfstandige prestaties op het gebied
van het recht en de wetgeving, de vereniging van Italië, de romanisering
— niet hellenisering! — van het hele Westen en zelfs de eigen aard van
haar kunst het Romeinse rijk niet 'n onafhankelijke plaats verzekerden").
Wat moeten wij echter zeggen van de andere beschavingen? Vooreerst worden zij willekeurig gekozen. Hoe kwam Toynbee op de idee.
in Voor-Azië en het oostelijk bekken van de Middellandse zee de Sumerische, Babylonische, Hittitische, Minoïsche, Syrische, Helleense,
Iraanse en. Arabische beschavingen als afzonderlijke afgesloten eenheden, telkens als een „intelligible field of historical study", op te vatten?
9)

Zie J. Vogt, Die antike Kultur in Toynbees Geschichtslehre in Saeculum 2

(1951) 557-574.
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De bekende sinoloog Wayne Altree protesteert er heftig tegen dat
Toynbee, afgezien van talrijke verkeerde voorstellingen, de -ene vijfduizend jaar oude cultuur van China in twee beschavingen indeelt: de Chinese en die van het Verre-Oosten, alleen maar omdat er twee godsdien-sten tot hoge bloei zijn gekomen en dit volgens zijn werkhypothese
alleen mag voorkomen in een staat in volle ontbinding 10 ) • Met dezelfde
willekeur onderscheidt Toynbee in Indië twee beschavingen, eveneens
omdat de ene het boeddhisme, de andere het hindoeïsme deed ontstaan.
En met welk recht wijst hij de 650 primitieve beschavingen, die hij
even vermeldt, hooghartig van de hand als van nul en geen belang?
Niet alleen de keuze der 21 „societies" is volledig willekeurig, maar
hij dwingt ze alle in hetzelfde Helleense keurslijf. Op Egypte is Toynr
bee blijkbaar gebeten, omdat deze gemeenschap met het Oude, het
Midden~ en het Nieuwe Rijk zich absoluut niet wil schikken naar het
Helleens model. De Syrische cultuur is al even weerbarstig: Toynbee
laat ze omstreeks 1100 ontstaan in Syrië en Palestina, wijst het Joden~
dom af als een fossiele beschaving — zijn antisemitisme komt ook elders
kwetsend tot uiting _~, weet geen raad met de verovering van Alexander de Grote in 333 v. C., en laat daarom de Syrische beschaving duizend jaar onderduiken, om onder de Arabische kalifaten der Amaj j aden
en Abassiden een universele staat te stichten met een hogere godsdienst,
de islam! De vier door Toynbee getelde Amerikaanse beschavingen
laten wij maar terzijde, omdat de gegevens hier zo schaars zijn, dat de
fantasie vrije teugel heeft en alle mogelijke schablonen kan uitdenken.
De Slavische historici beweren dat Toynbee van Rusland een zeer onvolledige kennis heeft en die dan nog gewelddadig in het procrustesbed
dwingt.
Een opvallend kenmerk van Toynbee is zijn onderschatten of beter
misprijzen van de nationale geschiedenis, het nationalisme, door hem
neerhalend „parochialisme" genoemd. Alleendoor de afzonderlijke
nationale prestaties in West~Europa uit te schakelen kan hij de Wesr
terse cultuur in het keurslijf van de Helleense cultuur dwingen. Italië en
Zuid-Nederland, in de late middeleeuwen, Spanje in de 16e eeuw,
Nederland in de beginnende 17e eeuw, Frankrijk in de 17e, Duitsland
en Engeland op het einde van de 18e en in de 19e eeuw, hadden achtereenvolgens hun gouden Eeuw of een hoogtepunt van hun cultuur; hoe
kan men een algemene waardemeter aan de Westerse cultuur aanleggen
wanneer er zo grote nationale verschillen zijn? Het is waar, dat Toyn~
bee bij het onderzoek van zijn 21 „societies" vooral — en soms ook
,

,

10 )

Wayne Altree, Toynbees Bild der Chinesischen Geschichte in Saeculum 6

(1955) 10~34.
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weer niet --- zijn aandacht beperkt tot de politieke, militaire en religieuze factoren, en zich voor de economie, de kunst, de wetenschappen en
de filosofie weinig interesseert. Maar ligt hierin weer niet een enorme
beperking van deze overigens ruime geest?
Het scharnier waarop het hele Toynbeese stelsel draait, is de theorie
van de ..challenge-response", ,,uitdaging-antwoord". Dit is een verrijkende idee, die heel wat meer dan de ras-en-milieu-theorie, het ont-staan, de bloei en de verwording van een cultuur verklaart. Maar waarom moet Toynbee nu ras en milieu volledig uitsluiten? Zo onderschat
hij ten zeerste de bijdrage der Germanen bij het ontstaan en de bloei
der Westerse cultuur. Hoe kun je verklaren dat de cultuur in WestEuropa vanaf de 12e eeuw bloeide aan de Rijn-en-Seine-boorden, en
dat heel deze tussenliggende streek zo'n vooraanstaande rol in de Westerse beschaving heeft gespeeld? Toynbee verklaart dit niet, want hij
spreekt er niet over. In zijn beroemd debat met Toynbee voor de Lonr
dense BBC in 1948, wierp Geyl het geval Holland op. Toynbee zet
uiteen dat de Hollanders in hun voortdurende strijd met de zee de
energie verzamelden om in de 17e eeuw een groot rijk te stichten en een
leidende positie te veroveren. Waarop Geyl opmerkt dat de Nederlandse cultuur niet ontstond in de streken die met het water hadden te
worstelen, en dat later Holland tot grote bloei kwam dank zij de immigratie, de vruchtbaarheid van de bodem en de nabijheid van de zee 1- ) .
Al erkennen alle recensenten van. Toynbee's boeken dat er goede
elementen en vruchtbare ideeën in schuilen, toch is de afwijzing nage
noeg algemeen 12 ) . „ Het ganse imposante werk is een bespotting van
de wetenschappelijke methode" schrijft Geyl 13 ) . Fr. Hampl besluit een
lange bespreking met de woorden: „Dass hier eine Gefahr für unsere
Wissenschaf t und ihre weitere Entwicklung liegt, scheint mir j edenf alls
sicher" 14 ) . En Rich. Pares typeert Toynbee's A Study of history als
„a monument of uncontrolled ingenuity" en als „a f ailure" 15) .
Christen of Syneretist?
In de eerste zes delen van zijn groots werk poneerde Toynbee dat
de universele Kerk dient om de beschaving van een ondergaande
11) P. Geyl en A. J. Toynbee, Can we known the pattern ol the past? Bussum,
1948, pp. 11, 37~38 en 41.
12) Zie een tamelijk exhaustief overzicht van de op Toynbee uitgebrachte kritieken,
althans in het Duits. en het Engels, bij O. F. Anderle, Die Toynbee-Kritik, in Saecu~
lum 9 (1958) 189-259. Anderle is echter een der zeldzame historici die het voor Toynbee opnemen.
13 ) P. Geyl, Historicus in de tijd, Utrecht, 1954, p. 122.
F. Hampl, Grundsátzliches zum Werke Arnold J. Toynbee in Historische Zeit
schrilt 173 (1952) 466.
15) F. Pares, English historical Review, 71
(1956) 269 en 272.
-
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society te redden voor een volgende society. Natuurlijk zweefde de
auteur voor ogen dat, bij de ondergang van het Romeinse rijk, de Katholieke Kerk de antieke beschaving gered heeft voor de Westerse
society. Dit was zijn mening in 1927, toen hij voor het eerst de nota's
voor het hele werk opstelde, maar in het laatste der eerste zes delen,
dat in 1939 verscheen, kunnen wij reeds een accentverschuiving waarnemen. In 1940 hield Toynbee te Oxford een voordracht over „Christendom en beschaving" en hierin kwam hij met een nieuwe idee aandragen: niet de religies zijn secundair, maar de beschavingen; gods~
dienst is belangrijker dan cultuur. Als een beschaving in verwording
maar een hogere godsdienst voortbrengt, heeft zij haar rol vervuld.
„Als de godsdienst een wagen is, dan ziet het eruit, alsof de wielen,
waarop hij ten hemel stijgt, de periodieke instortingen der beschavingen
op aarde konden zijn. Het ziet eruit, alsof de beweging der beschavingen kringvormig en terugkerend kon zijn, terwijl de beweging der
religie zich langs eenenkele opwaartse beweging van de godsdienst
voltrekt" 16 ) Dit totaal gewijzigd inzicht in de rol van beschavingen en
religies noodzaakte Toynbee, toen hij zich in 1946 weer aan het schrij~
ven zette, zijn nota's van 1927 totaal om te werken. Het resultaat
kunnen wij zien in de laatste vier delen, die in 1954 verschenen 17)
Daarmee is de eenheid van het werk wel verbroken, doch deze nieuwe
overtuiging is van kapitaal belang om Toynbee's houding tegenover de
Westerse cultuur te verklaren. Maar daarover later.
Eerst willen we nog even een ander aspect van Toynbee's religieuze
opvatting beschouwen. Van huis uit is hij zelf anglicaan. In heel zijn
oeuvre laat hij duidelijk een voorkeur blijken voor het christendom,
maar tenslotte is hij van mening dat pas alle religies samen een volledig
beeld geven van de religieuze houding en overtuiging van de mens.
Meer dan eens verhaalt hij in verschillende van zijn boeken het volgende voorval. Toen tegen het eind van de vierde eeuw op bevel van de
christelijke keizer het beeld en het altaar van de Overwinningsgodin uit
de Senaat werden verwijderd, protesteerde de heidense senator Sym-'
machus met de woorden: „de kern van een zo, groot mysterie kan nooit
worden bereikt langs één enkele weg". Diezelfde gedachte, eigenlijk de
hoofdgedachte van heel zijn werk, verwoordde Toynbee op het einde
van zijn tiendelige studie in een litanie:
„Christe, audi nos.
Christus Tammuz, Christus Adonis, Christus Osiris, Christus Balder, hoor ons, bij
To
16) A. J. ynbee,
Beschaving in het geding. Bussum, 1949, p. 198.
17) A. J. Toynbee, A Study of history, vol. VII. Oxford, 1954, pp. 381-568 of in
het resumé A. J. Toynbee, Een studie der geschiedenis. Ontmoetingen tussen beschavingen. Bussum, 1957, pp. 91-141.
14
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welke naam wij u ook zegenen om de dood te hebben doorstaan voor onze redding.
Christe, exaudi nos.
Boeddha Gautama, toon ons het pad dat ons zal leiden uit onze smarten.
Sancta Dei Genitrix, intercede pro nobis.
Moeder Maria, Moeder Isis, Moeder Cybele, Moeder Ishtar, Moeder Kwanyin, heb
medelijden met ons, bij welke naam wij u ook zegenen om de Redder in onze wereld te
hebben gebracht.
Sancte, Michael, intercede pro nobis.
Mithras, vecht aan onze zijde in onze strijd van Licht tegen Duisternis ... .
Sancte Petre, intercede pro nobis.
Teerhartige Mohammed, die ook een der weke vaten van Gods genade waart, bid
dat Zijn genade ons moge inspireren zoals u, om boven onze zwakheid uit te rijzen in
onze ijver voor Zijn dienst ... .
Omnes Sancti Apostoli et Evangelistae., intercedite pro nobis.
Dappere Zeno, leer ons God te vinden door mens te spelen. Vrome Confucius, help
ons onze plicht tegenover God te vervullen door onze plicht te doen tegenover onze
naaste.
Sancte Stephane ..... Gezegende Socrates ... .
Sancte Gregori .... Gezegende Asoka ... .
Sancte Pater Benedicte .... Epicurus .... .
Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.
For ilayhi marji `ukum jami` an: tot Hem keert terug iedereen"

18).

In 1955 hield Toynbee vier Heiven Lectures voor drie protestantse
theologaten in Amerika over het christendom onder de wereldreligies.
Hij stelt voor, dat alle aanhangers van hogere religies de handen in
elkaar zouden slaan om samen de hogere religieuze waarden te ver~
dedigen tegen communisme, nationalisme en elke verafgoding van de
mens. Het vereiste hiertoe voor de christenen is: „We ought also, I
should say, to try to purge our Christianity of the traditional Christian
belief that Christianity is unique" 19 ) . Daarop moeten wij antwoorden:
Het unieke van het christendom bestaat hierin, dat God Zijn enig~
geboren Zoon mens heeft laten worden en het -christendom stichten,
met alle gevolgen vandien; wie dit geloof laat varen is geen christen
meer. Toynbee schandvlekt de christelijke intolerantie als hybris. Wij
menen: niets verhindert een christen hetgoede in andere godsdiensten
te zien en tegenover alle mensen tolerant te zijn, maar op stuk van
principes móét de christen intolerant zijn 20) .
18) A. J. Toynbee, A study of history, vol. X. Oxford, 1954, p. 143~144. Na deze
litanie staat Finis: Einde. Daarop volgen nog enige annexen en de Index. In de samenvatting van Somervell is deze litanie niet opgenomen.
19) A. J. Toynbee, Christianity among the religions of the world. Oxford, 1958,
p. 95.
20 ) Zie hierover uitvoerig A. J. Toynbee, Godsdienst en geschiedenis. Bussum,
1957, vooral het eerste deel op pp. 7-147.
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Ondergangsprofeet van de Westerse Beschaving.
Toynbee's geringschatting van de Westerse cultuur heeft zeer velen
tegen hem ingenomen. Zelfs Hans Kohn, de enige van de 21 Angelsaksische specialisten die hem tamelijk gunstig beoordeelt, wordt giftig
wanneer hij handelt over Toynbee's defaitisme, pessimisme en afval
tegenover de Westerse cultuur 21 ) . En wanneer Geyl een verbeten
tegenstander is van Toynbee, zijn vroegere collega aan de Londense
universiteit, dan ligt hier de reden: „De verontwaardiging die mij bij het
schrijven van mijn kritieken op Toynbee een enkele maal te machtig
wordt, komt voort uit het besef van loyaliteitsverplichting tegenover de
Westerse beschaving en ik schaam mij er niet voor" 22 ).
De Westerse beschaving, zo meent Toynbee, begon reeds te falen
met Gregorius VII (1073 - 1 085 ) , die terecht simonie en priesterhuwelijk, maar ten onrechte de lekeninvestituur verbood ~ Toynbee weet
precies waar de fout zat! --- Het pontificaat van Innocentius III (1198 r
1216) was nog slechts een Indian Summer van de pauselijke macht.
Met de gevangenneming van Bonifatius VIII te Anagni, de pausen van
Avignon, het Westerse schisma en vooral met de protestantse scheur
ring loopt het voor de Westerse beschaving heel en al mis. De break-down zette definitief in de 16e eeuw in met de paganiserende renaissance, weldra gevolgd door verlichting en laïcisering. Een periode van
troebelen begon, die eigenlijk, volgens Toynbee's eigen ijzeren wet, had
moeten uitlopen op een universeel rijk, maar hij noteert zelf dat zowel
Napoleon's poging als de twee Duitse pogingen in onze eeuw misluk~
ten 23 ) . Eén redding is er wellicht nog: het Westen moet zich opnieuw
bekeren tot het geloof zijner vaderen.
Om Toynbee's op het eerste gezicht verrassende houding te begrijpen, moeten wij even teruggrijpen naar onze vorige paragraaf. Bij
Toynbee primeert de godsdienst: „Ten slotte is de godsdienst het ele~
ment, waar het bij het menselijk ras op aankomt" 24), Daarom heeft de
Helleense beschaving haar wereldgeschiedkundige rol vervuld door, bij
haar ineenstorting en ontbinding, de christelijke godsdienst voort te
brengen. De Westerse beschaving echter ziet hij, na haar breakdown,
zich meer en meer seculariseren -en afvallen van het -christendom; zij
vervult dus niet de rol die hij haar in zijn systeem toebedeelt. De Wesr
terse beschaving is, nu zij defect raakte, veroordeeld. Al ons pogen kan
21 ) H. Kohn in Toynbee and History. Boston, 1956, p. 355; H. Kohn, Toynbees
Glaubensbekenntnis, in Der Monat 7 (1955) 466.
2'2)
P. Geyl, Geschiedenis als medespeler (Aulaboek) . Utrecht-Antwerpen, 1958,
p. 178.
23) A. J. Toynbee, Een studie der geschiedenis, I. Bussum, 1948, p. 615-616.
24) A. J. Toynbee, Beschaving in het geding. Bussum, 1949, p. 81.
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er slechts in bestaan een uitstel van executie te bewerken, tenzij, zegt
de profeet-prediker, wij ons bekeren.
Wat Geyl doet opvlammen: de grote Europese denkers en dichters
en kunstenaars, de beoefenaars van de natuurwetenschappen, de grote
vooruitgang sinds de 16e eeuw op het gebied van sociale zekerheid en
stoffelijke welvaart, van stabielere orde en billijker rechtsbestel ~- voor
Toynbee is dat alles van geen tel. „Het systeem vereist, dat het alles
beschouwd zal worden en „getoetst" aan de éne toetssteen die mr. A. J.
Toynbee een paar jaar geleden ontdekte: religie" 25 ). Al zouden wij
zelf het belang van de godsdienst, wij bedoelen van de religieuze houding tegenover God en van het leven volgens zedelijke normen, hoger
aanslaan dan Geyl, die zichzelf een geslaagde heiden noemt, toch lijkt
ons, met hem, het doodvonnis van rechter Toynbee over de Westerse
beschaving onrechtvaardig. Wij voelen allen dat er iets defect is in onze
cultuur, maar hebben niet alle tijden tekenen van bloei en tekenen van
verval gekend? Er ware een mooie bloemlezing aan te leggen van per
eeuw gerangschikte auteurs, die telkens de meest tegenstrijdige beoor~
delingen van hun eigen tijd uitbrengen. Onze tijd stelt ons een zware
opgave, maar het zijn niet de doodsklokluiders die -ons de kracht zullen
geven onze taak te vervullen.
Toynbee's verruimende Visies
Na alle kritiek die wij op verscheidene fundamentele punten van
Toynbee's betoog uitbrachten, moet het ons van het hart, hoe stimu~
lerend het lezen van zijn werken voor ons is geweest. Zoals vele ander
ren hadden wij eerst de samenvatting van A study of history ~-- toch
nog 624 grote dicht gedrukte bladzijden — gelezen, maar welk een
revelatie toen wij het uitvoerige werk konden doorlezen. Herhaaldelijk
wordt men gestoord door stellingen of uitingen die pertinent verkeerd
zijn, maar welk een weelde van feiten uit de 60 eeuwen geschiedenis
van de mensen op alle lengten en breedten van de aardbol samenge~
haald,, welk een beeldrijke taal en meeslepende stijl, welke grandioze
visies die voor onze ogen voorbijschuiven. Onwillekeurig denkt men
aan Wells tijdmachine die ons zonder moeilijkheden door alle tijden
heenvoert 26 ) . Wij maken kennis met de 21 culturen die over de hele
aarde zijn ontstaan, gegroeid en ondergegaan, en Toynbee, de stuurman van de tijdmachine, verklaart met de vanzelfsprekendheid van ier
25) P. Geyl, Geschiedenis als medespeler (Aulaboek) Utrecht-Antwerpen, 1958, p.
163. Zie ook de mooie evenwichtige studie van Th. J. G. Locher, Inleiding tot het
denken van Toynbee. Assen-Amsterdam, 1957, pp. 41-47.
26) W. Gurian, Toynbees Zeitmaschine, in Hoehland 43 ( 1950 1951) 71-80.
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mand die weet, dat onder alle verscheidenheid dezelfde grondvormen
bestaan. Het is een uniek avontuur waard om mee te maken.
Terwijl, in de Lage Landen vooral, de overgrote meerderheid der
historici hun tijd en krachten en talenten concentreren op de nationale
geschiedenis, opent hier een zich als historicus voordoend geleerde
perspectieven niet alleen op de andere naties van ons continent maar op
alle culturen van de hele wereld. Toynbee moge dan ten onrechte
smalend spreken van de „parochiepomppolitiek" der naties, één zaak
staat vast: dat de historici, in deze tijd van het op elkaar inbotsen der
verscheidene culturen en religies en van de verspreiding van de Westerse cultuur en het christendom over de hele wereld, hun horizont
moeten verruimen.
Op de tweede plaats kan zijn idee van de challenge — response, hoe
overdreven zij soms ook mag lijken, ons bevrijden uit de biologische op-vatting van het leven der culturen van een Oswald Spengler, en uit de
ras-en--milieu--theorie van Taine en de positivisten! De menselijke wil,
het menselijk kunnen staat boven de stof, en buigt die om naar het
eigen goed. Al moge Toynbee dan ook de kracht van de mens onder~
schatten na de zg. breakdown van een cultuur, toch heeft hij een idee
gelanceerd die niet zo vlug uit de geschiedkundige beschouwingen zal
verdwijnen.
Ten slotte doet Toynbee zich voor als een diep religieus mens die de
primauteit van de religie op al het andere menselijk kunnen poneert.
Eerst moet de mens erkennen dat niet hij het centrum van de wereld is,
maar wel een Hogere Macht, God. Daarna kan hij aan beschaving gaan
doen; het is een menselijke bedrijvigheid, terwijl God Zijn eigen wil in
de lengte van de eeuwen en in de veelheid van de culturen toch doordrijft. Theologisch gezien zouden wij zeggen dat Toynbee de waarde
van het menselijk meewerken in het heilsgebeuren onderschat, en de
intrinsieke bovennatuurlijke waarde van alle menselijk handelen en dus
van de culturen op zichzelf miskent, maar anderzijds dat hij gelijk heeft,
de primauteit van Gods heilswil te poneren.
Het tiendelige A study of history, die meer een studie van de geschiedenis dan een geschiedkundige studie is, heeft een tiental jaren,
althans bij de niet-historici, furore gemaakt, maar is nu reeds merkelijk
over haar hoogtepunt heen. Toynbee is geen historicus in de echte
wetenschappelijke zin van het woord, hij is een profeet, maar er zijn
tijden dat het zin heeft ook eens naar profeten te luisteren.

H. HOEFNAGELS S.J.

Het nieuwe
Nederlandse loonbeleid
INDS enige maanden vragen de Nederlandse kranten regelmatig de
aandacht voor de ontwikkeling van de nieuwe loonpolitiek die door
het kabinet De Quay ingezet is. Dat wil echter niet zeggen dat zij het
publiek in staat stellen zich een oordeel te vormen over hetgeen zich
boven zijn hoofd afspeelt. Het wezenlijke wordt zo overwoekerd door
technische details dat zelfs de ontwikkelde lezer zich afvraagt wat dat
allemaal moet. Oud-minister Suurhof verweet dan ook de Regering dat
zij haar voorschriften geeft in een taal die enkel nog voor wiskundigen
verstaanbaar is.
De problemen waar het om gaat zijn inderdaad niet eenvoudig.
Er is echter om de gang van zaken te volgen heus geen wiskunde nodig,
maar slechts een inzicht in de sociaal-economische problematiek die
achter de gebruikte kabbalistische terminologie schuil gaat. Waar het
op aan komt, dat is dat men in het oog houdt wat de Regering nastreeft
en dat men zich rekenschap geeft van de moeilijkheden die daarbij
overwonnen moeten worden.
Wat de Overheid wil is: het systeem van de gedirigeerde en uniforme
loonregeling vervangen door een „vrij ere" en gedif f erentiëerde loon~
vorming. Hierbij is het duidelijkst wat men niet meer wil: men wil het
sedert de bevrijding in zwang gekomen loonbeleid verlaten. Voor het
begrip van de huidige problemen is het derhalve het gemakkelijkst uit te
gaan van de gronden die tot dit beleid voerden en van de techniek
waarmee dit uitgevoerd werd.
De politiek van de gedirigeerde loonvorming is aanvaard als een oplossing in de noodsituatie der eerste naoorlogse jaren. De economie
moest weer op gang gebracht worden en de armoede rechtvaardig
verdeeld. Hiervoor was nodig dat de Overheid de loonvorming in
handen hield: enerzijds iom de loonkosten zo te drukken dat onze export
zich zou kunnen herstellen, anderzijds om te kunnen zorgen dat de
beperkte middelen zo verdeeld werden dat alle werknemers van een
minimum levensonderhoud verzekerd waren.
De beginselen en de techniek van deze loonpolitiek hebben echter de
noodsituatie overleefd. Zulks gebeurde om twee redenen. Vooreerst
omdat men algemeen van oordeel was dat de Overheid de loonontwikr
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keling moest kunnen beheersen, wilde zij in staat zijn om een actieve
werkgelegenheidspolitiek te volgen en gom de kosten van ons export~
paket laag te houden. Daarnaast omdat de socialisten in deze politiek
het probate middel zagen om hun ideeën over een rechtvaardige verde~
ling uit te voeren. Met name kon daarmee bereikt worden dat een
uniforme loonschaal voor alle ondernemingen en bedrijven zou gelden.
De techniek van deze loonpolitiek verdient nadere aandacht, aange~
zien bij de doorvoering van het nieuwe beleid dezelfde instanties met de
uitvoering belast zullen zijn. De arbeidsvoorwaarden worden vastgen
steld bij collectieve arbeidsovereenkomst. Deze echter kan slechts gesloten worden nadat het College van Rijksbemiddelaars 1 ) de inhoud
ervan heeft goedgekeurd. Dit College moet zich bij de beoordeling
hiervan houden aan de richtlijnen welke de Minister van Sociale Zaken
met betrekking tot de loonhoogte vastgesteld heeft. Uiteindelijk ligt de
beslissing derhalve bij de Regering. Dit betekent niet dat het bedrij f sr
leven zonder invloed is op de gang van zaken. De Minister van Sociale
Zaken stelt zijn aanwijzingen op, na advies te hebben ingewonnen bij
de Stichting van de Arbeid 2 ) , en deze instantie heeft verder de taak de
loonrichtlijnen voor het College van Rijksbemiddelaars te detailleren.
Het typische van de tot nu toe gevolgde Regeringspolitiek bestond nu
hierin dat de Overheid van haar macht gebruik maakte om de lonen in
alle ondernemingen op gelijke hoogte --- of laagte, als men wil ^-- te
houden. Daardoor ontstond de situatie dat loonsverhoging in afzonder~
lijke ondernemingen of bedrijfstakken onmogelijk was; de lonen konden
alleen en bloc over het gehele front verhoogd worden. Aldus beperkte
de loonbeweging zich tot de „loonrondes" welke de Regering van tijd
tot tijd toestond na overleg met de Stichting van de Arbeid.
Om overzicht te hebben in wat nu gebeurt, is het dienstig hier nog
een woord te wijden aan een begeleidingsverschijnsel van de „oude"
loonpolitiek, het „subsidiebeleid". Om te voorkomen dat de laaggehouden looncijfers onaanvaardbaar werden voor de werkende bevolking
was het nodig de kosten van het levensonderhoud te drukken. Dit
bereikte men door subsidies voor de woningbouw en voor bepaalde
landbouwprodukten, met name melk. De subsidies aan de woningbour
1) Het College van Rijksbemiddelaars is een overheidsinstantie. Het is, zoals de
naam aangeeft, oorspronkelijk een groep van ambtenaren die in arbeidsgeschillen bemiddeling geeft. Het heeft echter de taak gekregen om collectieve arbeidsovereenkomsten te beoordelen en eventueel zelfs regeling der arbeidsvoorwaarden op te leggen.
2) De Stichting van de Arbeid is een organisatie waarin het hele Nederlandse be~
drijfsleven vertegenwoordigd is. Vertegenwoordigers der centrale organisaties van
werkgevers, werknemers, middenstanders en boeren verzekeren hier een regelmatig
contact tussen de verschillende groepen in het bedrijfsleven.
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wers maakten het mogelijk de huren laag te houden zonder het gevaar
te lopen dat de hoog nodige produktie van nieuwe woonruimte ging
stagneren; door subsidies op de melk kon dit volksvoedsel beneden de
produktieprijs verkocht worden.
De nieuwe regeringscombinatie die na de verkiezingen tot stand
kwam, heeft niet alleen besloten een andere loonpolitiek te volgen maar
ook wijziging te brengen in het subsidiebeleid. Men wil de zware belas~
ting van het Overheidsbudget die uit deze subsidies voortkomt, dras~
tisch verlagen. Om nu te voorkomen dat daardoor het reële loon van de
werknemers verminderd wordt, heeft de Regering een regeling voorgeschreven waarbij de verhoging van de huren en van de melkprijs door
een overeenkomstige loonsverhoging gecompenseerd wordt.
Deze looncompensatie nu moet haar beslag krijgen op hetzelfde
ogenblik dat de loonvorming volgens nieuwe beginselen een aanvang
neemt. In datgene wat thans op het loonfront gaat gebeuren moet men
derhalve onderscheid maken tussen de consequenties van het nieuwe
loonbeleid en datgene wat het gevolg is van de vermindering der subsidies. Een enkel voorbeeld kan duidelijk maken hoe de zaken komen te
liggen. In de Metaalindustrie is een nieuwe collectieve overeenkomst
gesloten. Daarin is voorzien dat in de loop van 1960, parallel met de
afschaffing der subsidies, loonsverhogingen tot een hoogte van 4,2%
tot stand zullen komen. Dit heeft dus nog niets te maken met de nieuwe
beginselen die de loonvorming gaan beheersen. Deze komen tot uitdrukking in een andere bepaling van de overeenkomst: in de voorziening
dat nu onmiddellijk een loonsverhoging van 5,55% gegeven zal worden.
Voor wat de verandering in de eigenlijke loonpolitiek betreft doen
wij het beste uit te gaan van het voornaamste bezwaar dat aan de
„oude" loonpolitiek kleefde. Het beginsel van gelijke lonen moest leiden
tot de, zeker voor onze Vlaamse lezers, dolle toestand dat de werknemers niet mochten profiteren van de gunstige toestand in hun eigen
onderneming of bedrijfstak. Ja, het was aan de werkgever formeel verboden -om door verbetering der lonen zijn arbeiders in de gunstiger
bedrijfsresultaten te laten delen.
De Regering wil nu de mogelijkheid openen dat per bedrijfstak of per
onderneming ondernemers en arbeiders zelf de arbeidsvoorwaarden
vaststellen, rekening houdende met de economische mogelijkheden. De
moeilijkheid is echter dat volkomen vrijheid indezen tot ongewenste
repercussies voor de Nederlandse economie en tot onbillijkheden tegenover bepaalde bevolkingsgroepen kan leiden. Het probleem stelt zich:
hoe realiseren wij een „vrijere loonvorming" zonder dat deze ongunstige
gevolgen heeft.
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De moeilijkheid wordt het beste benaderd als men zich rekenschap
geeft dat elke onderneming --- dus: ondernemer en werknemers samen
~- haar belang moet verdedigen tegenover het geheel der Nederlandse
economie. Waar de onderneming, door een moordende concurrentie,
niet in staat is een redelijke prijs voor haar produkt te maken, daar is
de 'reële vrijheid van ondernemer en werknemers om samen een redelijk
arbeidsloon overeen te komen, illusoir. Waar omgekeerd een onder'neming praktisch de prijzen kan opleggen, daar kunnen, de bedrijfsgenoten de arbeidslonen verhogen ten koste der gemeenschap.
Wil de nieuwe loonvorming dus reële vrijheid voor de bedrijfsgenoten
en tegelijk respect voor de redelijke verlangens van de Nederlandse consumptiegemeenschap betekenen, dan is er een regeling nodig. Het
beginsel van deze regeling zou als volgt geformuleerd kunnen worden:
de prijzen van een onderneming moeten het resultaat zijn van een
confrontatie tussen de onderneming -en de rest van de Nederlandse
economie, waarbij aan beide partijen een redelijke vrijheid gewaarborgd
is. De ideale benadering van het ideaal zou bestaan als men systematisch de voorwaarden schiep voor een zo groot mogelijke economische
mobiliteit: voor de bedrijfsgenoten de reële mogelijkheid om elders hun
economische capaciteiten aan te wenden, zodra de economische gemeenschap hen dreigt „uit te buiten"; voor de economische gemeenschap de
reële mogelijkheid om concurrerende bedrijven op te richten waar een
onderneming zich ten koste van de gemeenschap dreigt te gaan verrijken.
Uit de tijd voor de tweede wereldoorlog is voldoende bekend de
situatie waarin de reële vrijheid der bedrijfsgenoten te klein was. De
collectieve arbeidsovereenkomst is het middel dat gevonden werd om
hiervoor uitkomst te bieden. De idee die eraan ten grondslag ligt is zeer
eenvoudig: alleconcurrerende ondernemers samen onderhandelen met
de vertegenwoordigers van hun werknemers om een voor alle onder~
nerningen geldend minimum-loon vast te stellen.
De huidige economische situatie heeft echter een andere structuur.
Vooreerst heeft de politiek van lage prijzen de Nederlandse economie
onttrokken aan de noodzaak om scherp met de prijzen der buitenlandse
concurrentie rekening te houden. Daarnaast heeft zich het verschijnsel
voorgedaan dat de onderlinge concurrentie tussen de ondernemingen
praktisch geen rol meer speelt: kartels, ondernemersafspraken en stilzwijgende conventies maken het mogelijk om loonsverhoging in de
prijzen door te berekenen.
In deze situatie dreigt precies het omgekeerde gevaar. Tal van bedrijfstakken kunnen praktisch willekeurig hun prijzen vaststellen. Dat
betekent dat zij vrijwel voorbij kunnen gaan aan de redelijke verlangens
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van de consument, dat zij eenzijdig de tegenprestaties der Nederlandse
economie kunnen bepalen.
De regering staat dus voor de vraag hoe voorkomen kan worden dat
vrijere loonvorming gaat leiden tot prijsverhogingen ten koste van hen
die buiten het eigenlijke bedrijfsleven staan. Hoe kan men verhinderen
dat andere groepen, zoals het overheidspersoneel, de kleine zelfstandigen, de beoefenaars der vrije beroepen, onderwijzers en leraren, het
gelag moeten betalen voor de verhoging der arbeidslonen? Hoe moet de
loonvorming beheerst worden, wil zij niet tot een onaanvaardbare vermindering van het reële inkomen der niet~industriële bevolking leiden?
Eigenlijk is dit niet eens het feitelijke gevaar. Immers, wanneer het
bedrijfsleven te hoge prijzen gaat vragen, dan treedt onmiddellijk het
bekende mechanisme van de lonen-en-prijzen--spiraal op: de vrije beroe~
pen geen hogere honoraria vragen, de zelfstandigen verhogen hun
winstmarges en de Overheid ziet zich gedwongen hogere wedden te
betalen. Het gevaar van de vrijere loonvorming is derhalve een. onconr
troleerbare inflatie, die het economisch leven bedreigt met ontwrichting.
De logische oplossing voor dit probleem is in beginsel eenvoudig. De
samenwerkende organisaties van werkgevers en werknemers moeten
het bedrijfsleven beschermen tegen ditgevaar. Zij moeten de loon.~ en
prijsvorming zo beheersen dat hieruit geen onaanvaardbare inflatoire
werking voortkomt. Zij moeten een prijzenniveau vermijden dat een
fatale reactie van de „dienstensector" oproept.
De beheersing van de totale prijs van het industriële produkt is echter
slechts mogelijk als de prijsvorming in de verschillende bedrijfstakken
gedisciplineerd plaats vindt. Alleen als bij de onderhandeling tussen
werkgever en werknemer de loon-- en prijsbepaling afgestemd wordt op
de „prijspolitiek" die het gehele bedrijfsleven wil voeren, kan er sprake
zijn van beheersing van het niveau der prijzen. Het is evident dat, als
iedere bedrijfstak slechts bekommerd is om voor zichzelf zoveel mogelijk
binnen te halen, een prijsbeweging ontstaat die volkomen onbeheerst is.
Een werkelijk bevredigende oplossing van het probleem dat zich hier
stelt, kan slechts gevonden worden door het organiseren van wat ik zou
willen noemen: eerlijke mededinging. Organisaties van werkgevers en
werknemers zouden moeten samenwerken om een toestand te scheppen
waarin elke onderneming enkel door betere „economische" diensten kan
rivaliseren om een deel in de opbrengst van het gehele bedrijfsleven.
Een regeling zou tot stand moeten komen waarbij niet de toevallige
gunstige conjunctuur of de kunstmatige uitsluiting van mededinging de
prijsverhoudingen bepalen, maar de macht die voortkomt uit het feit dat
men de gemeenschap een dienst bewijst. Het is echter duidelijk dat een
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dergelijke oplossing slechts een streefdoel voor langere termijn kan zijn.
Wij beschikken zelfs niet over de organisatie die hiervoor nodig is. De
Regering kan niet anders dan de huidige situatie, waarin nu eenmaal de
concurrentie en de organisatie voor eerlijke mededinging ontbreekt, als
uitgangspunt nemen.
Tegen de achtergrond van de hier aangeduide problemen is het niet
moeilijk de betekenis te zien van de sociaal-politieke ontwikkeling der
laatste maanden en te begrijpen dat deze reacties van onbehagen opwekt.
In haar principiële stellingname ten aanzien van de loonvorming
heeft de Regering gesteld dat de vaststelling der arbeidsvoorwaarden
een zaak is waarvoor het bedrijfsleven zelf op de eerste plaats verantr
woordelijk is. Zelf zou zij slechts de algemene richtlijnen geven waarnaar het bedrijfsleven zich gedragen moest.
Op 31 juli publiceerde het ministerie van Sociale Zaken de algemene
richtlijnen volgens welke het College van Rijksbemiddelaars voortaan
de collectieve overeenkomsten beoordelen moet. De kern hiervan kan
als volgt weergegeven worden: loonsverhoging mag enkel toegestaan
worden als deze niet in de prijzen doorberekend wordt; de partijen die
een nieuwe overeenkomst voorleggen, moeten daarom met de cijfers
aantonen dat deze verhoging door produktiviteitsverhoging gedekt kan
worden.
De Stichting van de Arbeid moest nu aan het College van Rijksbemiddelaars nadere aanduidingen verstrekken over de wijze waarop de
algemene aanwijzing concreet zou moeten toegepast worden. In de
Stichting wist men echter niet tot overeenstemming hierover te komen.
Zo ontstond voor de Regering de noodzaak om zelf tot in detail de
regels te formuleren voor de toepassing der vrije loonvorming.
De nadere aanwijzing van het Ministerie van Sociale Zaken verscheen op 5 oktober. Hierin vindt men tot in bijzonderheden uitgewerkt
hoe de loonvorming in verband gebracht moet worden met de produk~
tiviteitsverhoging.
Dit laatste stuk betekent geen verandering van de op 31 juli gegeven
aanwijzing doch enkel een nadere concretisering. Voor het kranten~
lezend publiek echter moet het wel de indruk wekken dat de loonpolitiek
een kwestie wordt van economische alchimie: het is volkomen onlees~
baar voor wie niet bekend is met de moderne econometrie.
De bezwaren die tegen de nu tot stand gekomen regeling gemaakt
worden betreffen vooral detail-kwesties. Maar het lijkt mij dat de publieke opinie aanvoelt dat er fundamenteel iets niet goed zit. Wat dan?
Vooreerst is de nadere aanduiding voor de toepassing der gedif f eren~
,
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tiëerde loonvorming niet alleen voor 99% van het Nederlandse volk
onbegrijpelijk; zij is ook irreëel. De berekeningen die hier verondersteld
worden, kunnen niet gemaakt worden met een dergelijke graad van
betrouwbaarheid dat zij bruikbaar zijn voor het doel waarom het gaat.
Praktisch kunnen de ondernemers de cijfers voorleggen om een van
tevoren vastgestelde loonsverhoging goedgekeurd te krijgen. Het College van Rijksbemiddelaars is zeker niet in staat om te bewijzen dat de
cijfers getrukeerd zijn.
Vervolgens kan men zich afvragen welke zin het heeft de loonvorming te koppelen aan de verhoging der produktiviteit. Dat is alleen
maar zinvol als aangenomen mag worden dat de bestaande verhou~
dingen tussen de lonen der verschillende bedrijven juist waren. Het
gevolg van deze regeling is dat een bedrijf dat reeds jaren met een
ruime winstmarge gewerkt heeft en ;dat nu op een ongeveer stabiel
produktiviteitsniveau blijft, geen loonsverhoging mag geven, terwijl die
wel verwacht wordt van een bedrijf dat na jaren van een moeilijk be~
staan nu enige voortgang boekt.
Tenslotte kan men betwijfelen of het juist is dat de loonsverhogingen
op de produktiviteitsverhoging moeten wachten. Is het niet zo dat de
looneisen altijd een sterke stimulans gevormd hebben voor de modernir
sering van het bedrijfsleven?
Maar al -deze bezwaren zouden hun grond verliezen als de nu
getroffen regeling slechts een eerste stap betekent in de richtingr van
een vrijere loonvorming, een provisorische maatregel om de moeilijkheden van de overgang op te vangen. Doch hieromtrent geeft het
Regeringsbeleid geen enkele aanduiding. Men zoekt vergeefs naar een
verder perspectief; alles schijnt erop te wijzen dat de Regering meent
dat nu de ,,vrijere loonvorming" gerealiseerd is, terwijl er in werkelijkheid slechts sprake is van een verdere nuancering van de gedirigeerde
loonvorming. De vraag stelt zich of de Regering wel zoekt naar een
ander beginsel van maatschappelijke orde dan dat van het dirigisme;
geeft zij er zich rekenschap van dat ,,vrijere loonvorming" alleen maar
mogelijk is in een economie die „vrij" is, niet in de zin van de oude
liberale opvattingen, maar in de zin dat zij zichzelf organiseert om de
economische vrijheid van allen te realiseren.
Zolang wij nog niet weten hoe de Regering zelf de huidige regeling
ziet, is het nog niet mogelijk haar loonbeleid op zijn merites te beoorr
delen. Er zal afgewacht moeten worden of dit slechts een eerste stap
betekent of de verwerkelijking van wat de Regering onder „vrijere loonvorming" verstaat.

F. PIOT

Een oplossing
voor het vluchtelingenprobleem?
IJDENS haar 782e plenaire zitting, op 5 december
aanvaardde de
T
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ,resolutie voorgelegd
door tien landen, nl. Argentinië, de Dominikaanse Republiek, Frankrijk, Iran,
1958,

Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittanië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten, strekkende tot het organiseren van een „Wereldjaar van de Vluchteling", van juni 1959 tot juni 1960.
Hiermede bekrachtigde het hoogste orgaan van de Verenigde Naties een resolutie welke op 26 september van hetzelfde jaar te Genève door het Uitvoerend
Comité van het Fonds der Verenigde Naties voor de Vluchtelingen was opgesteld. Dit voorstel berustte op de overweging dat, om een oplossing van het
internationale vraagstuk der vluchtelingen te vinden, een wereldomvattende
krachtsinspanning vereist werd.
Het project werd althans in de vrije wereld met sympathie onthaald.
Z. H. Paus Joannes XXIII zegde zijn steun toe aan dit edel initiatief: de Kerk,
die steeds een moederlijke bezorgdheid betoond heeft voor diegenen die hun
leven in ballingschap doorbrengen, wenst ook thans de honderdduizenden ongelukkigen die nog in kampen voor ontheemden vertoeven, bij te staan en te
behoeden voor ontmoediging en wanhoop. De Paus deed een beroep, niet slechts
op materiële hulpverlening door de gelovigen, maar ook op administratieve
maatregelen vanwege de regeringen, o.m. in verband met de ondertekening en
de toepassing van de Internationale Conventie van 1951 over het statuut van de
vluchteling. Dag Hammarskjoeld, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties,
belastte een van zijn onmiddellijke medewerkers, Claude de Kémaularia, met de
praktische uitwerking van het initiatief. Talrijke regeringen verklaarden zich
bereid aan het Wereldjaar deel te nemen en in verscheidene landen werd in het
kader van het Wereldjaar een officiële verklaring afgelegd door het Staatshoofd
of door het hoofd van de regering. Aldus werd op de meest formele en plechtige
wijze de aandacht van de publieke opinie gevestigd op het angstwekkend probleem van de ontheemden, zoals het op dit ogenblik, vijftien jaar na het beëindigen van de tweede wereldoorlog, gesteld wordt, vooral in Europa, in Azië en
in Noord-Afrika.
De figuur van de politieke vluchteling, van de banneling, behoort tot de
vroegste tijdperken uit de menselijke geschiedenis. In de romantische periode
van het opwellend nationalisme wekte de vluchteling bij de gewone man evenveel ontzag als de heldhaftige tirannenmoordenaar in de Middeleeuwen. Doch
de Eerste Wereldoorlog, die het aanschijn van het oude continent zo grondig
wijzigde, eiste een zware tol van mensenlevens en stortte daarenboven ontelbare
ongelukkigen in de meest schrijnende ellende. Voor het eerst in de moderne
geschiedenis zag men massa's menselijke wrakken langs de wegen, vluchtend
voor het oorlogsgevaar of voor een gevreesde vijand. Terzelf dertij d dreef de
revolutie in Rusland vele aanhangers van het oude regime het land uit. Zoals
de leden van de Franse aristocratie in 1789, koesterden ook zij de hoop, spoedig
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naar hun vroegere domeinen terug te kunnen keren. Velen vluchtten naar Azië,
waar ze sindsdien door het communisme verder naar het Oosten werden gedrongen. Velen bevinden zich thans te Hong-Kong, waar ze nog steeds het
tragische lot ondergaan dat dertig jaar geleden op aangrijpende wijze werd
beschreven door André Malraux. Toen, kort daarna, het fascisme in Italië aan
het bewind kwam, in 1933 gevolgd door de triomf van het Duitse nationaalsocialisme, namen de ideologische conflicten in de wereld zeer acute vormen
aan. Spanje werd het eerste slagveld en na de overwinning van de nationalisten
werden de leden van de republikeinse regering bij hun uittocht naar het buitenland door duizenden aanhangers gevolgd. De racistische grootheidswaanzin van
de nazi-leiders bracht hen er toe, na hun eerste militaire successen, krachtens een
rationele toepassing van hun pseudo-wetenschappelijke rassentheorieën, tot een
systematische verplaatsing en uitmoording van hele bevolkingsgroepen
over te gaan. Doch na hun nederlaag werden door de overwinnaars weerwraakmaatregelen getroffen welke ook niet steeds de mensheid tot eer strekken. De
wapenstilstand bracht echter noch de ware vrede, noch, helaas ! de vrijheid voor
alle volken. De vestiging in bepaalde landen van autoritaire en onverdraagzame
regime's en het losbranden van conflicten op verschillende punten van de grens
tussen het Oostelijk en het Westelijk blok, hadden tot gevolg dat, enerzijds, een
aantal door de Duitsers verplaatste personen niet konden of wilden gerepatriëerd worden en, anderzijds, dat steeds maar nieuwe ongelukkigen zich bij de
groep der ontheemden kwamen voegen. De diensten van de Verenigde Naties
schatten op ongeveer 40 miljoen het aantal personen die sinds het einde van
de tweede wereldoorlog vluchteling zijn geworden.
Een relatief klein aantal hiervan behoort tot de groep der zg. internationale
vluchtelingen, diegenen nl. die, doorgaans om politieke redenen, hun heil gezocht hebben buiten de grenzen van hun vaderland. Hieronder ressorteren o.a.
de 174.000 Hongaren die na de opstand van oktober-november 1956 naar
Midden- en West-Europa gevlucht zijn. Doch een zelfde drama had zich reeds
enkele jaren vroeger voorgedaan op het Aziatische continent, waar bij de vestiging van Mao's volksrepubliek een groot aantal Chinezen in allerijl uitweken
naar Hong-Kong, terwijl de vestiging van de Staat Israël en de vijandelijkheden
die ermee gepaard gingen tot gevolg hadden dat honderdduizenden Arabieren
zich op Joods-Palestijnse bodem onveilig voelden. Het aantal dezer internationale vluchtelingen wordt geraamd op 3,15 miljoen (1 miljoen Europese, 1 miljoen Chinese en 947.000 Arabische vluchtelingen, waarbij nog dienen te worden
gevoegd: 180.000 Algerijnen die sinds de aanvang van de actie van de F.L.N.
de wijk genomen hebben, 17.000 Tibetanen die hun vaderland verlaten hebben
na de bezetting door de Chinese troepen en 6.000 Syrische vluchtelingen die in
Libanon een schuilplaats hebben gezocht tengevolge van de hevige politieke
strijd die zich sinds jaren in hun land afspeelt). Vermelden we tenslotte in deze
groep 1,4 miljoen Europese vluchtelingen die de kans waarnamen om buiten
Europa een nieuw leven te beginnen.
Daarnaast zijn er op dit ogenblik miljoenen „nationale" vluchtelingen. In
deze groep worden ondergebracht de personen die uit bepaalde gewesten verdreven zijn, doch zich vestigden in een ander gedeelte van hun vaderland, of,
wanneer hun uittocht verband houdt met het verlies van vroeger gekoloniseerde
of geannexeerde gebieden, in het moederland. Het betreft hier vooral het ontzaglijk aantal Duitsers die bij het einde van de tweede wereldoorlog gedwongen
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werd hun Heimat te verlaten omwille van de grensverschuivingen die toen
doorgevoerd werden en van de drastische maatregelen o.m. door de Poolse en
Ts j echoslovaakse regeringen getroffen om een grotere homogeniteit van hun
bevolking te verzekeren. De oorlogsgebeurtenissen hadden tot gevolg dat ook
400.000 Italianen en 50.000 Grieken hun have en goed moesten achterlaten en
een nieuw tehuis moesten zoeken; duizenden Grieken die ten tijde van de guerrilla aan de zijde van de communistische generaal Markos hadden gestreden,
weken uit naar Polen, waar ze meestal in de voormalige Duitse gebieden als
kolonisten werden geïnstalleerd. Anderzijds vonden tal van Joodse vluchtelingen
uit Oost-Europa een onderdak in Israël.
Het tragische fenomeen van de „displaced persons" op eigen bodem kwam
ook voor op het Aziatische continent, in even onrustwekkende verhoudingen.
De broedertwisten in India tussen Hindoe's en Mohammedanen leidden niet
slechts, bij het vertrek van de Britten in 1947, tot de scheiding van India en
Pakistan, maar dwong ook 6, 5 milj oen Mohammedanen tot een grote trek naar
een van de twee Pakistaanse gebieden, terwijl in omgekeerde richting 8,5 miljoen
Hindoe's en Sikhs de onder Mohammedaans beheer geplaatste Staten ontvluchtten. Het eerste grote na-oorlogse conflict, dat in 1950 losbrandde in Korea,
dreef 3 miljoen Koreanen op de wegen naar het Zuiden en in Vietnam zochten,
ingevolge de actie van de Viet-Minh, 1 miljoen inwoners van 't vroegere Franse
Indochina hun heil in de uitwijking naar het niet-communistische gedeelte van
hun vaderland. Te voren hadden reeds 600.000 in Korea gevestigde Japanners
dit schiereiland moeten verlaten, wegens de scherpe reactie van de Koreaanse
bevolking na tientallen jaren bezetting door Nippon. Na de uitdrijving der
Chinese nationalisten uit het Aziatisch continent vestigden zich 2,6 miljoen
Chinezen op de door Tsjang Kai Sjek beheerde eilanden. Aan de limiet van
Europa en Azië, tenslotte, namen 175.000 in de Balkan wonende Turken de
wijk naar het Nabije Oosten.
Op grond van deze gegevens kan het aantal personen die in de loop der
jongste vijftien jaar uitgedreven werden en tot de groep der nationale vluchtelingen behoren geraamd worden op ongeveer 35 miljoen. Hiervan behoort op
dit ogenblik nog ongeveer 1 / 3 tot de armzalige groep der ontheemden en meer
dan 2 miljoen doen thans nog een beroep op een of andere vorm van bijstand
vanwege de Verenigde Naties.
Deze cijfers geven een idee van de omvang van het probleem en van de
middelen die in het werk moeten gesteld worden om tot een oplossing te komen.
Doch het volstaat een der elementen van het gehele vraagstuk afzonderlijk te
beschouwen, om nog beter de onmetelijkheid van de nood der ontheemden te
beseffen.
Hong-Kong is hiervan een typisch voorbeeld. Deze kolonie van de Britse
Kroon telde, in augustus 1945, 600.000 inwoners. Wegens de oorlog op het
Chinese vasteland en de verovering ervan door het Rode Leger, zijn ongeveer
1,5 a 2 miljoen vluchtelingen uit China zich op dit kleine grondgebied (100
km2 ) komen vestigen, zodat daar thans het natuurlijk accres van de autochtone bevolking is aanzienlijk ongeveer 2,5 miljoen mensen wonen. Wanneer
men weet dat reeds de normale Chinese gezinnen doorgaans in de meest antihygiënische voorwaarden gehuisvest zijn, zal men kunnen begrijpen dat deze
vluchtelingen in de meest erbarmelijke krotten werden ondergebracht, voor zover hun enig onderdak kon worden verschaft. Naar het woord van een missio-
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naris die ter plaatse de strijd heeft aangebonden tegen de fysische en morele
onheilen welke deze massa bedreigen, zijn de duizenden vluchtelingen op HongKong neergestreken als een wolk sprinkhanen; degenen die in het bebouwde
centrum geen onderkomen vonden, hebben hun intrek genomen in grotten
langs de bergwanden rond de stad. De meest gelukkigen onder hen werden
gehuisvest in een der talrijke buildings opgetrokken door de Britse regering,
waar een kamer voor twee dollar per maand verhuurd wordt; gewoonlijk wonen
in dergelijke kamers 30 tot 40 personen ! Meer dan 200.000 mensen leven in
dergelijke voorwaarden. Anderen (250.000) hebben, met behulp van enkele
planken en platen, een barak opgetrokken; hutten werden zelfs op de daken van
flatgebouwen geplaatst. Doch 80.000 kennen zelfs dat geluk niet en leven
werkelijk onder de blote hemel. De hospitalen en geneeskundige diensten zijn
eveneens maar al te schaars en de éénmansbedden zijn meestal door 3 zieken
bezet. De lijken der overledenen kunnen zelden tijdig worden weggehaald. In
deze sfeer worden de besmettelijke ziekten, vooral de longtuberculose, met een
ongelooflijke snelheid voortgeplant. Daarenboven staat Hong-Kong, zoals de
meeste landen in het Verre Oosten, bloot aan ontzaglijke natuurrampen; de
taïfoen eist regelmatig talrijke doden op en brengt aanzienlijke verwoestingen
aan. Wegens de droogte ontstaan vaak hevige branden: in de nacht van 25
december 1953, werden 50.000 personen door brand van hun woning beroofd.
Wat de voeding betreft, is de situatie even rampzalig: twee kopjes rijst en een
stuk gedroogde vis vormen het dagelijks rantsoen van de vluchteling; dit vertegenwoordigt amper 300 calorieën. De waterbedeling geschiedt slechts gedurende twee uur per dag, wegens de grote schaarste.
De Verenigde Staten hebben hier een aanzienlijke hulp verleend; in 1957
werden door de Amerikaanse regering voor meer dan 6 miljoen dollar voedingswaren uitgedeeld. Ook de Britse regering stelde alles in het werk, vooral om
nieuwe huisvestingsmogelijkheden te scheppen en om de werkgelegenheid te
verruimen. In dit opzicht zij trouwens aangestipt dat een aantal vluchtelingen
knappe ambachtslui zijn die er in geslaagd zijn, wegens de gunstige conjunctuur,
de industrialisatie van Hong-Kong in aanzienlijke mate te bevorderen. Het is
echter duidelijk dat, gezien de onmogelijkheid zowel van een repatriëring als
van een emigratie op grote schaal, de middelen om de integratie ter plaatse te
bevorderen dringend moeten vermenigvuldigd worden in een nabije toekomst.
Aan het ander uiteinde van het Aziatische vasteland, wordt een nauwelijks
minder ernstig vluchtelingenprobleem gesteld, nl. de reïntegratie van de Palestij nse vluchtelingen, waarvan het aantal het miljoen overtreft: 570.000 in Jordanië (waar ze meer dan 1 / 3 van de nationale bevolking uitmaken), 240.000 in
de streek van Gaza, 125.000 in Libanon en 105.000 in Syrië. Ernstige pogingen
zijn gedaan om deze vluchtelingen te hulp te komen en een speciale „Organisatie
van de Verenigde Naties voor hulp en werkverschaffing aan de Palestijnse
vluchtelingen in het Nabije Oosten" (UNRWA) is hiertoe opgericht. Lofwaardige initiatieven hebben geleid tot de verbetering van de materiële situatie
van een groot aantal vluchtelingen die, dank zij een aangepaste scholing en een
ijverige bemoeiing inzake werkverschaffing, konden geassimileerd worden. Doch
het probleem van de huisvesting neemt enorme afmetingen aan: ongeveer 40%
van de vluchtelingen leeft in kampen en de UNRWA heeft tot hiertoe geen
ander hulpmiddel gevonden dan het vervangen van de oorspronkelijke tenten
door hutten.
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En wat dan gezegd van Duitsland ? Hier hebben zich de vluchtelingenproblemen werkelijk opgestapeld. Bij het einde van de tweede wereldoorlog waren er
in Midden-Europa, vooral op Duits grondgebied, 8 miljoen displaced persons,
uit het land van oorsprong gedeporteerd door de nazi-regering. De meesten
werden na de ineenstorting van het Hitlerregime gerepatriëerd; toch waren er
ongeveer 1 miljoen die niet wensten terug te keren en poogden uit te wijken
naar West-Europa of Amerika; einde 1951 bleven er nog 150.000 D.P.'s in
West-Duitsland; hun aantal is sindsdien opnieuw aangegroeid en benaderde,
einde 1958, de 230.000. Krachtens de maatregelen getroffen tegen de Duitse
kolonisten in de voormalige Duitse gewesten welke in 1945 aan Sovjet-Rusland
en Polen werden afgestaan, werden 9,6 miljoen Duitse burgers uitgedreven;
7,4 miljoen andere leden van de sinds eeuwen in Oost- en Zuid-Oost-Europa
gevestigde Duitse nederzettingen ondergingen hetzelfde lot. Van deze 17 miljoen mensen verdwenen er ongeveer 2,5 miljoen, terwijl nog 2,5 miljoen tenslotte toch verlof kregen om in de Oost-Europese landen te verblijven. Twaalf
miljoen belandden in de Duits gebleven gebieden ten Westen van de OderNeisse-lijn; 1/ 3 hiervan bleef in de Sovjet-zone, de anderen zochten een onderdak in de door de Westerse legers bezette gewesten. Sinds 1946 zijn ongeveer
1/ 4 van degenen die zich oorspronkelijk in de Sovjet-zone vestigden, naar WestDuitsland gevlucht; daarenboven kregen, ingevolge een akkoord tussen WestDuitsland en het Poolse Rode Kruis, een aantal in Polen wonende Duitsers
verlof om zich bij hun familie in West-Duitsland te vervoegen (89.000 in
1957, 134.000 in 1958) . Sinds 1945 is dan in steeds stijgende mate een golf
van vluchtelingen uit Oost-Duitsland naar het grondgebied van de Bondsrepubliek gespoeld: in het geheel meer dan 3 miljoen (204.000 in 1958). Telt men
al deze groepen samen, dan komt men tot de conclusie dat in de Duitse Bondsrepubliek meer dan 12, 5 miljoen vluchtelingen gevestigd zijn, hetgeen 1/ 4 van
de totale bevolking uitmaakt.
Deze cijfers spreken voor zichzelf: de nood kent geen grenzen. Voor dit
wereldprobleem moest ook naar wereldomvattende hulpmiddelen worden gezocht. Dit is van den beginne af de bezorgdheid geweest van de Verenigde
Naties, die speciale organismen en fondsen hebben opgericht: de Internationale
Organisatie voor Vluchtelingen (IRO), in februari 1952 vervangen door het
Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, dat door de Algemene Vergadering
gemachtigd werd een Fonds der Verenigde Naties voor hulp aan de vluchtelingen (UNREF) in te stellen, ten einde een speciaal programma uit te werken
met het oog op een definitieve installatie van de vluchtelingen en het verlenen
van dringende hulp aan de behoeftigen. Het Hoog Commissariaat heeft als
bijzondere opdracht het verzekeren van de internationale juridische bescherming
van de vluchtelingen en het bevorderen van bestendige oplossingen voor de
vluchtelingenproblemen.
A priori kunnen drie verschillende oplossingen onderzocht worden: de repatriëring, de emigratie en de integratie. De repatriëring biedt slechts zelden een
uitweg en dit is begrijpelijk: bij definitie is vluchteling degene die om bepaalde
redenen de rechtsbescherming van de Staat waarvan hij de nationaliteit bezit
niet kan of niet wenst in te roepen. Statistische gegevens tonen aan hoe zeldzaam de vluchtelingen zijn die de terugkeer naar hun vaderland aanvaarden:
gedurende de eerste vijf jaren na de stichting van de IRO hebben slechts
15
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74.000 vluchtelingen, geplaatst onder het mandaat van deze organisatie, met
repatriëring ingestemd, terwijl meer dan 1 miljoen de emigratie aanvaardden en
50.000 in de kampen bleven. Een meer recente gebeurtenis toont dit nog duidelijker aan: van de 174.000 Hongaarse vluchtelingen werden er slechts 5.186
bereid gevonden om naar Hongarije terug te keren, en een groot deel van hen
waren dan nog personen die uit hun land gevlucht waren tijdens de eerste dagen
van de revolutie uit vrees voor een overwinning der opstandelingen 1) .
De emigratie heeft aan velen een aanvaardbare en gunstige oplossing geboden, kort na de bevrijding. Doch sindsdien hebben de meeste immigratie-landen
opnieuw een zeer strikte reglementering ingevoerd die in de praktijk nog weinig
kansen aan de vluchtelingen laat. Talrijke vluchtelingen weigeren in de emigratie een oplossing te zoeken en zien, soms aangehitst door demagogische menners, hun enig heil in de terugkeer naar hun vaderland. Deze dikwijls weinig
realistische geest heerst vooral bij de Arabische vluchtelingen die uitkijken naar
de dag waarop de vijand uit hun geboorteland zal worden verdreven.
De integratie in de gemeenschap waarin ze voorlopig werden opgenomen
blijkt uiteindelijk de enige oplossing te bieden aan de vluchtelingen die thans
nog in de kampen verblijven 2 ). Zowel voor de betrokkenen zelf als voor de
gemeenschappen waarin ze geïntegreerd worden, betekent dit een noodoplossing, maar een andere uitkomst is in feite uitgesloten. Doch hier stuit men op
grote financiële moeilijkheden. De integratie vereist aanzienlijke kapitalen en
de beschikbare fondsen zijn ontoereikend. Intussen wordt de materiële en morele
nood der nog niet geïnstalleerde vluchtelingen steeds nijpender. Om een einde
te maken aan hun ellende, sommigen verblijven sinds vijftien jaar in kampen,
en vele kinderen die in deze ongelukkige sfeer ter wereld kwamen hebben nooit
een normaal leven gekend, werd onder de auspiciën van de Verenigde Naties
een gedurfd initiatief genomen: een soort mobilisatie van de goodwill der wereldopinie ten bate van de vluchtelingen, het „Wereldjaar van de Vluchteling",
dat zich tot onmiddellijk doel stelt het ontruimen van de kampen, waarvan het
voortbestaan de mensheid tot schande strekt. Getracht wordt verhoogde financiële bijdragen te verkrijgen van de regeringen en van individuele personen.
Maar een der objectieven is ook het uitbreiden van de mogelijkheden voor een
definitieve oplossing, o.m. door integratie.
Het geldt hier een poging tot samenbundeling van alle krachtsinspanningen;
maar met het Wereldjaar wordt ook tot de internationale publieke opinie een
oproep gericht opdat zij, door het creëren van een gunstige sfeer, aan de regeringen de kans zou bieden om substantieel bij te dragen tot het oplossen van het
vluchtelingenvraagstuk, of opdat zij hen er toe zou aansporen.
Sommige regeringen in Europa en in Amerika hebben onlangs hun bedoeling
bekend gemaakt, toe te treden tot het internationaal verdrag van 28 juli 1951,
inhoudende het statuut van de vluchteling. Dit is dan reeds een eerste positief
resultaat van de grootscheepse psychologische campagne die door het Wereldjaar werd op touw gezet.
1) Elfan Rees, Le siècle des sans foyer, Genève 1957, blz. 40-41.
2) In Europa bevinden zich op dit ogenblik in de kampen door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties erkend, 32.000 vluchtelingen.

Robbe~Grillet en Butor
JOAN TH. STAKENBURG

E laatste jaren heeft in Frankrijk een groep jonge schrijvers veel van zich
doen spreken, zo zeer dat men wel gemeend heeft in hen een nieuwe
school te kunnen zien. Dit is echter zeer de vraag; hoogstens kan men gemeenschappelijke kenmerken aanwijzen in het werk van Samuel Beckett, Nathalie
Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Jean Cayrol, Claude Simon, Robert
Pinget en anderen, terwijl zij hun boeken voornamelijk publiceerden bij de
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Tot de meest vooraanstaanden van deze groep behoort Alain Robbe-Grillet
(geb. 1922), een landbouwkundig ingenieur, die thans als directeur aan bovengenoemde uitgeverij verbonden is. Zijn eerste boek Les Gommes (195 3) onderscheidt zich op het eerste gezicht weinig van een gewone roman; geschreven in
een sobere en harde stijl schijnt het niet meer dan een zuivere „crime-story" . In
een provincieplaats waarin merkwaardigerwijs herinneringen aan Harlingen
verwerkt zijn wordt een moordaanslag gepleegd; het slachtoffer, een hoogleraar geeft, lichtgewond, er de voorkeur aan voor dood door te gaan en verbergt
zich in de kliniek van een bevriende arts. De aanslag staat niet op zichzelf maar
is er een uit een reeks, waarbij een anarchistische organisatie degenen die 's lands
leidende persoonlijkheden achter de schermen zijn, uit de weg wil ruimen; blijkt
de aanslag mislukt dan wordt een herhaling gevreesd. Ook de plaatselijke politie
houdt men buiten de zaak; een speciale agent, Wallas, wordt door de hoofdstad
gezonden om de zaak te onderzoeken. Bij een poging om voor de staat belangrijke papieren uit zijn huis op te halen eer hij wegreist, wordt de professor door
een ongelukkige samenloop van omstandigheden door Wallas doodgeschoten.
Men kan bezwaar maken tegen de grote rol die het toeval in dit verhaal speelt:
zo lijkt Wallas verdacht veel op het lid van de bende dat de schelinstallatie in
het perceel onklaar gemaakt heeft, ontdekt hij op een nogal onwaarschijnlijke
manier de gescheiden vrouw van de hoogleraar, die een winkel in tekenb,ehoef
ten drijft en speelt het toeval ook op andere punten die voor het verloop van het
verhaal niet beslist bepalend zijn, een vrij gratuïte rol. Het lijkt of de schrijver
daarmee betogen wil dat in het dagelijks leven datgene wat het spraakgebruik
met toeval aanduidt, voortdurend meespeelt en hij aldus waarschijnlijk probeert
te maken wat met verschillende middelen gesuggereerd wordt dat Wallas in
de professor onbewust zijn vader gedood heeft. Hierin ligt de kern van het boek
en niet in bepaalde manipulaties met de tijd die ons uit film en literatuur al lang
bekend zijn. Wallas is als kind met zijn moeder ooit in deze stad geweest; eerst
herinnert hij zich dat het bezoek met ruzie geëindigd moet zijn, later dat het zijn
vader gold die hij nooit gekend heeft. Verder loopt over de professor in het
stadje juist het gerucht dat hij een natuurlijke zoon had en dat hij trouwde om
van de moeder van het kind, die het hem lastig maakte, af te wezen. Gesuggereerd wordt deze verhouding verder door een raadsel dat een dronkaard Wallas
opgaf: welk wezen is 's morgens blind, 's middags incestueus en 's avonds vadermoordenaar ? Men bedenke dat Wallas de gescheiden vrouw van de professor
aantrekkelijk vond, en ze hem vermoedelijk rendez-vous wilde geven in het huis
van haar gescheiden man, met de bekende fatale afloop. De sleutel van het
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raadsel wordt door de behandelende dokter gegeven in de woorden "soms doet
men zijn uiterste best de moordenaar te ontdekken ...." en als de tragedie zich
voltrokken heeft kan Wallas er aan toevoegen "om die te vinden bij zichzelf".
Ook Oidipous deed zijn uiterste best de moordenaar van zijn vader te vinden en
aan dit drama van Sofokles heeft de schrijver het motto van zijn boek ontleend:
"De tijd die alles ziet, bracht de oplossing, ondanks u". Maar nog een citaat uit
deze tragedie is opgenomen (p. 230): Wallas ziet zichzelf in een klassieke omgeving, krijgt een hem onverklaarbare voorstelling, waarbij hij als hoofdpersoon
mensen toespreekt op trappen voor een plein, en hoort zich de vraag stellen: "en
is dat lang geleden gebeurd?" Duidelijk is hij hier Koning Oidipous, bezig met
het ontraadselen van zijn verschrikkelijk verleden. In de winkel van tekenbehoeften ligt op de grond in de etalage een sterk vergrote foto van het moordhuis; een aangeklede pop zit die voor een schildersezel te copieren, maar het
doek stelt de ruinen van Thebe voor; de identiteit van beide plaatsen kan niet
duidelijker uitgedrukt worden.
20 heeft Robbe-Grillet reeds in zijn eerste boek een raadsel verborgen; die
voorliefde om de lezer voor vraagstukken te stellen zal hem in zijn verder werk
bijblijven. Opgemerkt dient te worden dat het gezicht waarin WaIlas zich als
Oidipous ziet, aan het neerschieten voorafgaat. We hebben hier niet te doen met
een romancierstrucje met de tijd, maar met een aan geen tijd gebonden archetypisch visioen, dat op een gevaarvol punt in iemands leven, in marmeren objectiviteit, te hoog om te waarschuwen, in beelden tot de begiftigde zegt: gij zijt
Oidipous.
Kenmerkend voor dit boek is dat de schrijver niet als een autonome demiurg,
ais de voorgestelde objectiviteit zweeft boven de wateren van zijn schepping,
doch aIleen verhuld aanwezig is binnen de afzonderlijke personen - zoais
Canetti reeds jaren geleden op veel vermeteler wijze deed in zijn fascinerende
roman Die Blendung. Een saambindende eenhcid ontbreekt, deze is opgelost in
de visies van de afzonderlijke figuren: er is geen stad dan die zich spiegelt binnen de man die er in loopt. Nu passen de segmenten waarin de werkelijkheid
gesplitst is in dit boek goed aaneen, maar in principe opent deze opvatting de
mogelijkheid van een volstrekte chaos in de roman. Om de eenheid te bewaren
en aan hun theoretisch inzicht trouw te blijven kan dit de reden zijn dat in hun
latere romans deze schrijvers hun gezichtsveld opvallend beperken tot een persoon: aldus Robbe-GriIIet in Le Voyeur, de waarnemer blijft zelfs geheel op de
achtergrond in La Jalousie; zo ook Butor: de dagboekschrijver in L'Emploi du
Temps, de treinreiziger in La Modification.
In zijn tweede roman Le Voyeur (1955) schrijft Robbe-Grillet een boek dat
het naargeestig rneesterwerk van deze groep genoemd kan worden. De kern van
het verhaal, de marteling en vermoording van een schapenhoedstertje door een
reiziger in horloges, die voo.r een dag een spaarzaam bewoond eiland doortrekt,
blijft als zodanig onbeschreven. De lezer is genoodzaakt enig speurwerk te verrichten voor hij enige zekerheid bezit, regen het opzettelijk verwissen der sporen
door dader en schrijver in, tegen de valse tekens die met hun onwaarachtige signalen de lezer tot dwalen trachten te verleiden, wat er in grote lijnen gebeurd is
en door wie de dood van Jacqueline veroorzaakt werd. Ongetwijfeld draagt deze
methode ertoe bij de spanning op te voeren, terwijl uiteraard veel in het duister
gelaten wordt. De egale grijze sfeer, die het boek als een mist doortrekt, wordt
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opgeroepen met behulp van een stijl die geen ogenblik de stem verheft. Het is
maar waar een Chirico-spanning hangt
de sfeer van een rustig havenplaatsje
waar niets dan het dagelijkse, gewone leven zich lijkt te voltrekken, waardoor
het gruwelijk gebeuren dat de lezer uit allerlei uiteenliggende aanwijzingen langzaamaan ziet oprijzen, des te ontzettender werkt. Die schijnbare eentonigheid,
die tegelijk reeds een voedingsbodem voor de wanhoop is, wordt nog in de hand
gewerkt door het aan deze auteurs zo geliefde stijlmiddel van de herhaling.
Zeker is deze een eigenschap van de werkelijkheid, maar probeerden vroegere
schrijvers haar zoveel mogelijk te bedekken, deze onderstrepen haar juist. Altijd
is 't zo geweest, schijnen de dingen te zeggen, hoe kan het zo-gebeuren ooit doorbroken worden? In die vanzelfsprekendheid schuilt dan als een valluik, dat
onverhoeds in werking treedt, de menselijke bestialiteit. Met de herhaling hangt
ook de dubbelzinnigheid samen, die tot- in de romantitels van deze groep gehanteerd wordt; de dingen schijnen vaak dezelfde, maar zijn het in wezen niet;
hierin schuilt een stuk van de verraderlijkheid der wereld, zeggen deze auteurs.
In dit geval valt de dubbelzinnigheid samen met de bedoelingen van een misdadiger, die een andere voorstelling van zaken dan de ware van zijn tijdsgebruik
wil geven.
Met uiterst spaarzame middelen wordt het hoogst nodige aangegeven en daardoor een des te sterker effect bereikt: van de dader b.v. wordt geen ander uiterlij k kenteken medegedeeld dan dat hij „zeer sterke handen" bezit „met lange
nagels". Zo één vermeld feit blijftt - de lezer langer bij dan een uitvoerige persoonsbeschrijving. De kunst van het weglaten is in deze roman op meesterlijke
wijze beoefend; door het vele wat verzwegen wordt krijgen de medegedeelde
elementen een sterker reliëf, ook omdat deze bij herhaling en zeer verschillend
worden aangewend. Zo verzamelde de moordenaar als kind al endjes touw doel en bijgedachten worden verzwegen, maar de dispositie tot moorden wordt
aldus discreet aangegeven; op het schip dat hem naar het eiland brengt, raapt
hij, op een meisje lettend (zonder dat hier noch elders zijn gedachten worden
weergegeven) een strengetje touw op, dat in het gebeuren een grote rol zal spelen; meeuwen beschrijven acht-vormige figuren over het water, wat weer aan in
lussen opgenomen touw herinnert; ten slotte haalt de vreemd zwijgende en starende jongen die de moordenaar als zodanig herkent een stukje teerbevlekt, door
zeewater gebleekt touw uit zijn zak, als hij door het aansteken van een sigaretteneindje de dader beduidt te weten hoe de toedracht van de moord geweest is. Van
dergelijke tekens is het boek bijna een gesloten aaneenrijging. Omdat er fouten
gemaakt zijn, weten verschillende personen wie het „ongeval" veroorzaakt heeft
(het meisje zou van de klippen omlaaggestort zijn) ; het slachtoffer was echter
weinig geliefd en zo steekt niemand een vinger uit; ook dit draagt bij tot de
troosteloosheid van dit knap geschreven maar beklemming nalatende boek. De
toon is kil, meedogenloos, eigenlijk hels, met een pointe van onstilbare melancholie, als bij degenen in wie alle hoop gestorven is.
Over La Jalousie (1957), Robbe-Grillet's laatste roman, kunnen we kort zijn,
omdat deze het meest een experimenteel karakter draagt in verband met schrij vers theorieën, maar een niet zeer sterke indruk nalaat. Ook hier is het principe
het weglaten, uiterst consequent doorgevoerd, niet zozeer van het hoofdgebeuren
als wel van de observerende en verhalende persoon. Dit is tegelijk de sleutel van
het boek, enkel in de titel aangeduid, op het eerste gezicht. Een man, bananen-
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plantage-eigenaar, slaat zijn vrouw en zijn vriend in hun onderlinge betrekkingen
met argwaan gade. Hij is niets dan een alziend oog, nimmer handelend optredend, afwezig-alaanwezig, een verontruste en waakzame jaloezie. Het gehele
boek is een registratie van zijn waarneming tot zover die strekt. Want wat
gebeurt er als de vrouw en de vriend, na gedane boodschappen in de verafgelegen stad, door autopanne gedwongen worden daar te overnachten ? Hij kan
slechts machteloos en naamloos hun thuiskomst en reacties gedurende de volgende dagen vermelden, zonder enige gevolgtrekking te kunnen maken, zonder zelfs
zijn vermoedens stem te geven. Alleen onbeduidende dingen kan hij vastleggen
en alle beklemmende en oproepende kunst van de schrijver ten spijt, weet deze
niet te verhinderen dat het boek een ten slotte onbeduidende en lege indruk
maakt: er is té veel verzwegen en weggelaten. Boeiend blijft de wijze waarop de
eentonigheid en de druk der tropische dagen vervlochten zijn met de innerlijke
spanningen van de ongenoemde waarnemer, waar ze tegelijk uitdrukking van
zijn. Het is duidelijk dat deze spanningen zich zullen ontladen en het is niet
gewaagd te veronderstellen dat in tegenstelling tot de beide voorgaande romans
de misdaad hier verlegd is buiten het boek ... .
Nogal verschillend van Robbe-Grillet in persoonlijke geaardheid en werkwijze
toont zich Michel Butor (geb. 1926) . Hij is minder doctrinair en rechtlijnig,
menselijker en soepeler, het leven gaat bij hem meer in en uit. Zijn eersteling
Passage de ivlilan (1954) verhaalt de gebeurtenissen in een aldus genaamd flatgebouw in een tijdsbestek van twaalf uur, van zeven uur 's avonds tot zeven uur
'S morgens. Een hoofdpersoon ontbreekt, we maken uitvoerig kennis met de bewoners van alle verdiepingen en hun gasten, aan wie vrijwel gelijkelijk aandacht
wordt besteed. Het is de eenheid van plaats welke met die van tijd het boek vrij
nadrukkelijk tot een eenheid van handeling bindt, alle drie iets ruimer en losser
genomen dan in de beste dagen van deze beroemde trits het geval was. Al wat er
aan opmerkelijks voorvalt want noodzakelijkerwijs wordt er een keuze gedaan
in de loop van deze uren, wordt aangetekend. Nog meer dan de plaats is het
de tijd die bepalend werkt in de compositie van dit boek, zoals dat ook reeds blijkens de titel het geval zal zijn in L'Emploi du Temps. Dit sluit niet uit dat ook
verleden en toekomst een rol spelen in de overwegingen van de personen. Nu
heeft Butor echter niet een willekeurige avond en nacht genomen uit het leven
van de flat, meer een zeer bijzondere,
ere, nl. een waarop een groot feest gegeven
wordt op een van de verdiepingen, waarheen zich de meesten van de jonge bewoners begeven, welke gebeurtenis ook van invloed is op de gedragingen van de
thuisblijvers. Daarmee heeft hij een zekere concessie gedaan in de richting van
het verhaal, zoals de „gewone" roman die kent, de intrige en zelfs de sensatie:
het geheel eindigt nl. met de dood-per-ongeluk van het meisje om wier twintigste verjaardag het feest gegeven werd en de vlucht van degene die hier min of
meer schuldig aan is. Had Butor deze knoop er niet in gelegd, dan zou zijn boek
een verhaal van het vlietende leven zonder meer zijn, nu heeft het echter aan
leesbaarheid gewonnen. Tegelijk is de intrige zozeer tot het uiterste beperkt, dat
men zich afvraagt of er eigenlijk nog van gesproken kan worden, wat in de hand
wordt gewerkt doordat een koel, gelijkmatig verdeeld licht de personen gelijkelijk beschijnt, althans zoveel als doenlijk is. Met een zo groot aantal personen is
dit immers praktisch niet vol te houden.
Er ligt in dit werk een grote rijkdom van visie op de mensen. Men voelt dat
,
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de schrijver uit de mogelijkheden die hem voor ogen stonden een uiterst beperkte
keus heeft gedaan. Hij heeft de zelfbeheersing gehad na zich volledig in hen
ingeleefd te hebben, slechts een klein deel van het meest karakteriserende aan de
lezer mede te delen. Zijn werkwijze komt overeen met die van de schilders die
door middel van de a f snijding suggestieve effecten bereiken. Zijn ingehouden
rijkdom aan observaties stempelt hem tot een geboren romancier, die zich wel
,eens tot een van de zeer groten zou kunnen ontwikkelen. Opvallend is de alles
behalve nuchtere toon, het soms onwaarschijnlijk lyrische in de overpeinzingen
van zijn sujetten; soms zijn ze ook te fraai geschreven en treffen dan als onwaarschijnlijk; andere weer zijn vervuld van een warme menselijkheid en het besef
van de eenzaamheid i.h.b. van oude mensen. De auteur is zeker niet onzichtbaar:
duidelijk merkt men soms zijn voor- en afkeur, b.v. in de beschrijving van een
maaltijd bij burgerlijke mensen. De „ontknoping" is wat onbevredigend en laat
allerlei vragen open; maar dit is gewild want een eigenlijke ontknoping wenst de
schrijver niet; het leven gaat verder, een volgend etmaal in. Hier blijkt nog eens
het wat tweeslachtig karakter van zijn opzet.
In zijn volgende roman L'Em plof d1 T em ps (1956) die omvangrijker en
groots van opzet is, laat Butor niet zozeer de gebeurtenissen zelf aan het woord,
maar vangt ze op in een spiegel, nl. het dagboek van een jonge Fransman,
Jacques Revel, die in een Engelse stad, Bleston die trekken van Manchester
vertoont , een stage van een jaar op een handelskantoor doormaakt. Weer
geven een strikt afgemeten tijd en een strikt bepaalde plaats de perken aan waarbinnen het verhaal zich afspeelt. Dit is althans schijnbaar het geval. Want juist
deze beide elementen zijn met veel meer zin geladen dan in het vorige boek en
barsten uiteindelijk uit het hun toegewezen kader, terwijl ze direct en wel op een
vijandige manier ingrijpen in het verhaal. Dit blijkt pas op den duur, want aanvankelijk denkt men met een verhaal te doen te hebben dat dicht bij de crimestory staat. Wel wordt onmiddellijk een snede in de tijd aangebracht: eerst zeven
maanden na zijn aankomst begint de jongeman dagboek te houden en de gebeurtenissen van toen worden tegelijk met die gedurende de vijf resterende maanden
verhaald; bovendien wordt herhaaldelijk het zoeklicht op minder ver afgelegen
perioden gericht, zodat binnen het boek als het ware een spel van elkaars inhoud
weerkaatsende spiegels wordt opgericht, dat soms fascinerend soms verwarrend
werkt. Om deze verwarring voor de lezer te beperken worden bepaalde feiten
voortdurend herhaald, welk praktisch doel tegelijk de typering dient, en wel van
de weifelmoedige aard van de dagboekschrijver. Afgezien van vele bijkomstigheden schijnt de intrige vrij eenvoudig, maar om datgene wat het eenvoudige
ingewikkeld maakt is het de schrijver juist te doen: het is duidelijk dat hij de
werkelijkheid op een meer waarachtige manier denkt weer te geven, de romankunst dus een schrede dichter bij het ideaal denkt te brengen de realiteit ten
naastebij te omhelzen, wanneer het gewoonlijk verwaarloosde in zijn angstwekkende complexiteit wordt weergegeven. Juist zoals in de natuurkunde de verklaring van tot dusver verwaarloosde „kleinigheden" aan deze wetenschap een
geheel nieuw gezicht verleende. De kern van het boek is dat de detective-schrijver George Burton door de auto van een onbekende wordt aangereden en vrij
ernstig verwond. Ongeluk of opzet ? Het wordt op een wat dubbelzinnige manier door de auteur maar niet door de dagboekschrijver in het midden
gelaten. Het is nl. de stad Bleston, in de voorstelling van Revel, die zich wreekt
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op deze Burton. In degene die de aanrijding veroorzaakte, wie hij ook was,
wordt niet meer dan een instrument gezien. Onder strikt geheim gehouden pseudoniem schreef het slachtoffer een „Moord in Bleston', waarin hij zich smalend
over een van haar gebouwen uitliet, de nieuwe kathedraal; zijn identiteit onthult
hij aan de beide Fransen, Revel en diens vriend Lucien Blaise, die een kortere
stage in een hotel doormaakt. Waarom verraadt Revel nu deze identiteit aan de
meisjes Bailey en, de avond tevoren, aan zijn vriend en kantoorgenoot James
Jenkins ? Analyserend weet hij niet beter dan dat hij eens op de trappen van de
kathedraal in de regen is uitgegleden voor de voeten van een meisje, van wie hij
zonder veel grond denkt dat ze Rose Bailey geweest is. Om zich in de ogen van
haar, op wie hij verliefd wordt, te revancheren, verraadt hij het geheim. Hoe het
ook zij, de Chirico-dreiging die ook over deze stad hangt neemt steeds duidelij ker vormen aan en ontlaadt zich in de aanrijding van Burton. Aanvankelijk lijkt
Revel door diverse ontmoetingen als het ware een spoor opgedrongen te worden
en dit doet het vermoeden van een moordaanslag post vatten: het glasraam van
Kaïn en Abel in de kathedraal, het feit dat een kennis een huis bewoont dat
sterke overeenkomst vertoont met het huis van „Moord in Bleston'', de moeder
van Jenkins naar welke laatste zijn verdenking uitgaat blijkt de dochter te
zijn van de beeldhouwer in de door Burton gesmade kathedraal. Maar de sporen
leiden nergens heen, Revel weet ze althans niet verder te vervolgen; wat voor de
surrealisten aanwijzing zou zijn wordt hier als misleidend voorgesteld (en in
zoverre schuilt in hun afwijzing tegelijk een stuk polemiek tegen deze groep) ,
ze nemen de aanblik aan van door de stad gezette valstrikken, waar Revel enkel
door zijn voorzichtige en wat laffe aard niet inloopt.
Het boek is met een uiterst ingewikkelde neventhematiek gecomponeerd, die
er een waarlijke symfonie in bruin-zwarte smook van maakt, waarvan hier slechts
enkele elementen kunnen worden aangestipt. Daar is de haat van Revel tegen de
stad, die door deze onmiddellijk en persoonlijk beantwoord wordt met de schuld
die hij op zich laadt en de mislukking van al wat hij onderneemt, met inbegrip
van zijn beide verliefdheden op de meisjes Bailley. Zijn haat ontlaadt zich in het
verbranden van Bleston in effigie, nl. van het stadsplan, waaraan de feitelijke
branden die de stad teisteren beantwoorden. Er is verder een rijkdom van steeds
weerkerende symboliek o.a. van de Theseus-mythe, voorgesteld op de reeks van
tapijten in het stedelijk museum en van het Kaïnsvenster in de kathedraal.
Het kan niet ontkend worden dat de schroefmoer van de stad (zo heet ook
het hotel waar Revel -eerst een onderkomen vindt), waartussen de schrijver steeds
nauwer beklemd raakt, haar sfeer van mist, regen en grauwheid, die de Fransman in de loop van het jaar steeds meer benauwen gaan, meesterlijk zijn opgeroepen. Uit deze bladzijden rijst zoals hij ook zelf zegt allereerst het beeld
van degene die ze als dagboek schreef, toenemend gekweld, schuldig en ongelukkig, bijna gek soms, waardoor men soms bijna geneigd is voor alles de schouders op te halen, als zijnde de inbeelding van een gestoorde geest. Daarachter
schemert en komt steeds naderbij de stad, een groot kwaadaardig dier dat zijn
liefdes verijdelt, zijn ongeluk dirigeert, ver boven de alledaagse gebeurtenissen
die het stramien ervan vormen. Maar niet voor niets speelt het weer (le tem ps)
een grote en meer dan begeleidende rol. Dit is immers het kosmische en op het
moment zichtbare teken van de verglijdende tijd. Achter Bleston, de gehate stad,
waarmee hij toch tot een verstandhouding komt, Bleston dat van „sarcasme overgaat tot lamentatie om zichzelf" (p. 264), dat uiteindelijk eigen dood wil, rijzen
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in de tijd de beelden van die andere vergane steden of culturen: Kreta, Athene,
Palmyra, het keizerlijke Rome. Niet voor niets ziet Revel in een nieuwstheater
geregeld documentaires over deze vervallen plaatsen. Zo is de vergankelijkheid
het grondthema van dit boek, de onmogelijkheid van een recherche du tem ps
perdu (de term wordt letterlijk gebruikt), vroeger en nu, het gedoemd zijn van
de kleine mens én de grote stad te verdwijnen in de afgrond van de tijd. Het is
niet de minste verdienste van dit rijk georkestreerde, hoewel soms wat langdradige werk ondanks de noodzakelijke beperking van een strikt werelds standpunt dat het de waardigheid uit laat komen van de mens, gewikkeld in een
strijd die zijn krachten te boven gaat. De oorspronkelijkheid van visie die een
zeer alledaags gegeven herleidt tot de grote machten die er achter staan, is zeer
te bewonderen, al hoeft men niet de ogen te sluiten voor het gevaar van de aantasting der persoonlijke verantwoordelijkheid die in de tendens aanwezig is.
Minder omvattend van conceptie is Butor's laatst verschenen roman La Modi
fication (1957) . Iemand stapt in Parijs in de trein met het voornemen zijn in
-

Rome wonende geliefde naar die stad te halen en op den duur van zijn vrouw te
scheiden. Als hij de volgende morgen vroeg in Rome aankomt, heeft hij het plan
opgegeven, alles zal bij het oude blijven. De overwegingen die geleid hebben tot
die verandering van besluit en wat hiertoe direct of indirect, bewust of onbewust
bijdroeg, vormen de inhoud van dit boek. De scherp waargenomen uitwendige
werkelijkheid speelt er weer een grote rol in. Een werkelijkheid die met nauwkeurigheid, hoewel soepel genoeg en van bewust uitkiezen getuigend, wordt
weergegeven. De schrijver plaatst zich op een terrein dat de meeste Franse lezers nauwkeurig zullen kennen: een derde-klas spoorcoupé, die een kleine 24
uur bijna onafgebroken door de hoofdpersoon bezet wordt. Weer worden de
kategorieën van plaats en vooral van tijd in zijn mijmeringen voortdurend doorbroken. Steeds weer gaan zijn gedachten terug naar de vele vroegere treinreizen
naar en van Rome: in dienst van de firma waarvoor hij werkt, de huwelijksreis
erheen met zijn vrouw, een latere waarbij de vervreemding van haar duidelijk
aan het licht kwam, die waarop hij zijn geliefde leerde kennen, die waarop ze
bijna gescheiden waren na het mislukt bezoek aan Parijs en Rome hen weer verenigde. Ook in andere opzichten speelt de herhaling een grote rol in het gegeven:
de vaste zaken in de coupé, foto's, de vensters, de verwarming keren steeds weer
onder het oog van de reiziger terug, onder diverse belichtingen. Het thema van
de herhaling is dat van een weerkeer die niet volkomen aan de vorige gelijk is,
bedriegelijk, dubbelzinnig als de onzekerheden in het leven, als het leven zelf.
De wijze waarop ze terugkomen in het verhaal markeert een zeker ritme, eentonig als het urenlange voortdenderen van een trein ... .
Waar gedachten de reiziger bezig houden is het boek een bijna onafgebroken
innerlijke monoloog. Een zekere levendigheid wordt hierbij bereikt door de
kleine kunstgreep van het gebruik van „vous"; hoewel de schrijver de reiziger
hiermee zichzelf laat aanspreken, is het de lezer die zich hiermee direct aangesproken hoort, waardoor hij zich veel nauwer bij het verloop betrokken voelt.
Alinea's zonder hoofdletters volgen elkaar voortdurend op, waardoor de voortgang van de gedachtenstroom gesuggereerd wordt zonder dat aan de helderheid
wordt tekortgedaan. Dit procedé wordt reeds in L'Emploi du Temps herhaaldelijk toegepast als ook in de plaatsbeschrijvingen van Le Genie du Lieu (ed. Bernard Grasset, 1958), een boek met beschrijvingen van plaatsen in Egypte, Grie-
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kenland en Italië, die Butor tijdens zijn werkzaamheid als leraar in de gelegenheid was te bezoeken. Het is een stijlmiddel dat de zo weinig besefte onwaarschijnlijke verstrengeling van het volledige leven weergeeft, het is ook een manier om de aandacht van de goede lezer tot het uiterste te boeien.
Op zeer gelukkige wijze wordt een te grote eentonigheid vermeden doordat
met de steeds grotere vermoeidheid van de reiziger niet langer enkel heldere
gedachten maar ook dagdromen eerst worden weergegeven, vervolgens visies die
daarop voortspinnen, ten slotte de dromen en nachtmerries van een schommelend
in een coupé onrustig doorgebrachte nacht. Het thema ervan is het reeds bij
Racine opklinkende, maar veel oudere, waarlijk algemeen-menselijke „Qui êtesvous ? Ou allez-vous ? Que cherchez-vous ?'', Tantalus-thema van de moderne
mens, die zichzelf veroordeelde geen antwoord te vernemen. Het dwingt de
reiziger steeds weer opnieuw in het probleem, tot hij de feitelijke situatie klaar
voor ogen ziet. De oplossing die hij vindt, gewordt hem uit zuiver mytische
bron, draagt de trekken van de analytische psychologie. Hoewel een christelijk
motief een zekere rol speelt, draagt het, komende vanuit het droomleven, een
archetypisch karakter. Bepalend is slechts dit: de spanning tussen de onbevredigdheid van zijn Parijse leven en de vervulling die Rome voor hem betekent
kan niet tot een oplossing gebracht worden door het symbool waarin de herstellende krachten voor hem samenkomen, nl. de Romeinse geliefde naar Parijs over
te plaatsen. Een kort, veertiendaags verblijf van deze vrouw in Parijs heeft hem
geleerd dat dit het eind van hun liefde zou -betekenen. Ze is uitzichtsloos, „is
voorbestemd om te verzanden in het verouderen van hen beiden". In het leven
blijft de vrijheid onbereikbaar, de enige oplossing is de kunst: door een boek te
schrijven over zijn belevenissen hoopt de hoofdpersoon iets van die vrijheid, hoe
weinig ook, in zich te verwezenlijken. Met deze niet bijster oorspronkelijke,
estheticistische oplossing trekt het boek zich als het ware op zichzelf terug. De
houding van de vrouw is kras anti-katholiek, die van de man veel ingehoudener,
onduidelijker. Het zijn de „nauwkeurige Romeinse godheden" die hem aan
huwelijkstrouw en -beleving herinneren, het is de wolvin, de gids van Janus met
de twee aangezichten, die hem uit het vage duister naar groter klaarheid leidt.
Maar volledig kan de vraag niet beantwoord worden wat Rome in haar totaliteit
ook in de geest van deze humanistische mens betekent, in hoeverre haar norm
ook aan zijn besluit om niet verder af te zakken in het kwaad heeft medegewerkt. Ook hier blijven vragen onopgelost.
Samenvattend kan men zeggen dat bij Robbe-Grillet de personen slechts van
de buitenkant worden voorgesteld, dus in beginsel op één lijn worden geplaatst
met de voorwerpen. Met het innerlijk leven zijner figuren, hun motieven en
wensen bemoeit hij zich niet. Blijft over een façade zonder diepte, die voor
velerlei uitleg vatbare handelingen voltrekt. Waar de personen niet principieel
verschillend van de objecten behandeld worden, treffen we hier in de roman een
voorbeeld aan van de ontmenseljking, die zo karakteristiek is voor vele vormen
van moderne kunst. Daartegenover winnen de voorwerpen aan belang en in het
bijzonder de dimensies waaraan ze gebonden zijn, ruimte en tijd. Robbe-Grillet
wil dat de voorwerpen er allereerst zijn, zonder de zingeving die ze eerst ontvangen binnen menselijk verband; in zoverre is de oorsprong van zijn techniek te
zoeken bij de film. Het is vreemd dat in een tijd waarin de dieptepsychologie de
microkosmos in de mens herontdekt heeft en de natuurwetenschappen het nood-
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zakelijk subjectieve karakter van alle waarneming onderstrepen, een romancier
de „prof ondeur'' van de dingen ontkent en die van de mensen wil omzeilen
door hem een ,,natuur" en essentie te ontzeggen en zijn wezen in „toestanden"
op te laten gaan 1
Beperkt Robbe-Grillet aldus zijn visie, de mensen terugvoerend tot een zakelijk, een oppervlakte-aspect, Butor zoekt 2 ) de vervalsing die het gevolg is van
de traditionele samenvattende en verkortende kijk op zijn manier tegen te gaan,
en wel door verruiming: allerlei kanten van de moderne samenleving bleven
onbeschreven, 'nieuwe vormen zullen nieuwe verbindingen leggen en aldus tot
een getrouwer weergave der werkelijkheid leiden. De verschillende wijze waarop
deze zich in het werk spiegelt, zal de schrijver zich binnen zijn boek hierop doen
bezinnen: de externe symboliek leidt tot interne.
De dubbel- of liever veelzinnigheid is een eigenschap die beide schrijvers gemeen hebben. We analyseerden hun romans naar beste weten, maar de wat griezelige gedachte is niet te verdrijven, dat men vanuit een ander perspectief, andere
zaken benadrukkend, tot een geheel ander resultaat zou kunnen komen. De
roman wordt dan een vernuftig geconstrueerde kijk- en speeldoos, een toverbal,
waarin starend men volkomen verschillende dingen kan zien gebeuren. Is het
volkomen boven twijfel verheven dat in Le Voyeur het de handelsreiziger is die
de kleine Jacqueline vermoordt ? Heeft er in L'Em plof du Tem ps tóch niet een
moordaanslag plaatsgevonden, subtiel mythologisch aangeduid ? Revel zegt wel
overtuigd te zijn van niet, maar Butor ? Een dergelijke splitsing tussen de
schrijver en zijn spreekbuis is geenszins ondenkbaar. Het zijn centrale vragen
die de auteurs met grote behendigheid tegelijk schijnen te willen beantwoorden
en in het onzekere te laten. Weten ze het zelf ? Deze vraag lijkt hun goede trouw
in twijfel te trekken, maar doet dit in feite niet. Als men denkt aan het autonoom optreden van de figuren in de scheppende verbeelding van de schrijver,
waarop onder anderen Julien Green zich blijkens herhaalde uitingen in zijn
Journal richt, dan is deze vraag bij schrijvers die een meer vooruitgeschoven
positie innemen niet zo vreemd. Zegt niet Green ergens dat de auteur zich evenmin met de handelingen van zijn sujetten behoort te bemoeien als ouders met
die van hun volwassen kinderen ? Zo is het denkbaar dat de schrijver zonder te
willen interpreteren zijn personen hun gang laat gaan. Dit is niet beslist onverenigbaar met een overigens sterk constructivistische inslag.
) .

1) In zijn artikel: Une voie pour le roman futur (N.N.R.F. juli 1956) .
2) Zie Le Roman comme Recherche (Cahiers du Sud, april 1956) .
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Eyskens' economische politiek
L. PHLIPS

INISTER
heeft de Belgische economie eens vergeleken met een
M
blozende 'bengel, maar stelde daarbij de vraag: is deze kleine wel zo gezond als hij er uitziet ? Men krijgt wel eens de indruk dat België op de regering
Wigny

Eyskens heeft moeten wachten om een serieuze diagnose op te maken van zijn
economisch leven. Nu deze diagnose zo uiterst negatief is uitgevallen en geleid
heeft tot een reeks van minitieus opgestelde voorschriften, vervat in een serie
nieuwe wetten en ontwerpen, loont het wellicht de moeite ze even onder de loep
te nemen. Temidden van de vaak gepassioneerde discussies welke zij in de pers
heeft uitgelokt wil dit artikel een bescheiden bijdrage zijn om haar economische
fundering nader toe te lichten 1
) .

De diagnose
Vele mensen kijken verwonderd op wanneer zij de economisten horen be
weren dat er iets hapert aan onze economie. Is België dan niet meer het welgestelde landje bij uitstek in Europa ? Toch wel. Het Belgisch Nationaal Inkomen
per hoofd lag voor de periode 1952 - 54, 20 tot 30% hoger dan in Frankrijk,
Nederland en Duitsland, 200% dan in Italië en 140% dan het gemiddelde voor
de landen der Europese Economische Gemeenschap 2 ) . Het probleem dat de
regering Eyskens bezighoudt, ligt echter op een ander plan. Het heeft betrekking op onze economische groei, op onze evolutie in de tijd. En hier gaat het
niet meer op, vergelijkingen te maken op basis van cijfers voor een bepaald
tijdstip: relevant zijn alleen index-cijfers ten opzichte van een vroeger tijdstip,
b.v. de vóór-oorlogse periode. En in dat perspectief blijkt onze positie heel wat
minder rooskleurig te zijn.
,

Tabel 1: Produktie der verwerkende industrie (1937 = 100)

1948
1956

1957

1
I

OEES

95
i178
192

i
I

België

Fr an krijk

97
142
133

100
161
193

Duitsland
50
199
217

Italië
95
200
22 0

Nederland
125
223
225

Bron: OEEC, General Statistics.

De cijfers van deze tabel spreken voor zichzelf. Eerlijkheidshalve moet nochtans genoteerd worden dat de keuze van 1937
keuze die zich opdringt omdat
1937 een jaar is van hoogconjunctuur zoals 1948 en 1956
als referentiejaar
België enigszins benadeelt t.o.v. de andere landen. Inderdaad, in 1937 beleefde
onze industrie een zeer grote activiteit, terwijl zij in 1938 met een zeer zware
1) Onze uiteenzetting beperkt zich tot de moeilijkheden waarmee de verwerkende
industrie 'te kampen heeft. De landbouw, de handel en zelfs de extractieve industrieën
worden dus buiten beschouwing gelaten.

2) La Belgique à l'aube du Marché Commun, Cahiers Economiques de Bruxelles,
no. I, oktober 1958, p. 58.
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recessie te kampen had. Op basis van 1938 is onze achterstand dus heel wat
kleiner. De rangschikking blijft nochtans dezelfde: België heeft de minste
groei.
Ook de evolutie van onze export geeft ons een pessimistisch beeld.
Tabel 2: Evolutie van het volume van de export (1938 .= 100)

I

OEES # B.L.E.0 Frankrijk
1948
1956
1957
1958

'

79
189
200
201

80
200
220
230

95
186
182
186

I Duitsland
t

Italië

19
243
276
287

80
175
186
19 4

Nederland
64
245
257
281

Bron: OEEC, General Statistics.

Terwijl we direct na de tweede wereldoorlog onze export spoedig op het
vooroorlogs peil konden brengen, verloren we sinds 1948 regelmatig veld.
Bovendien is onze export uiterst gevoelig voor conjunctuurbeweging: de recessie
van 1957 - 58 werd het zwaarst aangevoeld in België.
Bovenvermelde cijfers, tesamen met andere gegevens (zoals b.v. de evolutie
van het nationaal inkomen en van de produktiviteit), waar we hier niet nader
op in willen gaan, leiden tot de conclusie dat onze economie een onvoldoende
groei kent, in die zin dat zij zich trager ontwikkelt dan de economie van onze
partners in de Euromarkt.
Met deze constatering is onze diagnose jammer genoeg nog niet volledig.
Indien onze globale produktie en onze globale export zich te traag ontwikkelen,
dan heeft dit een diepere oorzaak. A priori mag men stellen dat een economie
haar groeitendens alleen dan kan handhaven, wanneer zij zich voortdurend verjongt. Inderdaad, de meeste industrieën kennen een periode van opbloei, stagnatie en verval 3 ) . Nemen wij al de industrieën die een economie uitmaken
samen, dan kan het geheel slechts blijven groeien op voorwaarde dat steeds
nieuwe industrieën worden opgericht. Er is voortdurend jong bloed nodig.
Dat de Belgische achterstand, wat betreft het ritme van de economische groei,
in verband staat met een structurele misvorming, is niet gemakkelijk met cijfers
te bewijzen, maar kan toch enigszins afgelezen worden uit tabel 3.
Tabel 3: Produktie-indexcijfers voor de verwerkende industrie in 1956
(1937 = 100) 4
)

OEES
Verwerkende industrie
Textielindustrie
Ijzer en staal
Metaalverwerking
Chemische industrie
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

178
120
172
220
250

België
'

Frankrijk Duitsland

142

161

127
147
150
212

105
156
199
211

1

Italië

Nederland

199

200

223

173
151
244
252

110
253
216
310

165
437
430
202

Bron: OEEC, General Statistics.
3) In technische termen betekent dit dat hun evolutie de vorm aanneemt van een
logistische curve.
4) De cijfers van het jaar 1956 werden verkozen boven meer recente gegevens, omdat zij betrekking hebben op een periode van hoogconjunctuur, en dus het best te vergelijken zijn met die van 1937.
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De interpretatie van bovenstaande tabel veronderstelt dat de lezer zich herinnert dat tijdens de vooroorlogse periode de traditionele nijverheden, zoals de
textiel- en de staalindustrie, representatief waren voor België, terwijl de nieuwe
nijverheden, meer bepaald de metaalverwerkende en de chemische industrie,
slechts een zeer bescheiden ontwikkeling beleefden.
Nemen we nu de evolutie van 1937 tot 1956, dan zien we dadelijk dat deze
initiale toestand zich bij onze partners grondig heeft gewijzigd, hoofdzakelijk
ten voordele van de „jonge" industrieën. Noteren we de buitengewone expansie
van de metaalverwerkende industrie in Duitsland en in Nederland, en de hoge
vlucht van de chemische industrie in Duitsland en Italië 5 ) . De Belgische economie daarentegen heeft veel minder haar traditioneel voorkomen verloren. Het
indexcijfer van onze textielindustrie b.v. ligt hoger dan het gemiddelde voor de
OEES-landen 6 ) . Dat van onze staalindustrie, waarvan men mocht verwachten
dat het dit gemiddelde dicht zou benaderen, ligt merkelijk lager. Wellicht is dit
toe te schrijven aan de uitzonderlijke activiteit die deze industrie in het referentiejaar (1937) kende. Onze metaalverwerkende industrieën hebben een zeer grote
achterstand zowel t.o.v. de OEES-landen in het algemeen, als van onze Euro^
marktpartners. Evolueert onze chemische industrie veel gunstiger, dan blijft haar
indexcijfer nochtans merkelijk lager dan dat der OEES.
In de bovenstaande redenering werden de cijfers van tabel 3 voor de verschillende industrieën horizontaal, dus tussen de verschillende landen, vergeleken. Dezelfde conclusies verkrijgt men als men de tabel verticaal leest, d.w.z. als
men de evolutie der verschillende industrieën binnen een bepaald land confronteert met die van het gemiddelde der verwerkende industrie. Kortom, onze
economische structuur dreigt te verstarren, bij gebrek aan jonge expansieve
ondernemingen. In vergelijking met andere Europese landen kent België dus een
structurele misvorming, ook al kunnen we op vele gebieden succesvolle initiatieven aanwijzen.
Uit een onvoldoende economische groei, veroorzaakt door een structurele verstarring, kan moeilijk een verantwoorde geografische spreiding voortvloeien.
Enerzijds is er de stagnatie van de traditionele industrieën, die regelrecht leidt
tot het ontstaan van de z.g. „gestrande" gebieden, zoals de gewesten waar vroeger een bloeiende textielindustrie gevestigd was (Aalst en Verviers), het kolenbekken van de Borinage, het Centrum met zijn wegkwijnende industrie van
spoorwegmaterieel en vele andere streken in Wallonië 7 ) . Anderzijds hebben wij
b.v. West-Vlaanderen of het Hageland, die te kampen hebben met problemen
van werkloosheid, mobiliteit en emigratie, omdat bij gebrek aan nieuwe industrieën de vraag naar arbeidskrachten er zich niet ontwikkelt in verhouding
tot de bevolkingsaanwas 8 ) . Deze regionale verschijnselen zijn voldoende bekend, zodat wij hier niet verder over willen uitweiden.
-5 ) De lezer mag niet uit het oog verliezen dat indexcijfers geen inlichtingen geven
over de produktieniveaus in absolute cijfers.
'B) De expansie van de textielwaren in Duitsland en Nederland is waarschijnlijk toe
te schrijven aan een uitzonderlijke bevolkingsaangroei.
7) F. Persoons, Les déficiences des structures économiques en Wallonie, in La
Revue Nouvelle, XXIX (1959) , no. 5, p. 467~475.
8) Zie b.v. G. Declercq en 0. Vanneste, Structurele Werkloosheid, Leuven, 1957
en G. Geens, Het Arrondissement Leuven, Leuven, 1959.
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De oorzaken

Stellen wij dat de Belgische ondernemers (en ingenieurs) niet minder bekwaam zijn dan hun buitenlandse collega's, dan moet de oorzaak van deze
ontwikkeling gezocht worden in objectieve omstandigheden die het initiatief van
onze ondernemers aan banden leggen.
Als eerste fundamentele factor geldt dan de beperkte omvang van de Belgische markt. Is het niet zo dat, om wille van de risico's verbonden aan het
oprichten van nieuwe kapitaalkrachtige ondernemingen, een klein afzetgebied
de mogelijkheid van een winstgevende activiteit ten zeerste beperkt ? Bovendien
bemoeilijken de douanetarieven en contingenteringen, welke de toegang tot de
buitenlandse markten versperren en steeds door een eenzijdige beslissing kunnen
verhoogd worden, de berekeningen die ten grondslag liggen aan de investeringsprogramma's 9 ) .
Deze uitleg voldoet nochtans niet ten volle. Is Zwitserland er niet in geslaagd
zich te specialiseren in fijn afgewerkte produkten, die over de hele wereld hoog
staan aangeschreven ? Hebben Nederland (DAF) en Zweden (VOLVO) geen
schitterende resultaten bereikt op het domein der metaalverwerkende industrie ? 10 ) . Anderzijds mogen wij niet vergeten dat Benelux toch 20 miljoen
inwoners telt, en dat onze industrie zich niet tot deze binnenlandse markt hoeft
te beperken.
Een nadere analyse van de structuur van de binnenlandse uitgaven der Euromarktlanden stelt ons in staat een meer fundamentele oorzaak bloot te leggen:
wij investeren te weinig.
Tabel 4s Structuur der binnenlandse uitgaven 1956 (in %)

België
Duitsland
Frankrijk
Nederland
Italië
.

.

.

Binnenlandse (bruto)
kapitaalvorming

Verbruik der openbare
besturen

Privaat verbruik

14
13
15
15

71
61
67
58

12

67

.

.

.

.

18
25
18
28

.

.

21

.

.

.

.

Bron: Cahiers Economiques de Bruxelles, no. 1, p. 77.

Tabel 4 toont aan dat België het meest welgestelde land in Europa proportioneel de kleinste kapitaalvorming en het hoogste privaat-verbruik vertoont (ofschoon tijdens de naoorlogse periode de kapitaalvorming zich vlugger
ontwikkelde dan het privaat verbruik) .
Maar waarom investeren wij te weinig ? Bij gebrek aan fysieke materialen?
Bij gebrek aan kapitaal op de kapitaalmarkt ? Wegens een onvoldoende spaarcoëfficiënt ? Zeer degelijke studies hebben uitgemaakt dat hiervan geen sprake
kan zijn 11 ) . Indien de nodige (fysieke en monetaire) kapitalen aanwezig zijn,
' 9 ) Zie L. Duquesne de la Vinelle, Le problème structurel et l'expansion économique
de la Belgique, Bulletin de l'I nstitut de Recherches Economiques et Sociales XX

(1954) no. 5, p. 529 en 536.
10) Zie Kervyn de Lettenhove, Quelques conditions d'une expansion économique de
la Belgique, Société Royale d'Economie Politique, Compte -rendu no. 238, p. 16.
11) Zie A. Lamfalussy, The pattern of growth in Belgian manufacturing industry,
1937~1956, The Journal of Industrial Economics, VI (1958) , no. 2, p. 101-133 en Essai

sur la croissance économique et la balance des paiements en Belgique, 1948-1957, Bulletin de 1'I.R.E.S., XXV (1959) , no. 2, p. 43~74.
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en de ondernemers toch niet voldoende investeren, dan moet dit te wijten zijn
aan het feit dat, rekening houdend met de afschrijvingen, het risico, en de
interestvoet, de winstmarges te laag liggen, en dat gedurende een zekere periode
de winsten niet voldoende stijgen. Zo zouden de winstmarges in de Belgische
verwerkende industrie, voor de periode 1947 - 53, geschommeld hebben rond
7 %, wat, gezien een interestvoet van 4 1/2 tot 5 % voor de leningen op lange
termijn, als onvoldoende zou moeten beschouwd worden. Bovendien zouden de
winsten (in absolute cijfers uitgedrukt) gedurende dezelfde periode geen systematische opwaarts gerichte tendens vertoond hebben.
Tabel 5: Nettowinstsaldi in % van kapitaal en reserves in Belgié

Verwerkende industrie
Staal
taal . . . . .
. . . .
Textiel
Metaalverwerkende
industrie
.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

I

1947
7,0

I

1949

1948

5,7

1950

1

I

6,5

6,0

10,3
5,3

7,5

3,4

4,9

4,3
9,6

0,0

13,5

11,5

11,8

9,0

8,3

7,2

9,2
12,0

(

(

9,7

1952f 1 953F 1954

3,1
3,4

6,2

5,3

8,6

1951

I

I

1955

7,1 8,8

1,5

6,9
2,6

11,5
2,7

9,7

9,3

10,0

Bron: A. Lamfalussy, The Journal of Industrial Economics, 1958, p. 122 en 125.

In zulke omstandigheden voelen de ondernemers zich verplicht al hun krachten te wijden aan het drukken der produktiekosten door verhoging van de
produktiviteit. De investeringen waartoe wordt overgegaan moeten dan ook
vooral gericht zijn op de verbetering van het bestaande produktieapparaat, en
niet op het uitbreiden van de capaciteit. Tijdens de periode 1950 - 57 hadden
slechts 21,5 % der industriële investeringen betrekking op het oprichten van
nieuwe gebouwen en 72,9% op het vernieuwen van de uitrusting.
Blijft dan de vraag waarom de winsten en winstmarges zo ongunstig evolueerden. Op het gevaar af ons aan een tautologie schuldig te maken, zouden we
willen stellen dat deze evolutie te verklaren is door het feit dat de structuur van
de Belgische export meer en meer veroudert, in die zin dat een steeds groter deel
der uitgevoerde produkten behoren tot traditionele industrieën, waarvoor de
vraag (in de lange periode) stationair of dalend is. Dit blijkt b.v. uit een vergelij king met Duitsland.
Tabel 6: Structuur van de uitvoer (in %)
Dynamisc h e groep Sta t ionaire groep Afnemende groep

1913
1950
1954
Duitsland 1913
1950
1954
België

.

.

.
.

.
.

.

.

.
.

.
.

9
12
15
17
33
46

30
49
54
34
47
32

61
39
31
49
21
22

Bron: A. Kervyn, Société Royale d'Economie Politique, Compte rendu no. 238, p.
13~14.

Aangezien de concurrentie in de afnemende en de stationaire groep het
scherpst is, zijn de prijzen en de winsten er het laagst.
Wij staan dus in zekere zin voor een vicieuze cirkel: onze economische structuur verstart omdat er te weinig wordt geïnvesteerd, er wordt te weinig geïnves-
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teerd, omdat de winsten te laag zijn, en de winsten zijn te laag omdat onze
structuur verstart. Ergens moet er aan deze cirkelbeweging een begin geweest
zijn, een impuls die de beweging in gang heeft gezet. Deze oorsprong mag
vooral gezocht worden in het feit dat, door het uiterst vlugge herstel van de
Belgische economie na de tweede wereldoorlog, en de daarop volgende reëvaluatie van onze munt (in 1949) , onze prijzen en lonen gestegen zijn boven het
niveau van de naburige landen 12 ) . Gezien de beperktheid van onze binnenlandse markt, dus onze afhankelijkheid van de uitvoer, moest deze omkeer van
onze positie (voor de oorlog was België een land van lage lonen) de geschetste
cirkelbeweging uitlokken.
Een bijkomende reden is wellicht te zoeken in de steeds grotere invloed die
de holding-maatschappijen in de Belgische industrie verwierven. Het is opvallend hoe een stijgend aantal ondernemingen onderdak gingen zoeken bij deze
maatschappijen. In zulke omstandigheden leiden een hele reeks sociologische
factoren er toe de kapitaalstroom steeds weer in de traditionele richting te sturen.
Is het niet zo dat de holdings veel meer een administratief overkoepelend organisme zijn, dan een dynamisch planbureau ? 13 ) . Hoe kan van deze groepen dan
verwacht worden dat zij een vérziende economische politiek zouden voeren, en
dat zij steeds de meest efficiënte ondernemingen zouden bevoordelen ? Historisch
gegroeide verhoudingen, groeperingen en afspraken hebben tot gevolg dat nietefficiënte ondernemingen in het leven worden gehouden, alleen maar omdat zij
tot een bepaalde groep behoren. Het in stand houden der marginale kolenmijnen
is hiervan het meest frappante voorbeeld.
De effecten van dit ingrijpen der holding-maatschappijen in het economisch
leven werden geamplificeerd door het feit dat, ten gevolge van de hervorming
van het bankwezen (in 1935) en van een verkeerde naoorlogse fiscale politiek,
de kapitaalmarkt in grote mate verstarde. Enerzijds werden de beschikbare kapitalen meer en meer door de Staat, de parastatale instellingen en de verzekeringsmaatschappij en opgenomen, zodat de privé-sector een steeds kleiner deel van de
markt toegewezen kreeg. Anderzijds kon deze privé-sector bij de kredietinstellingen niet altijd de nodige kapitalen verkrijgen, zelfs wanneer voldoende waarborgen konden gegeven worden.
De therapie
Na deze (zeer schematische) uiteenzettingen van de moeilijkheden waarmede
onze verwerkende industrie te kampen heeft, is het mogelijk de maatregelen
door de regering Eyskens genomen 14 ) in een juist daglicht te plaatsen.
Boven hebben we gesuggereerd dat het niveau van de lonen aan de oorsprong
ligt van België's achteruitgang. De regering heeft nochtans (zeer terecht) gemeend dat een tussenkomst op dit terrein niet gewenst was. Het devalueren van
de munt of het blokkeren der lonen zijn inderdaad al te gemakkelijke oplossingen, die wegens hun nadelige gevolgen op economisch en sociaal gebied moeten
12) Zie A. Lamfalussy, The Journal of Industrial Economics, 1958, p. 132-133, en
A. Kervyn, loc. cit., p. 17-18.
13) Zie F. Persoons, Les problèmes de la direction économique de ['industrie beige,
in La Revue Nouvelle, XXIX (1959), no. 6, p. 593~594.
14) Zie De bevordering van de economische expansie in Tijdschrift voor Economie,
IV (1959) no. 3, p. 399-408.
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verworpen worden. Trouwens, tijdens de laatste jaren zijn de lonen in de naburige landen aanmerkelijk gestegen, zodat een zekere harmonisatie is tot stand
gekomen, die aan deze oplossingen elke grond ontneemt.
Andere maatregelen staan ter beschikking. Zo is het mogelijk de kapitaalvorming als zodanig aan te wakkeren door .fiscale maatregelen. De wetten van 15
juli 1959 verlenen dan ook tijdelijke fiscale ontheffingen wanneer tot aanvullende beleggingen wordt overgegaan. Enerzijds worden (onder zekere voorwaarden) de belastbare winsten vrijgesteld van bedrijfsbelasting ten belope van 30%
van de waarde der in 1959 en 1960 uitgevoerde investeringen. Anderzijds
worden de meerwaarden, gedurende de jaren 1959-1963 verwezenlijkt op bedrijfsgebouwen, uitrusting, participaties en effecten, (ten belope van 415) van
bedrijfsbelasting vrijgesteld, voor zover voor een zelfde bedrag geïnvesteerd
wordt.
Het volstaat nochtans niet, méér te beleggen. Er moet ook voor gezorgd
worden dat de geïnvesteerde kapitalen naar de meest efficiënte ondernemingen
gaan. Dit veronderstelt in de eerste plaats dat niet-efficiënte ondernemingen
gesloten of opgeslorpt worden. Is het ondenkbaar rechtstreeks richtlijnen in die
zin te geven, dan is het toch mogelijk het natuurlijke eliminatieproces aan te
moedigen. Zo voorziet de wet „tot bevordering van de opslorping of de fusie
van de vennootschappen en de inbrenging van bedrijfstakken" een fiscaal gunstregime dat van toepassing is voor zover de fusie plaatsvindt tussen 1 maart 1959
en 31 december 1961.
Ten tweede moet men de ondernemer er toe krijgen, en dit isnatuurlijk het
voornaamste, nieuwe industrieën op te richten. Tot dit doel werd de Staat gemachtigd rentesubsidies toe te kennen, die het verschil dekken tussen de door
een kredietinstelling berekende rente en de door de geldnemer werkelijk gedragen rentelast. Hier stelt zich echter de vraag of deze maatregelen het beoogde
doel werkelijk zullen bereiken. Zij schijnen inderdaad te veronderstellen dat de
interestvoet een essentiële rol speelt in de berekeningen waarop de investeringen
gebaseerd zijn. Wij menen echter dat, wanneer de ondernemers beslissen nieuwe
industrieën op te richten, naast de rentevoet andere elementen zoals de afschrijvingen en de risicopremie in aanmerking komen, en dat de uiteindelijke beslissing vooral van de winstperspectieven afhangt.
Anderzijds werd de Staat gemachtigd aan deze leningen de staatswaarborg
toe te kennen, met de bedoeling de ondernemingen te helpen die anders de
nodige kapitalen niet kunnen verkrijgen.
Het is duidelijk dat deze twee maatregelen niet volstaan om een hele economie
in een nieuwe richting te sturen. Er moet dus nog meer gedaan worden. Daarom
werd voorzien dat de Staat rechtstreeks in het investeringsproces kan ingrijpen
door het oprichten of aankopen van industriegebouwen of -parken, om deze
naderhand te verhuren of te verkopen. Bovendien werd voorgesteld, een Nationale Investeringsvennootschap en gewestelijke investeringsvennootschappen op
te richten, waarvan de aandelen voor de helft in particuliere handen zouden zijn.
Men kan zich afvragen of Eyskens zelf niet méér van deze aandelen in de handen
van de Staat had willen houden.
Is dit staatsinmenging ? Zeker. Maar is elke staatsinmenging uit den boze?
Het ogenblik is wellicht aangebroken waarop zelfs de meest liberaal gezinde
economist moet toegeven dat staatsinmenging ook op het economisch terrein
nodig kan zijn. Wordt op het gebied van het onderwijs, de publieke veiligheid,
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de publieke gezondheid, enz. niet uitgegaan van het principe dat de Staat moet
bijspringen wanneer het privaat beleid niet bij machte is de nodige initiatieven
te nemen ? Dat dit nu in België ook op het industriële plan het geval is, mag
uit bovenstaande uiteenzetting worden afgeleid.
Blijft dan nog de regionale politiek, vervat in het ministerieel besluit tot
erkenning van de provinciale economische raden en de wet „tot uitvoering van
bijzondere maatregelen ter bestrijding van de economische en sociale moeilijkheden in sommige gewesten" . In dit verband is het wellicht nodig, gezien de
ongelukkige dorpsmentaliteit die vele van onze mensen aanzet om voor elke
streek, ja elk arrondissement, de oprichting van industrieën te eisen, er de
nadruk op te leggen dat de sociale argumenten die hiervoor kunnen aangehaald
worden niet altijd met de economische wetmatigheden te verzoenen zijn. Het
gaat niet op nieuwe ondernemingen te vestigen in een bepaalde achtergebleven
streek, wanneer zij beter in reeds bestaande industriële centra zouden worden
gelokaliseerd, gezien de afzetmogelijkheden, de transportkosten, het voorhanden
zijn van grondstoffen, en dergelijke. Alleen wanneer de lokalisatiefactoren in
beide streken even gunstig zijn, mag de achtergebleven streek de voorkeur
krijgen.
De volgende passage (die o.a. betrekking heeft op de ontwikkeling van
minder-ontwikkelde gewesten) uit een rede van de Eerste-Minister op het vierde
Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres te Leuven suggereert dat de
regionale politiek van de regering Eyskens in die zin mag geïnterpreteerd worden: „Wij moeten als economen aan het grote publiek kunnen zeggen dat men
in dit verband een keuze moet doen en dat het niet mogelijk is alles tegelijkertijd te verwezenlijken en zeker niet de dingen die met elkaar tegenstrijdig
zijn .... Mijn persoonlijke opvatting is deze: wil men de welvaart vestigen op
economische grondslag (met dit laatste bedoel ik dat wij als economen onmiddellijk abdiceren, wanneer men ons zou vragen hoe het geluk van de mensen
te verwezenlijken) , dan moet het voornaamste doel zijn te streven naar een zo
groot mogelijk nationaal inkomen, mits het toepassen tevens van een sociale
politiek die kan leiden tot de meest rechtvaardige of de meest behoorlijk geachte
verdeling in functie van de heersende politieke filosofie" 15)
Elke onbevooroordeelde lezer zal met ons besluiten dat de door de regering
Eyskens gevoerde politiek een indrukwekkend geheel vormt, al is het duidelijk
dat niet alle maatregelen dezelfde positieve reacties zullen uitlokken. Voor het
essentiële probleem de oprichting van nieuwe industrieën zijn de voorgeschreven remedies het zwakst, omdat er politiek gesproken nu eenmaal geen
betere waren. Op dit punt hangt alles immers af van het winstperspectief op
lange termijn. De nationale politiek van een klein land, dat fundamenteel op de
export is afgestemd, kan deze vooruitzichten moeilijk rechtstreeks beïnvloeden.
Uiteindelijk moet alle hoop gesteld worden op de realisatie van de Euromarkt,
niet alleen omdat zij ons toegang verschaft tot een grotere markt, maar ook
omdat zij ons deel laat hebben aan de expansie van de naburige economieën.
15) G. Eyskens, De groei van de Vlaamse economie en zijn perspectieven in Tiidschri ft voor Economie, IV (1959) , no. 2, p. 304-305.
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Brief uit Turkije
en het Midden-Oosten
ET is onmogelijk na drie maanden alle problemen van een land, dat men
H
van te voren nooit bezocht heeft door te hebben, en naar juiste waarde te
beoordelen, vooral wanneer het een ingewikkelde situatie betreft, zoals dit in
Turkije het geval is. Ook wordt natuurlijk het oordeel sterk beïnvloed door het
doel, waarvoor de reis ondernomen is: de economische, politieke, culturele, godsdienstige of historische voorliefde kan sommige aspecten te scherp onderlijnen
ten koste van andere. Daar ik voor mijn verblijf geen speciaal doel had, tenzij
het land te leren kennen, liet ik de feiten op mij afkomen om ze daarna met
personen, die reeds lang in het land zijn, te bespreken of ze met de beschrijvingen in de boeken te vergelijken. Wil men echter volop van zijn excursie in
Turkije genieten dan moet men enigszins op de hoogte zijn met de aloude
geschiedenis der bijbelse volkeren, zoals die der Hittieten, met de geschiedenis
der Grieken en der Romeinen, der oude kerk, van het Ottomaanse rijk en met
de Turkse geschiedenis vanaf de eerste wereldoorlog.
Ik wilde Turkije bezoeken, en inderdaad heb ik de economische moeilijkheden
van het land van nabij gezien, in de stad en op het platteland : grote werkloosheid, verhoging van de prijzen, ontwikkeling van de industrie, grote bouwwerken te Istamboel en Ankara, uitbreiding van het wegennet, aanleg van stuwdammen, doch ook fabrieken in aanbouw, welke niet beëindigd worden, vele machines, tractoren en auto's buiten dienst wegens gebrek aan onderdelen, lege silo's,
half gevulde magazijnen en meestal artikelen van mindere kwaliteit. Het is ook
een moeilijk probleem: om zijn schulden te betalen moet Turkije veel uitvoeren,
en om zijn industrie te ontwikkelen voor de uitvoer moet het veel invoeren. Het
land is hoofdzakelijk op de landbouw aangewezen, en moet toch ter wille van
Amerika sterk industrialiseren. Ik heb ook de grote militaire inspanning van het
land gezien, tenminste gedeeltelijk, daar vele streken militaire zones zijn, waar
men niet mag verblijven. Turkije is het vooruitgeschoven bastion tegen Rusland,
het is een Amerikaanse bezetting. Het leger eist enorme offers van het volk,
want het grootste gedeelte van het budget en van de vreemde valuta wordt
gebruikt voor het leger. Doch wegens deze inspanning wordt Turkije door
Amerika ondersteund, en zonder deze steun zou het land in ellende zijn. Van
nabij heb ik ook het onderwijsprobleem gevolgd, dat hier in al zijn geledingen
nog scherper gesteld wordt dan in andere landen, daar een groot tekort aangevuld moet worden: door de Ottomaanse politiek was het volk in de grootste
onwetendheid gedompeld.
De stoot der omwenteling van Ataturk voelt men nog overal, maar men bemerkt ook spoedig, dat Menderes het ideaal van Ataturk verloochend heeft en
zijn partij laat steunen op het moslim religieus gevoel van het gewone volk, en
de Islam weer op fanatieke wijze de vrijheid geeft.
Ik meende dus Turkije te vinden en ik heb mij zoveel mogelijk in al deze
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problemen verdiept, en toch moet ik eerlijk bekennen (het is slechts een persoonlijk gevoel, dat ik gerust in een brief kan neerschrijven) dat deze reis op de
eerste plaats een openbaring is geweest door het contact met de oude beschavingen, hier blootgelegd of in de musea tentoongesteld: ik heb weer genoten van de
oude Griekse legenden, welke hier hun oorsprong hebben, ik heb geleefd in de
Griekse en Romeinse steden, Izmir (Smyrna), Ephese, Pergamo, Cesarea (Kayseri) , Iconium (Konya) , Nicomedia (Ismith) , etc., doch vooral heb ik de byzantij nse geschiedenis en het leven der oude kerk beleefd, want ik heb tenslotte
Byzantium en de kerk van Klein-Azië gevonden.
Dagen en dagen kan men te Istamboel doorbrengen om zich in te leven in de
macht en pracht der byzantijnse beschaving, de intrigues van het hof, de uitbarstingen van het volk in het hippodroom, de plechtigheden van de Aia
Sophia, de mozaïeken en schilderingen der talrijke kerken en de fanatieke mystiek der kloosters. Ook vindt men nergens zulke grootse Romeinse ruïnes als te
Ephese, Pergamo, Ankara en vele andere plaatsen. Men is ontroerd wanneer men
de plaatsen bezoekt van de eerste grote algemene concilies: Nicea (Isnik) , Chalcedon (Kadiköy), Ephese, Constantinopel (kerk van de H. Irene), of de steden,
waarvan Johannes spreekt in het boek der Openbaring, of Ignatius en Polycarpus in hun brieven. Rondom Smyrna herbeleeft men het oude christendom.
Syrië en Egypte zijn de grote centra geweest van het oosterse monniksleven, doch
niet minder Klein-Azië en Constantinopel. Te Bursa (Brousse) op de Olympus
van Bythinië leefden duizenden monniken; er blijft nu geen enkel spoor van al
deze kloosters meer over. Evenwel, midden in Anatolië, in Cappadocië, in de
fantastische landstreek van Göreme en Urgup, vlak bij Kaysery en Nevsehir, zijn
nog honderden en honderden grot-kerken, kloosters en holen, waarin vanaf de
IVde tot de XIIde eeuw duizenden monniken hebben geleefd. In deze grotten
vindt men nog primitieve voorstellingen of prachtige muurschilderingen onder
byzantijnse invloed. Drie dagen heb ik alleen in deze toverachtige bergstreek
doorgebracht, mij telkens afvragend of het een droom was of werkelijkheid.
Men kan natuurlijk niet blind blijven voor het andere natuurschoon in Turkije: bergen, meren, wouden. Er zijn natuurlijk nog vele steppen, welke op
besproeiing wachten, doch Turkije is een rijk land aan graan, tabak, allerlei
soorten fruit, steenkool en ertsen. Wegens gebrek aan kapitaal en organisatiegeest worden vele rijkdommen niet geëxploiteerd. De Turk, die steeds soldaat en
veroveraar is geweest, moet eerst leren werken, wil het land een voorspoedige
economie verkrijgen. Vooral in het binnenland zijn het de vrouwen die werken.
Er is nog een schreeuwend verschil tussen de emancipatie van de vrouw in de
steden en in de dorpen, welke veel contact met de steden hebben, en haar vernederende situatie in het afgelegen binnenland.
Na al het mooie, dat ik gezien heb, verlaat ik Turkije toch met een gevoel van
droefheid over de huidige toestand van het christendom in dit land, vooral na de
Grieks-Turkse oorlog van 1923 en de brandstichting van 1956: het christendom
kan zich niet ontwikkelen en houdt zich moeilijk staande in het land, dat zoveel
christelijke herinneringen bevat. Het is toch tenslotte Turkije, dat ik gevonden
heb.
Gedurende de zomermaanden (juli-september) was de wereld-aandacht voornamelijk gericht op de besprekingen tussen Oost en West en op het bezoek van
Chroestsjef aan Amerika. De politiek in het Midden-Oosten heeft ondertussen
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grote veranderingen ondergaan, welke zich niet met groot vertoon hebben ontwikkeld, maar toch diepe sporen zullen nalaten.
De Irakese republiek, geboren uit geweld en bloed, bestaat een jaar. Alleen de
VAR was niet aanwezig bij de feesten van 14 juli: Kaïro heeft een tegenovergestelde politiek gevolgd aan die der andere landen, welke eerst tegen de nieuwe
orde waren, maar nu Kassem erkennen en ondersteunen. Niettegenstaande alle
moeilijkheden, gevechten en contra-revoluties van dit jaar schijnt de nieuwe
republiek trouw te blijven aan haar oorspronkelijk programma: binnenlands
evenwicht en neutraliteit in de buitenlandse politiek. Dit laatste punt is strikt
gevolgd, doch in het land zelf worden de krachten gemeten tussen Kassem, de
communistische partij en het leger. Kassem, de zwijgzame dictator, de handige
politicus en de meeslepende tribuun, wordt aanbeden door de massa, welke in
hem haar bevrij der en redder ziet, Doch hij staat tussen twee sterk georganiseerde
machten, het leger, dat de revolutie bewerkt heeft, en de communistische partij,
welke van de eerste vrijheid heeft geprofiteerd om zich stevig te vestigen. Gedwongen door het leger heeft Kassem de macht der communisten moeten inbinden, doch de communistische partij houdt stand en zonder persoonlijk Kassem
aan te vallen, verhindert zij hem toch de communisten te vervolgen. Daar er dit
jaar geen nieuwe regeringskaders en constituties geschapen zijn, kan Kassem het
leger in de politiek niet uitschakelen; trouwens de enige macht, welke in staat is
het georganiseerd communisme in bedwang te houden, is het leger. Doch het
leger zou Kassem kunnen uitschakelen wegens zijn dubbelzinnige houding tegenover de communisten. Kassem schijnt weer meer op het leger te steunen, doch
het is niet meer zo gewillig als bij de revolutie. Het is zich sterk bewust van zijn
politieke rol, en het communisme wacht geduldig zijn tijd af daar het volk nog
niet genoeg is voorbereid op de grote slag. Kassera legt de laatste tijd sterk de
nadruk op de binnenlandse vrede, de souvereiniteit van de wet en de strenge
discipline, welke in het leger moet heersen. De toekomst zal uitwij zen of Kassem
bij machte is het binnenlandse evenwicht te scheppen en onafhankelijk te blijven. Hij heeft steeds logisch zijn politiek gevolgd, doch geen enkele revolutie
heeft alle elementen in handen. Dit wordt plotseling op heldere wijze bevestigd
door de aanslag op Kassem (8 oktober) , welke overal een grote indruk heeft
gemaakt, daar alles weer op het spel stond. Kassem is zeer zwaar gewond geweest, ofschoon men dit voor het volk heeft willen verbergen. Onmiddellijk na
de aanslag werden de grenzen hermetisch gesloten, en zijn er vele arrestaties
gedaan: nu spreekt men slechts van 350 'beschuldigden. Het eigenaardige van
geheel deze gebeurtenis is, dat men na twee weken in het buitenland nog niet de
ware motieven van deze aanslag kent. In Irak zelf is er in de pers een heftige
strijd ontstaan tussen de communistische en nationalistische kranten, welke
elkander beschuldigen de oorzaak te zijn geweest van deze aanslag. Dit bewijst
dat de communisten na hun zelf-kritiek wederom actief beginnen te worden. In
de arabische landen zijn allerlei veronderstellingen naar voren gebracht. Syrië
beschouwt de aanslag als de opstand van het volk tegen zijn tiran, Jordanië als
een reactie tegen de communistische invloed, en Egypte beschuldigt de communisten. Deze beschuldiging klinkt vreemd in de mond van Nasser, daar hij steeds
beweerd heeft, dat Kassem communist is: nu blijkt, volgens Nasser, dat Kassem
de vijand is van de communisten en van Nasser. Deze heeft ook geen gelukwensen gestuurd, wellicht, zo schreef een stoute journalist, omdat hij zelf graag
de aanslag had willen plegen.
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De problemen voor Nasser zijn niet geringer. De veranderingen, welke sinds
een jaar zijn politiek beheersen, hebben deze maanden een scherpere vorm
aangenomen: zij zijn belangrijk daar zij direct betrekking hebben op de Arabische eenheid en de gezamenlijke Arabische politiek. Het begint steeds duidelijker te worden, dat het Arabische probleem niet gelegen is in een keuze tussen
Oost en West, maar hoofdzakelijk in het politiek evenwicht tussen de Arabische
staten zelf. Nasser spreekt daarom steeds minder over de strijd tegen het imperialisme. Egypte, vooral na „de overwinning" van het Suez-kanaal, heeft steeds
het Arabisch evenwicht verbroken door zijn hegemonie te willen opleggen.
Voorjaar 1957: door zijn houding tegen het plan Eisenhower bracht Nasser
een scheiding tussen de Arabische koningen en Egypte. Zijn „neutraliteit" liet
de vestiging van het communisme in Syrië toe, met de bekende gevolgen: de
Syro-Egyptische unie, de Has j emietische federatie, de Libanese crisis en de
Irakese revolutie. Najaar 1959: door de gebeurtenissen van Irak, de weerstand
van Jordanië, Libanon en Soudan heeft Nasser geleerd voor de werkelijkheid te
'buigen, en zijn „neutraliteit" te herzien. Koning Saoud en Husseyn komen weer
terug in de Egyptische politiek, en zelfs Marokko en Tunis zullen er weer hun
invloed doen gelden. Nasser moet op de eerste plaats Syrië verhinderen met Irak
mee te gaan en vooral moet hij de Egyptische economie redden en versterken.
Door de verkiezingen van 8 juli heeft hij Syrië weer voor een tijd aan zich
verbonden, doch het economisch probleem is niet op te lossen zonder een Arabische eenheid, welke hij nu door een vrije samenwerking wil verwezenlijken.
De rijke Arabische landen moeten met de culturele en technische voorsprong van
Egypte een economische eenheid vormen om de Arabische welvaart te verzekeren. Egypte kan zich zelf niet bedruipen: Nasser zelf ziet duidelijk het probleem.
Gedurende de zeven komende jaren zal de bevolking in Egypte met 3 1/2 miljoen
inwoners vermeerderen, en in Syrië met een half miljoen, terwijl in de vijf af gelopen jaren de staatsinkomsten slechts met 25 °Jo vermeerderd zijn. „Indien deze
verhouding blijft, verklaart Nasser, indien de aanwas der bevolking groter is dan
die der staatsinkomsten, dan is er niets gedaan. De staatsinkomsten zijn hier per
hoofd slechts 40 pond, terwijl in Europa 300 en in Amerika zelfs 600. Wij
moeten komen tot 80 pond in 1970, en tot 160 in 1975 ". Inderdaad de eerste
tien jaren zou Egypte een jaarlijkse investering van 100 miljoen Egyptische
ponden nodig hebben: dit is 11 % van zijn jaarlijkse inkomsten, het kan nu
slechts 5 % nemen voor zijn economische ontwikkeling. Zelfs de Assouan-dam
is slechts een geringe oplossing, en het reusachtige kapitaal, waarvan Rusland
slechts 10% betaalt, had in andere landen driemaal zoveel economische voordelen gehad. Nasser had aangekondigd dat het genationaliseerde Suez-kanaal
de onkosten van de Assouan-dam kon dekken, doch het kan zelfs zijn eigen
noodzakelijke uitbreiding niet betalen. Om zich niet te veel aan het Oosten en
het Westen te binden voor zijn economisch herstel, moet Nasser noodzakelijk
steunen op de Arabische eenheid. Vandaar dat hij, alleen met koning Husseyn,
het plan Hammarskj oeld betreffende de Palestijnse kwestie heeft aanvaard : Nasser omdat het plan noodzakelijk steunt op het principe, dat het Arabische
Midden-Oosten een economische eenheid is: Husseyn omdat het plan zijn rijk
versterkt. Kaïro ontmoet dus weer Amman: Nasser, al zijn snode daden en
beledigingen tegen Jordanië vergetend, zoekt weer samenwerking met koning
Husseyn. Doch het plan Hammarskjoeld is nog geen werkelijkheid, en de economie van Jordanië is nog minder gunstig dan die van Egypte. Het leger verslindt
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het grootste gedeelte van het budget, en de besproeiing van 120.000 dounans
door het Ghor-kanaal en de wateren van de Yarnouk is ook nog maar een plan.
Door de politiek van Karame is Libanon nu ook op Kaïro gericht: Karame
bevindt zich nu in hetzelfde gezelschap als Sjamoen en Malik twee jaar geleden,
Nasser, Saoud, Husseyn en Mohammed V; alleen Noury Said ontbreekt. Ofschoon er in Libanon slechts vier ministers zijn, die het hoofd moeten bieden
aan talrijke moeilijkheden, zijn de twee moslim ministers deze zomer lang afwezig geweest. De spanning is daarom ook niet verminderd. Niettegenstaande zijn
liefde voor Egypte slaagt Karame er niet in Syrië vriendschappelijk voor Libanon
te stemmen en wordt hij door Nasser buiten de grote Arabische problemen
gehouden. In september heeft de regering zelfs toegestaan een manifestatie te
organiseren tegen Irak, ofschoon Karame in zijn redevoering voor de Uno
(redevoering, welke feitelijk door Malik gehouden moest worden) verklaarde
dat hij strikt neutraal is. Wij wachten dus op een manifestatie tegen Nasser.
De president heeft eindelijk het ontslag van minister Edde aanvaard en een
nieuwe regering gevormd, welke uit acht ministers bestaat. Deze overgang is
zonder grote schokken gegaan, daar hij als eenvoudige uitbreiding van het
ministerie beschouwd kan worden. Het -evenwicht tussen christenen en mohammedanen blijft numeriek gehandhaafd, doch alle voornaamste portefeuilles zijn
in de handen der mohammedanen. Het is te betreuren dat in de vorige „regering
van vier" er steeds persoonlijke onenigheden waren tussen de twee katholieke
ministers: het is jammer dat minister Edde vertrokken is, de uitbreiding der
regering bestaat niet direct in politiek geschoolde krachten. Pierre Gemayel stelt
als voorwaarde van zijn medewerking dat de regering een juist omschreven
programma heeft: dit zou een grote gebeurtenis in de geschiedenis van Libanon
zijn.
Op dinsdag 20 oktober is de nieuwe voorzitter van de kamer gekozen: met 33
stemmen tegen 29 is een oud-tegenstander van Sjamoun gekozen. De leuze:
noch overwinnaars noch overwonnenen, is na een jaar allang vergeten.

INTERNATIONALE
KRONIEK

Duits-Poolse
erfvijandschap
CYRILLE BOLDIREV

O

OK voor de minst welwillende was het duidelijk dat de West-Duitse
Bondskanselier in zijn boodschap aan de Polen bij de twintigste verj aardag der Hitler-invasie te kennen gaf, dat men over de ergste hinderpaal heen,
die tot nu toe een ware verzoening van nabuurvolken in de weg stond, in alle
ontspanning tot besprekingen kon geraken; dat hij niet vasthield aan de DuitsPoolse grens van 1939 en dat hij volstrekt niet de revanche-zuchtige erfgenaam
van het Derde Rijk was, zoals hij in Polen wordt voorgesteld. De volgende dag
antwoordde de Poolse Premier daarop, voor een auditorium van honderdduizenden, die geen van allen de tekst van Adenauers verklaring kenden: „gisteren,
op de twintigste verjaardag van Hitlers overval, trachtte de heer Adenauer onder
het storten van een paar afgewogen krokodilletranen op perfiede en cynische
wijze een wig te drijven tussen het Poolse volk en de Sovjetunie. Hij doet een
aanval op de basis van onze politiek, de vriendschap met de U.S.S.R, welke
vriendschap als-het-ware het resultaat is van gemeenschappelijke doeleinden en
van het Poolse staatsbestel —; hij zou wensen dat het Poolse volk tot de toestand van 1939 terugkeerde, toen het alleen stond. Dan zou hij gemakkelijker
met ons kunnen praten .... Wie Polen van de Sovjetunie wil losmaken, wenst
een zwak, ongewapend Polen, zoals het was voor september 1939; hij wil in
werkelijkheid de voorwaarden scheppen voor een nieuwe oorlog in Europa. Vergeefse liefdespogingen, heer Kanselier ! Zo vierde de heer Adenauer de verj aardag van Hitlers overval. Het is echter zo dat de heer Adenauer en zijn systeem,
tesamen met de achter zijn rug loerende revisionisten en militaristen, vandaag te
korte handen hebben om zelf de over de Elbe gelegen gebieden te bereiken —
onze bondgenoot n.l. de Duitse Democratische Republiek , om nog te zwijgen
over de Poolse landen aan Oder en Neisze. Het is echter zaak, zich ook voor de
toekomst daarvoor te beschermen. Dat is nu onze zaak en die der D.D.R., der
Sovjetunie en van alle socialistische Staten. Dat hangt van onze politiek af".
Deze verklaring van Cyrankiewicz moet in het verband ener gestadige, goed
georganiseerde propaganda verstaan worden, die elke aanleiding, elke veraf f e
of nabije geschiedenisdatum, elke actualiteit van de dag gebruikt om voor het
Poolse publiek de voorstelling van een oorlogszuchtig, op revanche belust,
militaristisch West-Duitsland levendig te houden, dat in wezen niet verschilt
van het Derde Rijk en als enige onverzoenlijke erfvijand moet gehaat worden;
dat tenslotte niet slechts de Oder-Neisze-grens, doch zelfs het bestaan van Polen
en van elk zijner bewoners met een terugkeer van de onvergeten schanddaden
en wreedheden uit de tijd van 1939 - 1945 bedreigt. Dit schrikbewind wordt nu
door de leidende figuren van het volksdemocratische regime, onder Gomulka
en Cyrankiewicz haast nog zorgvuldiger dan onder Bierut, om twee redenen
voorgesteld: vooreerst om zich langs een omweg over de nationale eensgezindheid tegenover een bestendige dreiging van buiten af van de positieve mede-
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werking of tenminste de verdraagzaamheid der niet-marxistische en anti-marxistische volksmeerderheid te verzekeren, alsook van de instemming met of althans
de aanvaarding van het Sovjet-bondgenootschap. Vervolgens om in het Kremlin
niet het steeds smeulende wantrouwen te wekken, dat de gehelebasis van de
door Gomulka belichaamde koers aan het wankelen zou brengen.
Moskou weert elk direct Duits-Pools gesprek af. De Sovjetdiplomatie heeft
bij een zekere, nog zeer beperkte ontspanning tussen Bonn en Warschau slechts
dan enig belang, als deze door bemiddeling der U.S.S.R. plaats vindt. Dat zou
echter eerst kunnen geschieden na voorafgaande grondige verbeteringen der
betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en het Kremlin. Zo is de Poolse volksdemocratie gedwongen, ook al zouden haar leiders dit niet willen, „de faire
mauvaise mine au meilleur jeu', bij gelegenheid dat Adenauer haar de verzoenende hand toestak. Althans voorlopig en waarschijnlijk tot in een verre toekomst. Men bespeurt de orchestrering der officiële Poolse verontwaardiging
door de Moskouse kapelmeester. De le september houdt Cyrankiewicz zijn toespraak, de 3e wijst de minister van Buitenlandse Zaken Rapacki op een receptie,
gehouden voor de Interparlementaire Unie, vernieuwde toenaderingspogingen
koel terug binnen de grenzen van een tot niets verplichtende beleefdheid. De
4e september zijn beiden, Cyrankiewicz en Rapacki, in de Sovjethoofdstad ter
opening van een daar te houden Poolse tentoonstelling bij welke gelegenheid zij
hun dank uitbrengen aan de U.S.S.R.
De regering te Warschau heeft, buiten de voortdurende betuiging van haar
trouw, haar liefde en dankbaarheid om, haar lastige Russische bondgenoten en
beschermers tenslotte in een ongewoon delicaat geval naar de ogen te zien: in
de kwestie der Russische houding in 1939. Iedereen in Polen en in de nietcommunistische wereld weet dat het plotselinge volkomen verdwijnen der
Rzeczpospolita van de landkaart door de samenwerking van Hitler en Stalin
mogelijk werd; dat verder in de late zomer van 1944 de tot de Weichsel doorgedrongen Sovjetlegers rustig toezagen, toen de Duitse bezetters onder hun ogen
de heldhaftige opstand in Warschau in bloed smoorden. Hieraan mag nu met
geen woord herinnerd worden. Op de gelijktijdig met de herdenkingsfeesten
van de Duitse inval op 20 januari gehouden conferentie der Interparlementaire
Unie wekten de toespraken van twee Amerikaanse afgevaardigden de heftigste
verontwaardiging bij hun Sovjetcollega's. Vooral de in het Pools gehouden afrekening van het congreslid der U.S.A., Machrowicz, met de Russische Polenpolitiek en met de houding van Moskou in de tweede wereldoorlog bracht de
Russen tot grote woede. Hun spreker, Gorkin, schreeuwde met trillende stem
de Sovjetthesen over die treurige gebeurtenissen de zaal in, zonder echter op de
niet-communistische parlementariërs (alsook op de Polen) indruk te maken. Om
deze uiterste verbittering der Russen te begrijpen, voegen wij erbij, dat Machrowicz de bijzondere belangstelling der Warschauer regenten geniet en vaak hun
gematigde zaakwaarnemer bij de verdediging van gemeenschappelijke Poolse belangen in de U.S.A. is; dat de Poolse gezant in Washington voor Machrowicz'
vertrek te zijner eer en ter ere der andere .Amerikaanse afgevaardigden een
receptie hield, die „in een bijzonder hartelijke stemming" verliep.
Nu was het zaak voor Cyrankiewicz, Rapacki en zelfs voor de katholieke
Sejm-afgevaardigde, universiteitsprofessor graaf Lubienski, vlug en overluid te
beklemtonen, dat men met de geliefde Sovjetbondgenoten dankbaar en onaf
scheidelijk verenigd was; ondanks kwaadwillige spelbrekers, de neonazi's te
-
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Bonn. Voegen wij er echter, om objectief te blijven, bij, dat Gomulka en Cyrankiewicz wantrouwend tegenover elk niet-communistisch Duitsland staan de
D.D.R. vertrouwen zij enkel omdat deze onvoorwaardelijk aan Moskou gehoorzaamt —. 't Persoonlijk levenslot der leidende Warschauer staatslieden heeft hen
tot deze gezindheid gepredisponeerd 1 ) . Cyrankiewicz is op zijn 3 5 ste jaar als
door een wonder aan het K.Z. ontkomen, is vroeg oud geworden, met een kale
schedel als herinnering aan doorstane kampellenden, na talloze vernederingen en
mishandelingen en als getuige van naamloze gruwelen. Zo vaak hij deze zijn
landslieden in het geheugen roept, wekt hij gevoelens op, die sterker zijn dan
de neiging tot verzoening.
Niet geheel ten onrechte heeft Cyrankiewicz in zijn hartstochtelijk antwoord
aan Adenauer bemerkt: „Ons, Polen, kunnen slechts volken begrijpen die een
gelijk lot ondergaan hebben. Andere verstaan ons slechter of helemaal niet. De
verzadigde begrijpt de hongerige niet". Als nu de Polen, de regerende communistische minderheid zowel als de niet-marxistische meerderheid, in de kranten
de foto's en de berichten van september 1939 weer voor zich zien, als zij zich
op de volgende zes jaar bezinnen; als men hun, waarheid met dwaasheid, Adenauer en zelfs diens socialistische tegenstanders met mensen verwarrend, in wie
nog de verderfelijke geest van het Duitsland van Wilhelm en Hitler rondspookt, dit alles voorhoudt, dan kan het ons niet verwonderen, ook al betreuren
wij het, dat de voor de Sovjetunie en het communisme gunstige propaganda
tegenover West-Duitsland gemakkelijk spel heeft. Uitspraken als die van minister Seebohm en Lemmer of gebeurtenissen als het samenkomen van vroegere
SS in Hameln, alsook de toespraak van de pantsergeneraal Meyer maken het
minstens verklaarbaar dat de ongetwijfeld goed bedoelde woorden van Adenauer, ja zelfs de door hartelijke Polen-vriendschap ingegeven uitingen der in
Warschau op de I.P.U.-bijeenkomst verschenen Duitse afgevaardigden Kopf
(C.D.U.) en Mommer (S.P.D.) met enige scepsis over hun geldigheid voor heel
Duitsland, vooral echter voor de toekomst opgenomen werden.
De voordeeltrekkers uit een dwaze en schadelijke erfvijandschap kunnen voorlopig in hun pantservuistje lachen.
1 ) Cfr. ons vorig artikel in Streven, augustus-september 1959, pp. 1020-1026, De
tw aa'j a van het Poolse Politbureau.
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Gaudi en de nieuwe architectuur
ARCELONA wordt beheerst door het vreemde silhouet van de Sagrada
Hopeloos verouderd naar de smaak van onze tijd, voor velen zelfs
bepaald monstrueus, gaat de eigenzinnige en barbaarse schoonheid van deze
plastische dromenarchitectuur juist heden ten dage weer overal de aandacht
vragen. Precies op het ogenblik dat men meent de moderne architectuur in een
nieuwe stijlbepaling te kunnen vatten en haar te kunnen omschrijven met maatstaven van strikte functie, rechte lijnen, effen vlakken, vrije paneelwanden en
veelvuldig gebruik van glas, groeit opnieuw aan alle kanten een verbaasde bewondering voor dit barokke werk en voor de fantastische architect die het daar
neerzette, Antoni Gaudi. Komt er dan een eind aan de rechtlijnigheid van de
moderne architectuur ? Wordt deze Gaudi de patroon van een nieuwe fase in de
evolutie van de 20-eeuwse bouwkunst ? Laten we even het werk van Gaudi
bekijken voor wij op deze vragen antwoorden.

B Familia.

Antoni Gaudi i Cornet is geboren op 25 juni 1852 te Reus, niet ver van
Tarragona, uit een familie van smeden. Met zestien j aar trekt hij naar Barcelona
en vestigt zich voor goed in de exuberante hoofdstad van Katalonië. Aan de
hij ging echter nog
school voor architectuur waar hij zich liet inschrijven
doceerde men toen
liever naar de colleges van wijsbegeerte aan de universiteit
de opvattingen van Viollet-le-Duc en leerde men hoe de ideale gotische kathedraal moet gebouwd worden. De architectuur heeft in die dagen haar ruimtescheppende en gestaltegevende functie vergeten in een genoeglijke nabootsing
van uiterlijke stijlkenmerken. Ook Gaudi zou van dit tijdsgegeven uitgaan, maar
in de grond zou hij er nooit aan toegeven: zijn drang naar absoluutheid zou
deze stijlelementen zo uitdiepen en van binnen uit reconstrueren, dat hij onder
de enigszins bedrieglijke schijn van historische vormelijkheid toch in de echte
zin van het woord architectuur zou verwezenlijken. Het was hem helemaal
duidelijk dat het niet opgaat de gotiek te doen herleven. Naar zijn eigen woorden wilde hij „het werk van de grote bouwers van de middeleeuwen weer opnemen daar waar zij het hadden gelaten" 1 ) . Nooit werd hij zich, zoals andere
voorlopers van de moderne architectuur, een van de Velde, een Wright, van zijn
revolutionaire rol bewust. Ingekeerd, maar zelf zeker ging hij zijn weg. Reeds als
student, in 1878, kreeg hij zijn eerste belangrijke opdracht en zond hij werk
naar de internationale tentoonstelling van Parijs. In 1888 is hij met werk vertegenwoordigd op de wereldtentoonstelling van Barcelona, in 1901 wordt hem
de eerste architectuurprijs van de stad toegekend. In zijn betrekkelijk lange
loopbaan voltooit of begint hij echter slechts heel weinige gebouwen. Na zijn
dood op 10 juni 1926 liep hij onder een trolleybus is het alleen Salvador
Dali die het waagt Gaudi voor zijn surrealistische fantasieën op te eisen, maar
1

) L'Oeil, februari 1955, p. 33.
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zijn artikel in de Minotaure van 1930 wordt al even vlug vergeten als de meester
voor wie het een hulde wilde zijn.
Gaudi's eerste werk was het Huis Vincens, gebouwd van 1878 tot 1880 te
Barcelona, 24 - 26, calle de las Carolinas. Verschillende invloeden zijn hier nog
aan te wijzen, vooral de overwegend moorse Mudéj ar-stij 1. Als jong architect
was Gaudi inderdaad nog te veel toegespitst op de verschijningsvormen. In de
natuur ging hij de oertypes na, welke hij dan in zijn werk min of meer vrij, soms
meesterlijk, interpreteerde. Deze woning biedt daar een voorbeeld van in het
ijzeren hek van de toegang. H. R. Hitchcock aarzelt niet, het een van de meesterwerken te noemen van de toegepaste kunst van die tijd 2 ) . Hoewel dit hek niet
gesmeed is, maar gegoten, hoort het tot de beste traditie van het handwerk, dat
Gaudi van huis uit kende en dat steeds een essentieel bestanddeel van zijn
architectuur zal blijven. Hij zal slechts weinig specifiek moderne materialen en
technieken aanwenden en, in tegenstelling tot de tendens van zijn tijd, gebruikt
hij het ijzer niet als een constructief maar als een zuiver vormelement. Meteen
laat dit eerste werk reeds zien dat Gaudi's activiteit zich niet beperkte tot die van
een architect zoals wij die nu verstaan. Hij was ook aannemer die zijn eigen
werkkrachten opleidde en zelf zijn materialen uitzocht; hij was beeldhouwer,
niet alleen in zo ver hij de plastische gestalte van zijn gebouwen benadrukte,
maar ook in het scheppen van zelfstandige beelden en het opbouwen van op
zichzelf staande plastische composities, die bij voorkeur hun plaats krijgen op
het dak; hij was smid en stelde met alle soorten van metaal, deze karakteristieke
grondstof van de moderne beeldhouwkunst, wonderbare composities samen; hij
bezat ten slotte de zin om uit een heleboel toevallige afvalmaterialen adequate
kunstwerken te construeren, zoals Kurt Schwitters dit later in zijn Merzbilder tot
een principe zou verheffen 3
Van 1885 tot 1889 bouwt Gaudi voor Don Eusebio Güell in de calle del
Conde del Asalto, 3 - 5, te Barcelona een paleis als voor een Venetiaanse prins.
Hier wendt hij, in de toegangspoorten, voor het eerst de parabolische boog
aan, die in bijna al zijn latere werken zal terugkeren en die in de jongste architectuur te pas en te onpas weer wordt aangewend om zijn interessante structurele
eigenschappen. Het gehele interieur wordt beheerst door een uiterst lichte koepelconstructie welke drie verdiepingen omvat. De ruimte-eenheid welke hierdoor
ontstaat, wordt verder benadrukt door een verbinding van beglaasde openingen
tussen de verschillende vertrekken. De behandeling van het ijzerwerk, dat zich
op de meest onverwachte wijze rond zuilen en kapitelen slingert en de dynamiek
van de overgangen uitdrukking verleent, zal een tiental jaren later in de „art
nouveau"-architectuur haar volle toepassing vinden. Maar het meest verrassende
aspect van dit gebouw is het dak of liever de daktuin met zijn abstracte gewassen
van schouwen en lichtkokers. Deze zijn niet alleen in zeer originele, nog enigszins onhandige, vormen uitgewerkt, maar hun bonte bekleding met gebroken
keramiektegels, afval van glas en steengruis, vormt een schitterend mozaïek,
dat in sommige van zijn fragmenten het decoratieve spel ver achter zich laat en
tot een autonoom kunstwerk uitgroeit. Ook al maakt het Guell-paleis op onze
moderne smaak een onwennige indruk van losgeslagen fantasie, bij nader toezien
) .

2) Architecture nineteenth ; twentieth centuries, p. 202, hernomen als inleiding op
de catalogus Gaudi, Museum of modern art, New York, 1958.
3) Cfr. Streven, augustus-september 1956, pp. 1065-1069: K. N. Elno, Kurt Schwitters, vader van de ,,Merz"~kunst.
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handhaaft het toch in onze dagen nog zijn geldigheid, door zijn belangrijke
vernieuwingen en zijn geniale uitwerking, vooral echter door zijn begrip voor
een authentieke eenheid van ruimte en vorm, van structuur en gestalte, een
eenheid welke hier weliswaar sterk persoonlijk en subjectief gekleurd wordt in
dienst van een ons vreemd geworden levensgevoel. Dit alles affirmeert zich
echter nog duidelijker in de volgende opdrachten.
Reeds in 1884E was Gaudi aangesteld als werkleider bij het bouwen van de
neo-gotische kerk van de Heilige Familie, de Sagrada Familia, ontworpen door
zijn leermeester del Villar. Nog voor het Guell-paleis had hij, naar diens project,
de crypte gebouwd. Van 1887 tot 1891 leidt hij de uitvoering van het koor, dat
hij zelf in een bloemrijker neo-gotiek had ontworpen. Als hij echter het westportaal aanpakt, dat hij in zijn iconografische synthese aan de Geboorte wijdt,
vernieuwt hij de neo-gotiek zo, dat hij tot een nieuwe, persoonlijke stijl komt.
Pas in 1903 kon hij met de uitvoering ervan beginnen, maar zelfs dit ene portaal
zou hij nooit voltooien. De bouw van deze „armen-kathedraal" was immers
afhankelijk van aalmoezen, waarvoor Gaudi ook zelf, als overtuigd gelovige,
van deur tot deur ging bedelen. Maar dit was niet de enige reden waarom het
project, waaraan hij van 1910 tot aan zijn dood uitsluitend werkte, zo traag
vorderde. Deze langzaamheid was inherent aan zijn bouwwijze zelf, waarbij
haast iedere steen zijn eigen individualiteit bezit en door de handen van de maker
moet gaan, zo niet om zijn constructieve, dan om zijn decoratieve functie. Maar
de expressieve kracht en de geëxalteerde overvloed van de steen volstonden nog
niet. Om zijn visie volledig te expliciteren, over de grenzen van de architectuur
heen, schrijft hij boven op de vier 100 meter hoge spitsen in monumentale
letters „Hosanna', en waar de torens van hun basis opstijgen herhaalt hij in een
ononderbroken rij „sanctus, sanctus, sanctus ...''. Zo geweldig is zijn aandrang,

tekening van Gaudi
voor de Sagrada Familia

dat de woorden zich niet meer rustig aan elkaar voegen maar elkaar als het ware
in een machtige polyfonie verdringen. Twaalf torens had hij voor deze kerk
voorzien. Zij werden nooit gebouwd. Het hele opzet kennen wij slechts door
enkele schetsen, vooral door de maquetten, waarvan hij de laatste een j aar voor
zijn dood maakte. Hij tekende weinig. Hij experimenteerde met maquetten die
hij dynamisch opbouwde uit beweegbare materialen, zodat hij en dit is uiterst
belangrijk voor een juist begrip van zijn werk de krachtlijnen van zijn
structuur meer experimenteel dan visueel vastlegde. Naar de aldus gevonden.
gegevens schetste hij dan de opstand van zijn gebouw. De maquette voor de
hoofdbeuk van de Sagrada Familia kreeg hierdoor een zodanig organisch aspect,
dat men als bij een levend wezen de dynamiek van zijn structuur onder de
vormen kan speuren. Dezelfde zin voor de evolutie der verschijningsvormen naar
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de dynamische structuur der dingen vinden we terug in Gaudi's belangstelling
voor de natuur-objecten die hij verzamelde en nauwkeurig bestudeerde.
De Sagrada Familia lag Gaudi het nauwst aan het hart en wat hij er van voltooide deed hem in de herinnering voortleven. Maar toch is zij niet zijn rijpste
werk. Dit ontstaat in het eerste decennium van onze eeuw en omvat een viertal
realisaties: de uitbouw van het Guell -park, nu het stadspark van Barcelona, de
crypte van de Colonia Giiell, de Casa Batlló en de Casa Milá.
Het Guel-park strekt zich over verschillende terrassen op de helling van de
monte Carmelo uit. Merkwaardig modern is de zorg van Gaudi om de situatie
van het terrein te eerbiedigen en het zonder het te schenden voor de mens bewoonbaar te maken. Met dit doel ook koos hij voor de gaanderijen en pavilj oenen de steen die de heuvel zelf leverde. Meer nog dan in de overige werken
lijkt Gaudi hier zijn fantasie vrij spel te laten en te spotten met de wetten van
zwaartekracht en harmonie. Zijn non-conformistische geest komt hier, én in de
crypte van de Colonia Giiell, het scherpst tot uitdrukking. Hij ignoreert de
overgeleverde wetten van de statiek en de ingewortelde psychologische reflex
en van het aanschouwen: waar een druk zijdelings moet opgevangen worden,
stelt hij consequent een zuil schuin, bouwt hij een muur scheef. Zijn fantasie is
echter niets anders dan strikte logica: de slingerende beweging van de kilometerlange bank b.v. is volgens precieze mathematische diagrammen aangelegd. Het
geniale is echter, dat deze precieze berekeningen niet als formules zijn toegepast
maar intuïtief in een oorspronkelijke synthese zijn gezien, waarin ruimte,
structuur, vorm en kleur een levende eenheid uitmaken. De polychrome bezetting
van bank en paviljoen met resten van keramiek, glas en steen vormt een van de
meest originele kunstwerken van onze eeuw, minder bewust wellicht dan de
naïeve verbeeldingen van een Miro, die hier zijn inspiratie vindt.
Voor dezelfde opdrachtgever ontwierp Gaudi te Santa Colama de Cervello
een kapel voor de werklieden van de Güell-spinnerijen. Het project, want ook
deze opdracht is slechts een project gebleven, waaraan hij werkte van 1898 tot
1914, is gelijksoortig opgevat als dat van de Sagrada Familia. Het toont Gaudi's
visie van het kerkgebouw als een groots monument, uit de grond groeiend als
een lofzang tot de Schepper. Hier ook gaat deze kunstenaar zijn strikt persoonlijke weg, blijkbaar alleen zijn eigen visie volgend en weinig bekommerd om
historische werkelijkheden. Die trek vinden we trouwens ook bij andere Spaanse
modernen terug en Madariaga omschrijft hem treffend waar hij van de Spanjaard zegt: „Chacun va à la recherche de ses idées ^ et de ses sensations par son
chemin individuel sauf peut-être un vague sentiment commun d'isolement".
Wellicht is dit de reden van het onhistorisch karakter van de Guell- crypte. Zij
is in de letterlijke zin van het woord gegroeide architectuur, of naar de uitdrukking van Hitchcock, naar analogie met „action painting'', een „action architecture" : een bouwkunst die zich steen na steen improviseert in een steeds gespannen relatie. De improvisatie drijft Gaudi zo ver en wij kennen onder onze
hedendaagse kunstenaars zijn navolgers , dat hij toevallige elementen als
afgedankte machine-onderdelen verzamelt om de afsluiting van zijn vensters te
vervaardigen.
Tenslotte zijn er nog twee appartementsgebouwen: de Casa Batlló, 43, Paseo
de Gracia, en de Casa Milá, nr. 92 van dezelfde laan, waar ook Picasso eens
gewoond heeft. Het eerste (1905 - 1907) is een aanpassing van een bestaande
woning. Toch heeft Gaudi er zijn eigen stempel op gedrukt, vooral weer in de
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uitwerking van de dakpartij, die in een grootsere visie een verder uitbouwen is
van zijn polychrome sculpturen, en in de tuingevel, als het ware een skeletbouw,
rechtlijnig en geheel open. De rechtlijnigheid in de hoogte wordt echter overspoeld door het zware dak-complex en door de golvende beweging van de
balkons, die over de hele breedte van de gevel lopen. Nooit, en zeker niet
wanneer het om een woning gaat, wordt Gaudi's bouwkunst een gevelarchitectuur. Zij is steeds opgevat als een eenheid die van binnen naar buiten dringt.
Zijn gevels zijn dan ook niets anders dan de getrouwe echo van de ruimtelijke
expressie die hij binnen nastreeft. Kon deze eenheid hier, in de Casa Battló,
niet volkomen verwezenlijkt worden omdat hij met een bestaand gegeven
rekening had te houden, dan leeft hij zich in de binnenarchitectuur toch weer
helemaal uit, hij laat zijn wanden als golven wentelen om de verschillende
ruimten, waarvan de ene niet zonder de andere te ervaren is.

plattegrond
gelijkvloers Casa Milá

De Casa )Vlilá, beter bekend als la Pedrera (1905 1910), is een groot hoekhuis, opgebouwd rond twee binnenpleintjes. De plattegrond roept de herinnering op aan de Zuidduitse Rokoko en laat de barokke bewogenheid van het
geheel vermoeden. Maar de opstand met zijn zware, ernstige vormen mist geheel
de lichte speelsheid van de Rokoko. Al geeft deze woning een meer geciviliseerde indruk dan de barbaarse schoonheid van de Guell-kapel, toch herkent men er
dezelfde hand in. Ook hier heeft elke steen zijn eigen functie en vorm. Le Corbusier heeft van het werk van Gaudi eens gezegd, dat het als in klei is geboetseerd, maar dit mag men niet verkeerd verstaan. Gaudi laadt de steen inderdaad
met een ongewone sentimentaliteit, zodat hij bijna even gevoelig wordt als klei.
Maar deze gevoeligheid wordt beheerst door een nog sterkere constructiviteit en
door het respect voor het materiaal dat in zijn kracht wordt bewaard. De gevelarchitectuur van de Casa Milá boeit over het algemeen zo sterk, dat men de rest
van het gebouw veronachtzaamt. Toch is ook hier weer de doordringing van
binnen en buiten sterk benadrukt. Men kan zelfs niet helemaal meer van een
gevel spreken in de klassieke zin van het woord. Hij vormt geen scherm, geen
afsluiting meer. Er is nog slechts een ruimtelijke structuur, al krijgt die dan ook
een expressieve waarde waaraan wij niet meer gewend zijn. Deze ruimtelijke
structuur is consequent in het hele gebouw doorgevoerd. De Casa Milá is inderdaad een skeletbouw, een oplossing die voor Gaudi een dwingende noodzaak
was. Reeds in het Guell-paleis had hij naar een vrije planverdeling gezocht,
waartoe alleen de skeletbouw hem volledig in staat stelde. Gaudi kwam tot deze
oplossing van uit heel andere beschouwingen dan de latere voorvechters ervan.
Maar ten slotte beantwoordt ze zowel bij hem als bij de modernen aan een
zelfde behoefte: de isolatie te doorbreken en de eenheid van een ruimtelijk
complex te benadrukken.
-
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Wellicht beantwoordt deze voorstelling van Gaudi's werk niet helemaal aan
de indruk die wij ervan hadden en lijkt alles een beetje hineininterpretiert. Toch
menen wij dat diegenen die aan dit werk misprijzend voorbijgaan of het alleen
bewonderen als een grillige fantasie, ontsproten aan een getourmenteerd brein,
deze architectuur van uit de huidige smaak verkeerd interpreteren en juist het
diepere aspect, waardoor ze ook voor ons nog betekenis kan hebben, over het
hoofd zien.
Het is immers niet alleen om wille van nieuwe, moderne structuuroplossingen
dat Gaudi in onze dagen opnieuw in het brandpunt van de belangstelling komt
te staan, wel om het karakter waarmede hij deze oplossingen een gestalte heeft
gegeven. Men heeft gemeend de moderne architectuur te kunnen bepalen als de
architectuur van het Bauhaus, met haar hoogtepunt in de aristocratische bouwkunst van Mies van der Rohe: een architectuur van rust, orde en uiterste beheerstheid, en van een beeldloze en anonieme ingekeerdheid: de strenge architectuur van het „less is more" . Maar moderne architectuur mag men niet identificeren met de architectuur van Mies van der Rohe en de Miesians. Met enige
verbazing heeft men zich daar rekenschap van gegeven, toen Le Corbusier in
1955 zijn kapel te Ronchamp voltooide. Men sprak toen van een wending, zelfs
van een verloochening van de moderne architectuur, en nu haalt men daarbij de
jongste ontwikkeling aan van enkele bekende architecten, waarvan het meest
typische voorbeeld Eero Saarinen is.

T W/A- luchthaven van Idlewild
Eero Saarinen

Saarinen is een leerling van Mies en hij komt er rond voor uit. Maar sedert
zijn auditorium en kapel in het Massachusetts Institute of Technology, vooral
sedert zijn Yale Hockey Ring en zijn TWA-Ontvangsthal voor de luchthaven
van Idlewild, New York, verwijt men hem, of looft men, zijn ontrouw aan de
meester. Saarinen antwoordt daarop: „There are many ways of being influenced
by Mies. I would say that I have been most influenced by him in the MIT
auditorium not by his form but by his principle of making structure the
dominant element in architecture and letting the functional ones fit in' 4
Zonder de waarde van Saarinens laatste werk te willen beoordelen, menen wij
dat zijn theoretische verdediging zeer pertinent is. Er is geen reden om de architectuuropvatting van Mies van der Rohe tot de rechte lijn en hoek te herleiden,
te meer daar Mies zelf nu de curve gebruikte in zijn Museum te Houston,
Texas, zonder dat er van enige concessie aan een mode sprake kan zijn. En
duidelijker dan Mies zelf kan men zijn opvatting niet vertolken: „It is 100%
) .
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The architectural Review, november 1959, p. 307.
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Operagebouw Sidney Joern Utzon
wrong, that we want to discipline people and force them into a mould. Modern
architecture needs more freedom. And it is not ideal for everything to be a 'box".
Naast Saarinen zijn de klassieke voorbeelden voor de zogenaamde nieuwe
fase in de moderne bouwkunst: het model voor de opera te Sidney van Joern
Utzon, de betonconstructies van Candela en Enrique de la Mora; het ontwerp
voor het station te Napels van Castiglioni; de arena te Raleigh van Nowicki; de
congreshall te Berlijn van Stubbins; de C.N.I.T.-tentoonstellingshall te Parijs
van Zehrfuss, Prouvé en Nervi; de kerken te Brasilia van Niemeyer .... en vele
andere meer: rijp en groen door elkaar.
Wat hebben deze gebouwen te maken met het werk van Gaudi waarmede ze
worden vergeleken ? Zoals vaak in twistvragen worden ook hier zeer uiteenlopende zaken door elkaar gehaald, meestal omwille van enkele oppervlakkige
analogieën. Voor wie nader toekijkt is het duidelijk dat de moderne architectuur
gespannen staat tussen twee polen, die we al te schematisch kunnen aanduiden
als de architectuur van het Bauhaus met Gropius, Breuer, Mies der Rohe aan de
ene kant, en aan de andere de architectuur, die minder gemakkelijk onder één
noemer te brengen is, van een Wright, een Le Corbusier .... Ronchamp was
voor Le Corbusier geen verloochening van zijn principes, slechts een consequent en origineel doordenken ervan. Het Guggenheimmuseum van Wright
staat niet in tegenspraak tot zijn Pricetower of zijn Kaufmannhouse.
mannhouse. De meesters van deze richting zijn het die zich op Gaudi kunnen beroepen omdat ze
zijn architectuuropvatting verder dragen. Zoals Gaudi voelen zij de behoefte
om hun structuur tot een expliciete en individuele gestalte te laten worden en
ze als zodanig poëtisch te benadrukken. Wij willen hiermede niet beweren dat
de andere richting in haar strenge architectuur het niet tot poëzie kan brengen,
alleen dat zij die poëzie laat samenvallen met het universele van de structuur.
Een Corbusier, een Wright daarentegen willen het poëtische element naar voren
halen als een enigszins onafhankelijk moment in de beleving van de ruimtevormen en door het feit zelf individualiseren zij hun scheppingen. Dit gaat op
voor de kapel van Ronchamp evenzeer als voor de wooneenheid van Marseille,
voor het justitiegebouw te Chandigar evenzeer als voor het klooster te La Tourette.
..Met het werk van Le Corbusier is het werk van Utzon of Saarinen, om het
bi) deze voorbeelden te laten, in niets te vergelijken, zoals het ook met Gaudi
niets gemeen heeft. Waarom wordt Gaudi dan toch als hun voorloper gehuldigd ? Omdat zij het eigenlijk karakter van diens architectuur verkeerd hebben
begrepen ? Wellicht. Zij hebben wel een vermoeden gehad van de sterke indivi-
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dualisatie en het expressionistisch karakter ervan, maar dit aspect hebben zij
losgemaakt van de geniale eenheid die aan Gaudi's werk zijn grootheid verleent.
Hun gebouwen zijn duidelijk gekarakteriseerd door de architectuuropvatting van
Mies van der Rohe, die het universele als hoogste principe huldigt. De paraboloïde, waar zij gretig gebruik van maken, neemt het universele aspect van deze
gebouwen niet weg. Zij lijden aan een zekere dubbelzinnigheid en onvoldragenheid omdat de individualiteit en de poëzie welke zij nastreven, een uiterlijke
bijkomstigheid blijft en een literaire bijsmaak heeft. De ontvangsthall van
Idlewild wordt voorgesteld als een neerstrijkende vogel en haar functie wordt
verklaard als een intreden in de dynamische beweging van het vliegen. Utzon
van zijn kant heeft de schalen van zijn opera verantwoord als een spel van bolle
zeilen, beantwoordend aan de havensfeer van Sidney. Maar beton spant men
niet als zeilen, vooral als men er verder alleen maar last van heeft om de
functie van zijn gebouw er onder door te schuiven. Deze fantasieën zijn een te
smalle basis om ernstige architectuur erop te laten rusten. Men krijgt de indruk
dat de hoofdbekommernis van deze architecten was, iets nieuws, iets interessants
te maken. Daar zijn zij in geslaagd. Maar daaraan is de geest van Gaudi en van
alle echte architectuur vreemd. Wij denken aan het woord van Mies: „I don't
want to be interesting. I want to be Bood".

Guggenheimmuseum
F.L. Wright
Al brengen wij persoonlijk voor dit werk niet veel waardering op, toch kunnen wij het zo maar niet negeren. Het wijst op een verlangen naar een grotere
bewogenheid, een meer individuele gestalte in de moderne architectuur. Wel
was dit verlangen van de aanvang af aanwezig in het moderne bouwen, ook
buiten de richting van Wright en Le Corbusier; denken wij maar aan Aalto.
Doch het uit zich nu sterker, enerzijds omdat het experimenteren met de moderne mogelijkheden steeds boeiender wordt, anderzijds omdat er ongetwijfeld een
academisme dreigt van de rechte lijn. Tenslotte ook omdat bij vele jongeren een
te grote geldingsdrang heerst die zij willen uitwerken in een te fel geprononceerde originaliteit, alleen bekommerd om het nog niet geziene. Hetzelfde
effect zoekt eveneens een groep Italiaanse jongeren die een uitgesproken antimodernisme huldigen, maar evenzeer als Saarinen en Utzon alle sporen vertonen
van een modeverschijnsel. De fout die de architectuurkritiek bij dit fenomeen
heeft begaan is de gelijkschakeling van hoge kwaliteit en goedkope sensatie, en
dit alles omwille van een gebogen lijn. Men kan de C.N.I.T.-hall te Parijs toch
niet op één lijn stellen met de TWA-luchthaven te Idlewild. Als wij goed zien,
is het die gebogen lijn welke Gaudi, ondanks zijn „monstruositeit", tot een
modefiguur heeft gemaakt. Niet die lijn maakt Gaudi's betekenis uit, wel zijn
hoge opvatting van de architectuur en de geniale uitdrukking die hij eraan
verleende.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

ROTE dank is Europa verschuldigd aan de op 16 oktober 11. in het Walter
G
Reed hospitaal te Washington overleden Amerikaan George C. Marshall.
Hij werd in april 1939 door president Roosevelt benoemd tot stafchef van het
Amerikaanse leger op een ogenblik, dat de V. St. eigenlijk geen leger hadden en
de tweede wereldoorlog op komst was, waarin de V. St. zich niet afzijdig zouden
kunnen houden. Dank zij zijn talenten als militair, organisator en diplomaat
wist hij in de kortst mogelijke tijd een leger op te bouwen, dat in staat bleek de
Nazi-troepen totaal te verslaan. Hij zag echter ook in, dat een militaire bevrij ding niet voldoende was; Europa zat economisch volkomen aan de grond en zou
zo rijp zijn voor een communistische overheersing. Als minister van buitenlandse zaken hield hij op 5 juli 1947 aan de universiteit te Harvard een rede,
waarin hij het European Recovery Program, beter bekend als het Marshall-plan,
lanceerde en pleitte voor een consequente Amerikaanse hulp bij het economisch
herstel van Europa. Toen dit plan door het Congres werd aanvaard, kon er hier
eerst werkelijk sprake zijn van wederopbouw. Speciaal ons land heeft veel te
danken aan het initiatief van gen. Marshall. Als op het ogenblik onze produktie
een hoog peil heeft bereikt, de financiën gezond zijn en grote waterbouwkundige werken kunnen worden uitgevoerd, is dit mede een gevolg van de doorvoering van het Marshall-plan. Europa zal tegenover Marshall en het Amerikaanse volk, dat een zware last op zich nam, zijn dankbaarheid moeten blijven
tonen door een uiterste inspanning om eigen krachten te versterken. Dit kan
alleen door een grote samenwerking, waarop ook Marshall reeds aandrong.
Tegen velen verwachtingen behaalden de conservatieven o.l.v. Macmillan bij
de verkiezingen in Engeland een meerderheid. Voor de derde achtereenvolgende
keer een uitzonderlijke gebeurtenis in de Engelse parlementaire geschiedenis
hebben zij de regering in handen, nu zelfs met een grotere meerderheid dan
in de vorige periode. Verwachtte men, toen Macmillan de verkiezingen uitschreef, een overwinning, tijdens de verkiezingscampagne groeide de hoop der
labours en vlak voor 8 oktober wist eigenlijk niemand meer wat er zou gebeuren.
Procentsgewijs behaalden alleen de liberalen winst, terwijl zowel de conservatieven als de labours (resp. 1/2 en 2,6% ) achteruitgingen. Tengevolge van het
toegepaste districtenstelsel bleven de liberalen echter staan op zes zetels, terwijl
de conservatieven er 23 wonnen en de labours er evenveel verloren. Macmillan
heeft nu ruim honderd zetels meer in het Lagerhuis dan de labours. Hij blijkt
met zijn leuze: vrede en welvaart, het Engelse volk goed te hebben aangesproken. Het was dan ook te verwachten, dat hij weinig veranderingen in de
samenstelling van zijn kabinet zou aanbrengen. Een van de belangrijkste wij zigingen is waarschijnlijk, dat Reginald Maudling bevorderd is tot minister van
economische zaken. Dit zou n.l. kunnen wijzen op een enigszins veranderde
houding van Engeland t.o.v. de Europese samenwerking; in deze richting wijst
Aok de uitlating van Macmillan kort na de verkiezingen, dat Engeland, dat tot
-oor kort niets voelde voor een nauwere aansluiting bij de Euromarkt en, toen
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het de onderhandelingen over de vorming van een vrijhandelszone verbonden
met de EEG zag mislukken, zelfs overgegaan was tot de oprichting van een
kleine vrijhandelszone tussen Engeland, de Scandinavische landen, Oostenrijk,
Zwitserland en Portugal, nu weer vol goede moed onderhandelingen wil openen
met het Europa van de Zes. Ziet ook Macmillan in, dat als hij welvaart belooft
aan zijn volk, deze niet kan worden verwezenlijkt, tenzij hij erkent, dat Engeland
in Europa ligt?
Het is volkomen logisch, dat Macmillan in zijn overwinning de goedkeuring
door de meerderheid van het Engelse volk ziet van zijn buitenlandse politiek.
Hij beschouwt zichzelf door zijn bezoek aan Moskou in februari als de voorbereider van het gesprek tussen Eisenhower en Chroestsjef in Camp David in
september j 1. en wenst nu binnen zeer korte tijd te komen tot een topconferentie
van de grote vier. Hij heeft dit reeds laten blij ken tijdens de verkiezingscampagne, maar de V. St. lieten weten, dat er nog geen datum bepaald was; zij wilden
kennelijk de uitslag van de Engelse verkiezingen afwachten, want na de conservatieve overwinning was Eisenhower ook van mening, dat een topconferentie
spoedig kon volgen. In Bonn had Audenauer aanvankelijk bezwaren tegen deze
haast; deze bleken echter te zijn verdwenen na persoonlijke brieven van Eisenhower en Chroestsjef aan de bondskanselier; wel blijft hij bezwaren koesteren
tegen de bespreking van de kwesties Berlijn en Duitsland, daar hij bang is, dat
er in de 'bestaande atmosfeer te vlot concessies aan Rusland zouden worden
gedaan ten nadele van Duitsland; volgens hem moet er slechts gesproken worden
over ontwapening, waarbij dan de plannen van Chroestsjef en Sellwyn Lloyd,
die minister van buitenlandse zaken is gebleven, ter sprake kunnen worden
gebracht. Adenauer weet, dat hij geen deel zal nemen aan de topconferentie en
haar hoogstens als adviseur zal kunnen bijwonen; wel heeft hij zijn steentje
bijgedragen tot het welslagen der bijeenkomst door te erkennen, dat zijn land
voor de door Duitsland begonnen en verloren oorlog zal moeten betalen. Ook
zullen er pogingen gedaan moeten worden om alle tegenstellingen in het W.
Kamp te overwinnen; in verband hiermede is het aangekondigde bezoek van
Adenauer aan Londen op 17 november van betekenis.
Een groter struikelblok voor een spoedige topconferentie is gen. de Gaulle.
Hij voelt er niets voor om als te verwaarlozen vierde man aan een gesprek deel
te nemen; hij wil behandeld worden als de gelijke van Engeland en fungeren als
leidende mogendheid op het vasteland. Om deze rol te kunnen spelen moet
Frankrijk over eigen kernwapens beschikken en zou er een einde moeten komen
aan de Algerijnse oorlog. Geen van beide moeilijkheden kan Frankrijk op korte
termijn oplossen. In het openbaar heeft de Gaulle een beter argument voor
uitstel: hij eist een grondige voorbereiding en eigenlijk herhaalt hij hiermee een
verlangen, dat vroeger herhaaldelijk van Amerikaanse zijde werd geuit. Tot deze
grondige voorbereiding rekent de Gaulle waarschijnlijk ook een persoonlijk
onderhoud met Chroestsjef. De laatste heeft de uitnodiging om naar Parijs te
komen aanvaard, maar er is nog geen datum vastgesteld. En natuurlijk moet er
aan de topconferentie een overleg tussen de W. grote mogendheden vooraf gaan.
President de Gaulle heeft het pleit voorlopig gewonnen, want na een wereldreis
van Eisenhower, waarbij hij o.a. India en Pakistan zal bezoeken, zal het W.
top-overleg op 19 december te Parijs plaats hebben; onmiddellijk na de Natovergadering, die eveneens te Parijs zal bijeenkomen. Onder de kleine Natolanden gaan er nu echter stemmen op om beide conferenties tegelijkertijd te
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houden om de mogelijkheid te scheppen ook de kleine landen in het overleg te
betrekken; de oorspronkelijk voorgestelde volgorde zou te veel wijzen in de
richting van een soort directoraat van de groten in de Nato, zoals de Gaulle
vroeger zonder succes heeft voorgesteld. In geen geval zal de top dit jaar
nog bereikt worden, maar of het nu mei of juni zal worden, zoals de Gaulle
wenst, staat nog te bezien, daar Chroestsjefreeds herhaaldelijk heeft laten horen,
dat hij de voorkeur geeft aan een bijeenkomst in de herfst of winter. En ook met
zijn mening zal men rekening moeten houden.
De Gaulle's plan voor de oplossing van het Algerijnse vraagstuk is intussen
niet veel verder gekomen. Na een debat van enkele dagen in de Nat. Vergadering werd het op 16 oktober met grote meerderheid goedgekeurd; het heeft
echter ook geleid tot onenigheid in de partij van premier Debré, terwijl verschillende vooraanstaande Fransen hun afkeuring over de Alg. politiek van de
regering openlijk uitspraken. Dit laatste deed ook maarschalk Juin, die daarvoor
een terechtwijzing ontving met de mededeling, dat hij en het leger zich buiten
de politiek hadden te houden. Een al dan niet gefingeerde aanslag op de liberale
senator Mitterand veroorzaakte vrees voor een complot tegen de regering en
leidde tot huiszoekingen bij aanhangers van rechtse organisaties en tot arrestaties. De angst voor een nieuwe dertiende mei schijnt nog niet geweken te zijn.
De besprekingen over een wapenstilstand zijn nog niet op gang gekomen, daar
Ferhat Abbas nog aan zijn eisen vasthoudt.
In Florence kwam 23 oktober het partijcongres der Democrazia Christiana bij
elkaar. Dit is verreweg de grootste politieke partij in Italië, maar dit vindt
gedeeltelijk zijn oorzaak in een negatieve factor; er zijn veel kiezers, die hun
stem op de D.C. uitbrengen, alhoewel zij het eigenlijk met haar politiek niet eens
zijn; zij doen dit alleen, omdat er geen democratisch alternatief is. Het is duidelijk, dat dit de innerlijke kracht der D.C. niet .ten goede komt. De voornaamste
groepen zijn die van de links-georienteerde Fanfani en de rechtse groep van
premier Segni met daarnaast enkele kleinere meer of minder rechtse of linkse
groepen. Na bijna een week van debat heeft de groep Segni de meerderheid
verkregen in het partijbestuur; praktisch zijn de kleine groepjes verdwenen en
staan de grote tegenover elkaar met 68 en 46 zetels. Het is voor Italië en Europa
te hopen, dat er een toenadering tussen beide groepen zal plaats hebben, daar
onderlinge onenigheid kan leiden tot winst voor de Nenni-socialisten of voor de
communisten onder Togliatti.
In het Midden-Oosten blijft de situatie hachelijk. In Irak wordt het regiem
van premier Kassem voortdurend bedreigd; nog steeds probeert hij een neutrale
positie in te nemen tussen de communisten en de aanhangers van Nasser. Door
de laatsten werden enkele pogingen gedaan om de macht in handen te krijgen,
maar zij bewerkten tot nu toe alleen, dat Kassera zonder het zelf te willen
meer op de eersten moest gaan steunen. Meer en meer rekent men erop, dat de
communisten Kassem op zij zullen zetten en dit zal de VAR niet over haar kant
laten gaan. Niet alleen Nasser houdt rekening met de noodzakelijkheid om in
Irak in te grijpen om het uit communistische handen te houden, ook koning
Hoessein van Jordanië sprak forse taal; zelfs was er een bericht, dat de vorsten
van Jordanië en Saoedi-Arabië besprekingen hadden gevoerd. Zou dit moeten
betekenen, dat Hoessein via Saoed bij Nasser in de pas wil komen ? Israël waarschuwde, dat het een Egyptisch ingrijpen in Irak niet zou dulden.
Ook voor premier Nehroe schijnt de tijd van neutralisme voorbij. Hij kan niet
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blind blijven voor de herhaalde grensoverschrijdingen door de Chinezen. Alle
mooie woorden ten spijt dringen deze langzaam verder binnen in India. Zijn
politiek van niet ernstig nemen ondervond hevige kritiek bij de leden van zijn
eigen Congrespartij ; zelfs een deel van de communistische partij in India vond,
dat er krachtiger moest worden opgetreden tegen de Chinese invallen. Nehroe
heeft nu aangekondigd de grenzen met alle beschikbare middelen te zullen verdedigen. Als hij dit werkelijk wil zal het voor India nuttig zijn de geschillen
met Pakistan op te lossen en in te gaan op de voorstellen van president Ayub om
een gezamelijke verdediging van Voor-Indië op te bouwen. Daar Pakistan via
een defensieverdrag met de V. St., het lidmaatschap van de SEATO en van de
CENTO (het vroegere pact van Bagdad) nauw met het W. is verbonden, zou
ook India op deze wijze meer W. georiënteerd worden. Vooralsnog is deze stap
voor Nehroe te groot.
NEDERLAND
Er is op het ogenblik in ons land een interessante kwestie aan de orde. Reeds
verleden jaar deed dr. Berghuis, voorzitter van de ARP, een oproep om te komen
tot een beter samenspel tussen de Christelijke partijen. Het heeft wel enige tijd
geduurd, maar op de buitengewone partijraad van de KVP heeft prof. Romme
nu ook hierover gesproken. Hij knoopte aan aan de noodzakelijkheid om bij de
komende verkiezingen voor een Europees parlement een gemeenschappelijk
Christen-democratisch program op te stellen en vroeg zich af of iets dergelijks
ook niet in nationaal verband zou mogelijk zijn; de vorming van een CDU, zoals
bv. in W. Duitsland, achtte hij gezien de historische ontwikkeling „nog" niet
mogelijk.
Het A.R.-dagblad „Trouw" erkende spoedig daarna, dat samenwerking ook
op nationaal terrein niet kon uitblijven, al zal deze in het Europese vlak meer
kansen hebben. Opnieuw sprak dr. Berghuis over deze kwestie op het partijconvent der A.R. De mogelijkheid om te komen tot een nationaal gezamenlijk
program achtte hij niet aanwezig; wel pleitte hij voor onderling overleg om zo
meer de nadruk te leggen op het gemeenschappelijk standpunt t.a.v. bepaalde
vragen; voorlopig is echter voor hem het naaste doel te komen tot een grotere
samenwerking tussen de twee protestantse partijen. De CHU heeft tot nu toe de
kwestie nog niet openlijk behandeld, zodat haar zienswijze nog niet bekend is.
De commissie Werkelijke Diensttijd Dienstplichtigen, ingesteld op 31 maart
1958, heeft haar rapport klaar. Zij is van oordeel, dat verkorting van de diensttijd noodzakelijk is; dit zou echter niet kunnen geschieden voor 1962 en dan nog
alleen als voldoende vrijwilligers kunnen worden aangetrokken. Met dit laatste
zou in '60 kunnen worden begonnen, waarna men zich in '61 een oordeel zou
kunnen vormen over de vraag of en hoeveel de diensttijd verminderd kan
worden. Om voldoende vrijwilligers te krijgen zal het nodig zijn, dat het Ned.
volk een financieel offer brengt in de vorm van een verhoging van de wedden
der vrijwilligers; bij een verkorting met twee maanden raamt men de hogere
uitgaven op 86 miljoen gulden. In geen geval mag i.v.m. de internationale
toestand de vermindering plaats hebben ten koste van de paraatheid in Natoverband. Als de Amerikaanse plannen om te bezuinigen op hun uitgaven voor
hun leger in Europa maar geen roet in het eten gooien. J. Oomes
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BELGIË
De regering Eyskens is aan een beslissend keerpunt gekomen. Ofwel zal ze
blijk geven van doortastendheid en autoriteit; dan zal ze wellicht bepaalde
groepen van de openbare mening tegen de borst moeten stoten, maar het algemeen welzijn dienen door de grote vraagstukken van de hedendaagse politiek in
België definitief op te lossen. Ofwel zal ze die groepen naar de ogen zien, en
dan zal ze vervallen in het „beheren, niet regeren" van de gewezen regering
Van Acker. Het eerste zal moeilijker zijn dan het tweede, maar o.i. politiek
lonender; ons volk is de demagogie voorbij. Maar hoe zal de regering kiezen?
Zal ze voor alle vraagstukken over haar meerderheid kunnen blijven beschikken?
De contactcommissie schijnt steeds goede resultaten te boeken en dhr Eyskens
zal wellicht rond 10 november een verklaring over de politiek voor het nieuwe
jaar afleggen. Er is dus nog hoop gewettigd.
In oktober echter maakte het beleid een tamelijk aarzelende indruk. De economische en sociale toestand was niet al te schitterend: werkloosheid en index
blijven stijgen, de landbouw verkeert ingevolge de lange droogte in een moeilijke positie, van alle standen gaan revendicaties uit en de ACV-betoging van
10 oktober lijkt een soort betogingspsychose te hebben geschapen. Het publiek
reageerde ook heftig op de onhandige aankondiging van nieuwe indirekte belastingen. Wijst dit op een wankel vertrouwen in de regeringspolitiek, het wijst
vooral op een groot tekort bij onze bewindvoerders : het tekort aan informatie
verstrekken. Regeren in een moderne demokratie is regeren voor en met de
openbare mening; betekent dit dat de regering daarvan afhankelijk is ? Het
betekent, dat de regering voor de openbare mening voortdurend rekenschap
moet afleggen, dat ze de maatregelen die ze nodig acht, moet uitleggen en
verantwoorden, dat ze desnoods het klimaat voor bepaalde maatregelen moet
voorbereiden. Dit heeft de regering Eyskens nog onvoldoende begrepen, van
individuele ministers als de heren Van den Boeynants en Vanaudenhove afgezien. Als ze in haar grote politiek wil slagen, moet ze op dit stuk beslist het roer
omgooien.
Het was op 15 oktober, na de kabinetsraad, naar aanleiding van een mededeling over de begroting dat minister Van Houtte nieuwe belastingen aankondigde. Hij verklaarde dat de gewone begroting in evenwicht zou zijn op 111,5
miljard, en dat de buitengewone ongeveer 25 miljard zou bedragen, waarvan
5 voor Congo. In die omstandigheden dienden 3,2 miljardnieuwe inkomsten
gevonden: minister Van Houtte haalde ze uit taksverhogingen op benzine,
stookolie, cargas en uit een verhoging van de weeldetaks. De minister had
natuurlijk verzachtende omstandigheden; de hypotheek van de verkwistingspolitiek van de regering Van Acker laat zich nog gevoelen; nieuwe uitgaven waren
nodig voor de uitvoering van het schoolpact, voor landsverdediging, voor Kongo, voor de aanpassing der salarissen aan de index, uitgaven die onvermijdelijk
waren. De openbare mening bekommerde zich daarom niet, temeer daar enkele
dagen nadien ook de posttarieven opsloegen, en het veto van de regering nodig
was om iets dergelijks bij de spoorwegen te verhinderen. Ze sprak zich met klem
tegen die diverse verhogingen uit; het Nationaal Comité van de CVP zelf
betreurde de wijze waarop deze verhoging werd doorgevoerd; de liberale fractievoorzitter Janssens viel de fiscale politiek hevig aan. Intussen bleek in de boezem
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van de regering zelf meningsverschil te bestaan. De Eerste-minister achtte de
inkomsten onderraamd. De minister van Financiën en die van Landsverdediging
lagen in conflict betreffende de bijkomende uitgaven voor het leger (wel zeer
onpopulair) . Dit alles liep, veertien dagen later, op een wijziging in de houding
van de regering uit. Alleen de verhogingen op benzine en cargas zouden behouden blijven, de uitgaven voor landsverdediging verminderd worden. Alles
zal nu afhangen van het ritme der economische heropleving waarop men gespeculeerd heeft.
Het knelpunt van de belgische politiek lag echter niet in het binnenland. We
bedoelen evenmin het merkwaardige plan dat door minister Wigny ontwikkeld
werd om de totstandkoming van de Europese markt te bespoedigen. We bedoelen Kongo.
Men herinnert zich dat de socialisten hadden aangedrongen op de bijeenroeping van het parlement teneinde eventueel hun vertrouwen aan de nieuwe
minister De Schryver te kunnen schenken. De regering ging hierop niet in.
Minister De Schryver verklaarde zich wel bereid, op 13 oktober voor de parlementaire commissies een verklaring af te leggen. De socialisten waren hiermee
niet tevreden en boycotten die commissievergaderingen. De minister was echter
zo handig, zijn verklaring aan de voorzitter van de BSP mede te delen. Tevens
werd aangekondigd dat de Kamers zouden bijeengeroepen worden tegen 3
november. Intussen legde minister De Schryver op 16 oktober voor de openbare
mening van Kongo en het moederland een uitgebreide verklaring af, die voornamelijk een preciese timing behelsde voor het totstandkomen der instellingen
(twee kamers en een uitvoerende macht tegen augustus 1960 uitwerking van
een ontwerp-grondwet tegen het einde van de legislatuur) , een dringende oproep tot de Kongolezen bevatte om toch aan de a.s. verkiezingen deel te nemen,
en last not least een aanzienlijke financiële hulp van België aan Kongo beloofde.
Ook werd de bestendige dialoog met Kongo aangekondigd. Voor Belgische
oren was die verklaring werkelijk uitstekend en overtuigend in haar argumentatie voor de verkiezingsdeelname. Maar de Abako sprak er zich onmiddellijk
tegen uit, noemde ze kolonialistisch en eiste onmiddellijke onafhankelijkheid.
Op het kongres van de MNC, richting-Lumumba voerde deze laatste een uitzonderlijk heftige taal. Hij proclameerde de burgerlijke ongehoorzaamheid en,
al beweerde hij zich alleen tegen Brussel enniet tegen de Belgen terichten, en
alle gewelddaden af te keuren, zijn taal had tot gevolg dat Stanleystad in beroering kwam. Het waren, na de gevechten in Kasai tussen Lulua en Baluba, weer
ernstige incidenten: de Belgische bladen spraken van 20, de franse van 70
doden. Lumumba werd aangehouden en velen vragen zich af of men hem daarmee niet een dienst heeft bewezen. De andere richting van de MNC, met de
heren Kalonji, Ileo, Ngalula, Adula, congresseerde te Elisabethstad. Deze richting keurde de gewelddaden af en sprak zich conditioneel voor verkiezingen uit.
Haar voorwaarden: vooraf een ronde tafelconferentie, ernstige controle, geen
deelneming van blanken aan de verkiezingen voordat de kongolese nationaliteit
is vastgelegd, toepassing van het algemeen stemrecht bij de verkiezingen.
Op 3 november zou dan het kamerdebat over Kongo 'beginnen. De socialisten
zouden zich liever reticent betonen. Zij zouden hoe langer hoe meer van een
tripartite gaan dromen en hun medewerking duurder wensen betaald te zien.
Die tripartite lijkt echter in de politieke realiteit weinig of geen kans te hebben,
afgezien van de principiële bezwaren die ertegen bestaan. L. Deraedt

Forum
Engelse Pocketbooks:
Half-jaarlijks overzicht
Opnieuw werden wij getroffen door de
rijke verscheidenheid en het hoge gehalte
van het meer serieuze Engelse pocketbook. De mening die we in ons vorig
artikel (juni-nummer van dit tijdschrift)
naar voren brachten, dat namelijk de ons
zo vertrouwde Penguin books en zijn wat
jongere collega Fontana books ernstige
concurrentie gekregen hadden in Arrow
Books en Four Square Books, werd het
afgelopen half jaar volledig bevestigd.
Deze vier firma's handhaven het peil dat
we zijn gaan verwachten. Volledigheidshalve willen we eerst melding maken van
Hodder books, die zich bij de vele reeds.
bestaande series heeft gevoegd en vooral
lichte lectuur publiceert, ook enkele met 'n
godsdienstig thema. William Neil's The
Rediscovery of the Bible geeft een nuttige,
ofschoon weinig originele, inleiding op de
problematiek rond de bijbel. The Destiny
e
of Man en The Great Mystery of li fe
Hereaf ter zijn twee verzamelingen artikelen over de bestemming van de mens, die
oorspronkelijk in The Sunday Times verschenen. Mensen van verschillende overtuiging zijn successievelijk aan het woord;
het brengt bijna onvermijdelijk mee dat
het geheel een verwarrende indruk maakt.
Dit zelfde geldt eveneens van This is
Conversion, dat gedachten bevat over de
bekering in de wijde zin van het woord.
Het werd geschreven door Joost de
Blank, de Anglikaanse Aartsbisschop van
Kaapstad, bekend om zijn verzet tegen de
Zuid-Afrikaanse Regering ten behoeve
van zijn zwarte medemens.
Eindeloos rijker van inhoud is het klassieke werk van Rudolf Otto: The Idea of
the Holy (Pelican; 316) . Daarna plaatsen we onmiddellijk een al even klassiek
werk, te weten Newmans Apologia (Fontana; 316) . Het geeft wel een idee van
wat ondernemende uitgevers momenteel
aandurven. — We betreuren het dat de
drukkersstaking van enige maanden terug
publikatie van enkele andere godsdienstige pockets heeft vertraagd. Met ongeduld wachten we bv. op Simone Weil's

Waiting on God, Dodd's commentaar op
de Ephesiërsbrief en Nichol's The Meaning of Protestantism. Wel is verschenen
The Little Flowers of St. Francis, vertaald en ingeleid door L. Sherley-Price
(Penguin; 3/6) . Aan de Fiore'tti is toegevoegd de vertaling van het testament van
de H. Franciscus, zijn heerlijk Zonnelied
en de parafrase van het Onze Vader.
Onze aandacht verdient ook William
Barclay's The Plain Man's Book of Prayers (Fontana) . Schr. is Anglicaan, maar
tegen deze verzameling gebeden kan geen
enkel bezwaar worden ingebracht. De gebeden zelf zijn eenvoudig, en, zoals te
verwachten valt, gedrenkt in het verrukkelijke Engels van een der allerbeste bijbelvertalingen. Ook de inleiding is het
lezen waard en we menen dat er plaats is
in Nederland voor dit boekje in een goe~
de Nederlandse vertaling, en voor dezelfde goedkope prijs!
Met een zekere ontroering neemt men
kennis van Letters and Papers ƒrom Prison (Fontana) . De auteur is de Duitse
theoloog-dominee Dietrich Bonhoeffer,
die aan het einde van de oorlog door de
Gestapo werd opgehangen. De titel dekt
de inhoud goed. De theoloog domineert in
het tweede gedeelte van The Papers,
maar ook in de brieven aan zijn ouders en
aan een vriend ontmoeten we herhaaldelijk de denker.
Onder de godsdienstige pockets mogen
we een plaatsje inruimen voor The Hun~
ted Priest (Fontana) . Voorafgegaan door
een inleiding van Graham Greene bevat
dit boek een vertaling van de autobiograr
fie van father John Gerard. Na zijn studies op he't vasteland dringt deze Jezuïet
vermomd het Engeland van Koningin Elir
sabeth binnen; hier wacht hem het bijna
onvermijdelijke lot van gesnapt en in de
Tower van Londen opgesloten te worden.
Hij weet hieruit te ontsnappen en zet dan
zijn spel met zijn achtervolgers voort, op
geraffineerder en spannender wijze dan in
heel veel moderne thrillers.
Beland bij de godsdienstige autobiografie mogen we hier vermelden Surprised
by Jo y (Fontana) van C. S. Lewis, wel
bekend om zijn Brieven uit de Hel en an-
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dere godsdienstige werkjes. Deze OxfordProfessor in de Engelse Literatuur der
Middeleeuwen verhaalt nu van zijn opvoeding, groei en ontwikkeling. Ofschoon
de lezer met genoegen zal lezen over hetgeen de jongen op verschillende scholen
te verwerken kreeg aan rare opvoedkunr
dige methodes, hoogst merkwaardige leraren en raadselachtige leerstof, zal zijn
interesse toch voornamelijk uitgaan naar
het hoe en waarom van het verliezen en
hervinden van zijn geloof in God.
We begroeten met bijzonder enthousiasme de autobiografie van G. K.
Chesterton (Arrow; 5s.) . De even grote
als eenvoudige man voltooide zijn levensverhaal enkele maanden voor zijn dood;
sindsdien werd het tienmaal herdrukt,
maar een jongere generatie zal deze goedkope uitgave bijzonder welkom zijn. Het
merkwaardige is dat na een kwart eeuw
het boek in het geheel niet verouderd is.
Na ook nog even melding gemaakt
te hebben van Marco Polo (Faber; 5sh.) ,
Maurice Collins' vertaling van de reiservaringen neergeschreven door Marco
Polo zelf, een boek dat vooral de historicus zal aanspreken, springen we nu
over naar het andere uiterste op het gebied van de autobiografie en willen dan
een enkel woord zeggen over een der
meest 'trieste boeken die we ooit lazen.
The Heart has its Reasons (Four Square;
3/6) verscheen in 1956, en werd opgedragen aan David. Het volgde vijf jaren
na A King's Story, dat opgedragen was
aan Wallis (in 1957 werd het als pocket~
book uitgegeven door Pan Books), De
Hertogin van Windsor schrijft goed, ofschoon het niet zeker is dat het werk
enkel van haar hand is. Het boek is degen
lijk gecomponeerd, en ook vrij gedetailleerd, behalve, merkwaardig genoeg, waar
zij te spreken komt over de echtscheiding
van haar eerste man Spencer, en van
Simpson met wie zij daarna in het huwe~
lijk trad. Het is vooral een merkwaardig
gevoelloos boek, totdat er een alinea
wordt ingeleid met een „en toen gebeur~
de er iets verschrikkelijks". De lezer moet
dan tot zijn droefheid constateren dat het
verschrikkelijke een hond betreft die dood
gaat. r Al even weinig opwekkend is
een beruchte studie die enkele jaren geleden veel stof deed opwaaien, te weten
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Lawrence of Arabia door Richard Aldington (Four Square; 3/6) . De naam
Lawrence staat voor knappe diplomatie,
gecombineerd met onverschrokken soldatenmoed en allesopofferende liefde voor
het Britse Imperium. Lawrence was reeds
tijdens zijn leven een legendarische figuur, om alles wat hij in de eerste wereldoorlog uitspookte in het nabije Oosten.
Zijn Seven Pillars of Wisdom behoorde
men in de twintiger en dertiger jaren
gelezen 'te hebben. Aldington besteedt er
vier honderd pagina's aan om de daden,
de naam en het karakter van Lawrence
tot zijn juiste proporties terug te brengen,
ook al wekt het boek de indruk dat hij
volop bezig is met dit alles aan gruzelementen te slaan.
Ongemerkt zijn we van de autobiogra~
f ie terecht gekomen bij de biografie. Alvorens hierover iets te zeggen, willen we
nog High Adventure (Hodder) vermel~
den, dat tot het eerst genoemde genre
behoort. De bergbeklimmer en Poolreizi^ger Edmond Hilary geeft een onopge~
smukt, maar sterk evocatief verslag van
zijn ervaringen als bergbeklimmer, vanaf
het bescheiden begin als knaap in Nieuw
Zeeland, tot en met zijn grootste triomf
toen hij als eerste de top van de Everest
bereikte. Op het gebied van de biografie
verdient Winston •Churchill de eerste
plaats, met een heruitgave van zijn in
1937 verschenen Great Contemporaries
( Fontanes; 5 s.) . Het bevat vier en twintig schetsen van het karakter en de pres~
tatie van grote tijdgenoten en bevat de
namen van de Duitse Keizer, Hindenburg,
Lawrence of Arabia, Alphonsus de Dertiende, Clémenceau, en verder enkele Engelse politici en generaals. — No Passing
Glory (Fontana; 3/6) brengt ons bij de
eigenlijke biografie. Andrew Boyle
schreef dit levensverhaal na zeer vele, en
zeer vertrouwelijke gesprekken met Leonard Cheshire, of Cheshire V.C., zoals
hij bij de Engelsen bekend staat: een
naam die ook al een legende is. Als afge~
vaardigde van Groot-Britannië doet hij
mee aan het afwerpen van de eerste
atoombom. Alle verbluffende successen
als Engeland's grootste piloot ten spijt,
breekt de t.b.c.-patiënt na de oorlog met
zijn verleden; hij wordt katholiek en wijdt
zijn leven verder aan de zieke medemens,
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waarvan verschillende zg. Cheshire homes, over geheel Engeland verspreid, het
getuigenis zijn. --- Met dit inspirerende
en hoogst interessante boek zijn we ongemerkt bij het oorlogsboek terecht gekomen. Het wil op dit terrein maar niet rustig en stil worden, en men gaat maar
door met het schrijven van oorlogsherinneringen. We stellen ons tevreden met de
aandacht te richten op een drietal goedkope uitgaven. Het minst belangrijk maar
meest spannend is The Shipbusters door
Ralph Baker (Pan). Hierin wordt geschreven over de gevaarlijke taak der
R.A.F.-piloten, die schepen in de grond
moeten bombarderen. Het is een ietwat
laconiek boek, waarin herhaaldelijk geconstateerd wordt dat van dit of dat
vliegtuig nooit meer iets werd gezien of
gehoord; het beschrijft een wrede oorlog
waarin blijkbaar maar weinig ruimte is
voor menselijk medelijden. Belangrijker,
en vooral interessant voor degenen die
aan het begin van de oorlog door de
Duitsers werden bezet, is Invasion 1940
(Panther; 3/6) . De bekende journalist en
amateur-historicus Fleming geeft hier een
verantwoorde reportage van wat er nu
eigenlijk gebeurde in verband met Hitlers
plannen om Engeland binnen te vallen.
Edgar Holt geeft een zeer goed overzicht van wat er tijdens de oorlog aan
krijgsverrichtingen in verschillende delen
van de wereld gebeurde. Zijn The World
at War (Panther) geeft echter een visie
op de oorlog die wel erg door een Engelse bril gezien wordt; het is een patriottisch boek met vele persoonlijke details
van moed, geslepenheid e.d. van goede
tommies!
We dienen even terug te keren naar
de eerste wereld-oorlog. Deze is nu het
studie-object geworden van de serieuze
vakman, en vaak zijn het detail-acties die
onderzocht worden. De slag bij Zeebrugge (april 1918) wordt in detail beschreven door Barrie Pitt in Zeebrugge (Four
Square) , da t oorspronkelijk in 1958 verscheen. Het aandeel der aan de strijd
deelnemende schepen wordt nauwkeurig
nagegaan, waarbij echter het totaal beeld
van de wrede zeeslag nimmer uit het oog
wordt verloren, terwijl de schrijver bijeengegaarde gegevens omtrent de matrozen en officieren die hieraan deelnamen

niet verwaarloost. De zware verliezen
aan schepen in deze slag doen denken
aan een Posted Missing (Hodder) . Alan
Villiers neemt als uitgangspunt een korte
laconieke aankondiging van Lloyd, waarin een schip als vermist wordt aangekondigd. Dit vermist betekent dan dat het
spoorloos is verdwenen. Gemiddeld verdwijnen op zulk een raadselachtige wijze
een vijftien schepen per jaar. De auteur
heeft geprobeerd iets meer te weten te
komen van zulke vermiste schepen, van
hun laatste reis, van de vermoedelijke
oorzaak van de ramp. Ofschoon het onderwerp niet bepaald opwekkend is, is
het boek leesbaar, en wanneer het in zulk
een text gebruikt mag worden, ook interessant. Het behoeft niet gezegd te wor~
den dat het hier niet alleen schepen be,treft die tijdens krijgsverrichtingen verdwenen.
Onder oorlogsboeken valt waarschijnlijk ook The Nightmare (Pan) . We begrijpen niet wat C. S. Forester er toe bewogen heeft om zijn Captain Hornblower
in de steek te laten en een fictief verhaal
te schrijven over de afschuwelijkheden in
Duitse concentratiekampen. We meenden hierover genoeg getuigenissen uit de
eerste hand gelezen te hebben; wie heeft
er behoefte aan een aantal korte verhalen
over dit trieste onderwerp, die hun oorsprong vinden in de levendige fantasie
van een auteur?
Nu het woord fictie gevallen is, willen
we de aandacht vestigen op enkele uitgaven op dit terrein. Ofschoon ze strikt
genomen buiten dit overzicht vallen, menen we niet te mogen zwijgen over een
verrukkelijke nieuwe Amerikaanse ui gave (The Signet Classics; 50 (Am.) cts) .
The Adventures of Huckleberry Finn,
Kidnapped, Wuthering Heights, The
Scarlet Letter, The Return of the Native,
Heart of Darkness, Animal Farm e.a. zijn
een even goedkope als kostbare aanwinst
voor de bibliotheek van iedere Engelse
student of leraar. — Penguin heeft Compton Mackenzie, een van Engeland's oudste romanschrijvers, een passend nisje gegeven door tegelijk zes boeken uit te
geven. Het bekendste van dit zestal is
Whisky Galore (3/6), waarin de liefde
voor Schotland, fijne humor en een speelse fantasie een Schots dansje uitvoeren.
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Tot hetzelfde genre behoren The Mo-

narch of the Glen (316) , The Rival Monster
ster (3/6; men denke aan het Loch Ness
monster!) , en Hunting the Fairies (3/6) .
De Schotse achtergrond ontbreekt in Thin
Ice en Water on the Brain (3/6) , waarin
hij op goedmoedige wijze de spot drijft
met things English. Voor de student van
Compton Mackenzie's werk is het jammer dat van zijn eerste romans geen enkele in deze goedkope vorm werd uitgen
geven. We hadden gehoopt dat er zeker
voor Sinister Street een plaatsje gevonden zou zijn.
Van aangrijpende schoonheid is Henry
Williamson's Salar the Salmon (Faber;
5s.) . Het geniet niet die bekendheid die
het verdient; de reden hiervan zal enerzijds wel zijn dat dit simpele verhaal van
de avonturen van een zalm, tegen het
einde van de oorlog verscheen en bijge.volg in ons eigen land wel een onbekende
blijven moest; anderzijds bezit het onderwerp zelf een te geringe aantrekkelijkheid
voor de moderne stadsmens; mogelijk ook
dat wij verleerd zijn om van gedetailleerde natuurbeschrijvingen te genieten. Het
blijft echter een werk van klassieke allure. Dit kan niet gezegd worden van een
ander boek uit de oorlogsjaren, London
Belongs to Me (Fontana; 5s.) . De schrij~
ver Norman Collins had destijds met zijn
enigszins geforceerd-droog verhaal over
het leven in een typisch Londense straat
groot succes. De lezer deelde in de vreugde en het verdriet, de hoop en wanhoop
van de scheppingen van deze echte verteller. Het episodisch karakter van het
verhaal, dat een voortdurende decor-verandering met zich meebrengt, wordt goed
gehanteerd, terwijl de anti~intelligensia
houding van de schrijver de lezer menigmaal in het geheim om zijn ijdele medemens doet lachen. Voor wie Londen kent
en van de mensen in de groot.:ted houdt,
blijft deze roman het lezen waard. Hij is
er o.i. niet in geslaagd om dit eerste succes te herhalen met zijn Children of the
Archbishop en zijn recent Bond Street
Story: de techniek wordt hier al te gewild en te doorzichtig. Tot de schrijvers
van één goede roman schijnt nu ook te
behoren Nicholas Monsarrat. The Cruel
Sea heeft uitzonderlijke verdiensten, maar
deze hoogte heeft de auteur sindsdien niet
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meer bereikt. The Tribe that lost its head
( Pan; 5s.) is een lang verhaal met als
onderwerp rassen-discriminatie: het is te
lang, en weinig overtuigend. Schrijver
van één behoorlijke (we zeggen niet eens:
goede) roman is Willard Motley, wiens
Knock on Any Door (Pan) onlangs verscheen. Deze bestseller heeft er nu een
tweeling-zusje bijgekregen: dit lijkt ons
de beste omschrijving van Let no man
write my epitaph, hetgeen tot nu toe
als Amerikaans pocketbook verscheen.
De zoon volgt de voetstappen van zijn
vader, en ook de executie in de electrir
sche stoel van Nick Romano Jr. wordt
tot in onnodige details beschreven. Ligt
in het rapporteren van afgrijselijke details
van menselijk lijden een nieuwe methode
om van een boek een bestseller te ma-

ken?
Na en naast de roman moet het toneel
vermeld worden. De tekst van twee succesvolle operettes, The Boy Vriend van
Sandy Wilson, dat ruim vijf jaren lang
in hetzelfde theater in Londen volle zalen
trok, en My Fair Lady van Alan Jay
Lerner, zullen alleen diegenen die deze
musicals gezien en gehoord hebben, aanspreken. Het eerst genoemde bevat de
muziek van de voornaamste liedjes, het
laatstgenoemde moet het zc nder de niu-ziek doen, maar krijgt daarvoor in de
plaats een veertiental goede opnamen uit
het stuk. Beide werden uitgegeven door
Penguin, die in zijn serie Penguin Plays
nu ook heeft opgenomen twee stukke:.1
van Tennessee Williams, namelijk A
streetcar named Desire (ook hier in de
lande bekend onder de titel Tramlijn Be-^
geerte) en The Glass Menagerie. Een an~
der deeltje bevat The Hamlet of Stepney
Green van de uit Nederland afkomstige
Bernard Kops, en Chicken Soup with
Barley van A. Wesker, hetgeen vanwege
zijn Joodse achtergrond wel enige verwantschap vertoont met het eerst genoemde stuk. Het derde toneelstuk in deze uitgave is Each his own Wilderness.
van Doris Lessing, de enige vrouw die
zich thuis voelt in het gezelschap van
Engeland's Angry Young Men, indien we
deze conclusie mogen trekken uit het feit
dat zij een bijdrage leverde tot de Declaration van deze vertoornde jonge mannen. Het is een literair getalenteerde
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vrouw, maar zi] is niet zozeer vertoornd,
als weI bitter en cynisch, iets wat we
trouwens reeds wisten uit haar romans en
korte verhalen. Zij is een bereisde vrouw,
in de letterlijke zin van het woord (gebo..
ren in Perzie, leefde ze geruime tijd in
Zuid..Afrika, en sinds 1949 in Enqeland) ,
maar ook in de figuurlijke zin: katholiek
van huis uit, heeft zij een periode meege..
maakt van communistische sympathieen,
maar is daar toch ook van terug geko..
men, en schijnt momenteel enkel zoekend
te zijn en hierbij in een vrij negatieve fase
te verkeren. Dit komt sterk naar voren in
dit stuk, waar zij heel evident totaal geen
weg weet met de Iiefde en het huwelijk.
-- Faber publiceerde Waiting for Godot
(5 s.) van de Ierse schrijver Samuel Bee ..
ket, die tegenwoordig in Parijs woont, en
in her Frans schrijft. We mogen dit expe..
riment op het gebied van enigszins ab..
stract toneel weI bekend veronderstellen,
omdat het ook hier te lande met succes is
opqevoerd, en veel tegenspraak heeft uitgelokt.
De studie van de geschiedenis ontgaat
de verschillende uitgeversbedrijven allerminst. De qrootste aanwinst is deze keer
ongetwijfeld Trevelyan's History of Eng..
land, nog steeds het populaire standaard..
werk, uitmuntend geschreven en boeiend
verteld. Ofschoon deze pocketuitgave
slechts een shortened history is, beslaat
zij toch nog ruim zes honderd dicht be ..
drukte paqina's (Pelican; 6s.). -- Een
helder overzicht van de voornaamste as ..
pecten der Franse Revolutie geeft Good..
win's The French Revolution (Arrow)
Een eerlijke appreciatie van de donkere
middeleeuwen is Southern's The Making
of the Middle Ages (Arrow; 3/6). Schr.
beperkt zich hoofdzakelijk tot de tiende
en eIfde eeuw; stromingen zijn hem belangrijker dan qeisoleerde gebeurtenissen,
het motief belanqrijker dan de uitvoering.
Dit maakt lezing leerzaam en stimulerend.
K. Walker's The Story of Medicine (Arrow; 5 s.) geeft wat de ti'tel belooft: het
vermijdt technische details en terminolo..
qie, zodat bet ook voor de niet..dokter
interessant is. We vermoeden dat het de
illustraties zijn, die deze pocket wat duur..
der maken,
We wijken even van ons rechte pad af
om melding te maken van twee Ameri..

kaanse pockets die momenteel in eigen
land te koop zljn. Het eerste is, Walter
Pater's The Renaiscance (Mentor; 50
cts. ). Het is zijn eerste en meest gelezen
boek: een klassiek werkje over de grote
dichters en schilders der Italiaanse Re..
naissance. Het tweede werk (we mogen
het verkleinwoord niet gebruiken voor
deze 320 paqina's en over de twee hon..
derd illustraties) is The History of Wes.. .
tern Art (Mentor; 75 cts..). Voor wie zich
de kostbare kunstuitgaven niet kan per..
mitteren, is dit een nuttiq orienterend
werk, dat van zelf het verlangen zal stimuleren om zich de werken van groot...
meesters in betere reproducties tot eigen
blijvend bezit te maken. Een [uweeltje is
The Sculpture of the Parthenon (Penguin; 5 s.) dat naast een het Parthenon
beschrijvende inleiding een vij ftigtal de ..
tailfoto's geeft van dit bouwwerk. Het
hoort thuis op ieder beginnend biblio..
theekje van een ware gymnasiast.
Op het gebied der oude kIassieke schrij..
vers zal velen ook Josephus' The [ewisli
War (penguin 5 s.) welkom zijn. Veel
belangrijker dan de Griekse tekst is na.. .
tuurlijk het onderwerp dat door Josephus,
een ietwat jongere tijdgenoot van de
meeste der apostelen, behandeld wordt;
deze inhoud spreekt iedere christenmens
aan, omdat hij zichzelf nauw betrokken
weet bij het land en volk dat Josephus
beschrijft en de historische gebeurtenissen
die hij behandelt. -- De Letters of Cicero
(Arrow, 3 s.) bevat een selectie brieven
van deze qrote Romein, die ieder voor..
afgegaan worden door een korte inleidinq
van L. P. Wilkinson. De gevolgde vertalinqstechniek zal hier en daar wel op
verzet stuiten; b.v. wanneer hij een aanhaling van Shakespeare qebrutkt, of iets
te veel in het idioom van de hedendaagse
Engelsman spreekt. Het onmiskenbare
voordeel is echter dat niet aIleen de brie.. .
yen levende documenten worden, maar
dat de eerste eeuw v66r Christus in het
Romeinse Rijk voor de lezer een stuk
levende geschiedenis wordt.
We mogen dit overzicht beeindicen
met het vermelden van enkele uitgaven
die we moeilijk in het bovenstaande kon...
den onderbrengen. T. S. Eliot verzorgde
een bloemlezing uit de gedichten van Ez..
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ra Pound (Selected Poems; Faber; 6 s.) .
Vaak zijn ze onverstaanbaar vreemd,
waarbij de inleiding van Eliot tot op zekere hoogte goede diensten bewijst. Maar
zelfs Eliot kan het onbegrijpelijke niet
begrijpelijk maken. Hetgeen niet wil zeggen dat Pound steeds en overal duister
is. r Enigszins teleurstellend is Dangerous Estate (Arrow; 3/6) , waarin Franr
cis Williams een Anatomy of Newspapers geeft. Bij zijn eerste verschijnen in
1957 verwekte deze studie nog al wat
opspraak; mogelijk dat onze verwachtin~
gen daardoor te hoog gespannen waren.
Het boek schetst de ontwikkeling van de
krant van zijn allereerste begin tot de
geweldige concerns die er nu achter staan.
Het leidt ons binnen in de redactiekamers waar de politiek van de krant wordt
vastgesteld; even zien we ook naar de
oorzaken van het grote succes van verschillende kranten. En wie zelf een krast
beginnen wil, vindt nog heel wat goede
raad („begin er niet aan"!) in deze meer
dan 250 dicht bedrukte bladzijden. 'Tot
slot geeft Faber in zijn meer luxueuze,
en wat duurdere uitgave Sidgwick's Introducing Astronomy (6 s.) , populair wetenschappelijk in de allerbeste zin van
het woord, met zeer duidelijke tekeningen
die een goede hulp zijn om verschillende
sterren en sterrebeelden te leren vinden.
Een macht interessante informatie over
het schaakspel bevat An Invitation to
Chess van Chernev and Harkness (6 sh.) .
Het geeft de geschiedenis, de regels, open
ningen e.d., alles begeleid met vele illustraties.
Na het bovenstaande zal het weinig
verwondering wekken dat het verschijnsel
dat het pocketbook geworden is, van tijd
tot tijd de aandacht opeist van bladen en
tijdschriften, die zich hiervan a,anvanker
lijk afzijdig hielden. Onlangs wijdde de
Sunday Times een gehele pagina aan het
pocketbook, en zelfs The Times Literary
Supplement geeft periodiek een kort overzicht van meer belangrijke uitgaven in dit
populaire genre. Wij signaleren dit mede
om deze reden dat, naar wij hopen, uitgevers zich hierdoor bemoedigd zouden
weten om op de ingeslagen weg voort te
gaan. Daarom vinden we bv. publicatie
van Newmans Apologia erg verblijdend;
aldus wordt de jonge mens met een heel
,
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bescheiden budget de gelegenheid geboden een behoorlijk bibliotheekje van klassieke werken op te bouwen. We maakten
hierboven melding van een Penguin-uitgave die drie moderne toneelstukken bevat, niet alle drie even waardevol helaas.
Wat zou het een feest zijn als Penguin
nu ook eens Greene's drie toneelstukken
voor twee en halve shilling op de markt
bracht! Wij geloven niet dat dit de uitgever van de oorspronkelijke uitgave of
de boekverkoper een geldelijk verlies zou
veroorzaken. Er verschijnen wel veel goede pocket books; maar er zouden er nog
zoveel meer kunnen verschijnen. Waarbij
we nog een laatste hoop uitspreken: dat
de boekhandelaar de moed moge hebben
om zijn voorraad pocketbooks niet te la~
ten domineren door de, helaas, ook
figuurlijk goedkope roman, Wild West
verhaal, e.d.
Waar in dit opstel de prijs van een
pocketbook niet vermeld werd, bedraagt
deze steeds twee en halve shilling.
Dr. W. peters

Kerkbouw en kerkvolk
Wanneer de kerkgemeenschap als „een
probleem” wordt aangevoeld, dan zal het
kerkgebouw wel in deze crisis delen.
Want het gebouw omsluit ons niet alleen.
Meer dan een afsluiting van buiten schept
het bouwwerk binnen in zich een ruimte,
en deze ruimte geeft te verstaan wat de
bewonende gemeenschap van zichzelf
denkt en gelooft. De kerkruimte is als het
ware het kleed van het kerkvolk, en wat
is er van een kleed méér te wensen dan
dat het zit, dat het past, dat het is aangepast.
De christelijke erfgenamen van het
Romeinse imperium schiepen een vorste~
lijke vergaderzaal, een koningshal de Imperator waardig; veiligheidzoekend Europa
wierp zich een burchtkerk op: extra ecclesiam nulla salus — buiten de kerk geen
heil, gold er soms lijfelijk; poorters legden
hun kerk uiteen als een stad Gods, veelbeukig, en de burgerparen wandelden er
langs de brede geplaveide straten, tussen
huizenhoge pilaren en dakvormige spitsbogen: in deze tijd werd de nu nog gebruikte liturgische kerkwijdingshymne
geboren, geïnspireerd door de urbs celes-
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tis, de hemel in de vorm van de toen opkomende stad; en dan zijn er nog de hemelse pronkzalen van de contra-reformar
tie, die als een leger moed en zekerheid
zocht door zich de heerlijkheid der victorie voor te spiegelen.
Wij hebben nog geen eigentijds het hele
christenvolk bezielend kerkbeeld, wij hebben nog geen eigentijds, door het hele
volk bezield kerkgebouw.
Aan groeiende inzichten ontbreekt het
niet. De kerk bijvoorbeeld in Nederweertr
Eind van P. H. Weegels te Weert is wel
een van de meest doordachte en doortastende pogingen om er vorm aan te geven.

Deze kerk heeft ongetwijfeld één enkel
middelpunt: de offerhoogte. De boogvormige knielbanken voor de gelovigen, de
straalvormig gerichte plafond-ribben, ja,
zelfs de op elkaar toelopende muren dringen het ons op. Deze kerk is een schatkamer van kostbare bouwkundige vondsten.
De doopkapel geeft met haar eigen buiteningang voor de nog niet bij het volk ingelijfde, met zijn blank-besterde baldakijn
als een welvende hemel en met zijn knersende grintbodem bijna ruw het verschil
te kennen tussen de natuurlijke mens die
hier binnen geleid werd, en de geestelijke
mens, gebaard uit het vruchtwater van
Moeder Kerk, die zo dadelijk in het heiligdom zal ingaan. In het niet storende
terzijgelegen Maria-kapelletje worden wij
verrast door een vriendelijk Jesuskind,
naar het zich laat aanzien met gevoel
voor humor. Ook de eigenlijk overbodige
communiebank leidt niet af en is onopval~
lend en sober gehouden, maar wie oog
heeft voor het schone detail, zal onger
twijfeld de speelsheid opvallen van het
onderstel: afwisselend een voetje voor en
een achter, maar onbeschrijflijk lichtvoetig
als een dans. Omdat de banken zich in
steeds wijder bogen rond het altaar rijen,
kreeg de voorgevel van deze twee jaar
oude kerk ongewone en ongeproportio-

neerde afmetingen. Maar door een sim~
pele randversiering wordt de hoogte opgelost, en de breedte krimpt als het ware
doordat de boogvorm ook hier gehandhaafd werd.
Wat stoort dan toch in dit godshuis?
Het kunstmatig plafond, dat alle indruk
van een dak mist; de betonsprieten die als
zuilen dienst moeten doen zonder de

draagkracht ervan te suggereren. Maar
bovenal: de eenheid is zoek. De overigens
weinig democratische over -oriëntering
naar het priesterkoor toe ontstal aan deze
kerkruimte niet alleen de kroon van een
dakgewelf, en ondermijnde niet alleen
slechts de eigenstandigheid van de muren
die hier schijnen te dienen als oogkleppen om de blik 'te vernauwen tot enkel op de priesterlijke bediening ---, deze
gerichtheid vermagerde niet alleen muren,
zuilen en plafond tot schuttingen, riet en
karton, zij doodt ook de ruimte zelf, zij
wurgt haar door haar hals dodelijk te
verengen. Koor en schip zijn vanéén geknepen, waarbij het schip, door vele vervormingen onherkenbaar, ontegenzeggelijk
het meest heeft geleden.
Het koor daarentegen, als enigszins
zelfstandig heiligdom gezien: „het Heilige
der Heiligen", bezit door de plaats en de
innerlijke afgewogenheid van zijn onderdelen een evenwicht waardoor de samenhang der christelijke mysteriën in structuur en verhoudingen van de bouw zelf
staan uitgedrukt.
Bijna gelijkvloers is geplant de tafel tot
zijn gedachtenis: dicht bij de aarde voor
ons mensen van deze aarde; lang en breed
voor de velen die er zich rondom verenigen; niets hindert de vrije blik op het altaar, zelfs de priester niet die achter de
tafel staat met gezicht en handen naar het
volk: hier kunnen wij werkelijk bij 0. L.
Heer op tafel kijken; en de plaatsing van
het altaar vóóraan op het priesterkoor
brengt ons de heilige handeling ook in
lokale zin nabij. De tafel staat hier zo
uitnodigend.
In een wijde halve kring om het altaar
zitten de twaalf aaneengerijd tot een
schouderhoog ruw-betonnen muurtje, grof
en grauw . Als het ware het evenbeeld
van ons, die de andere helft van de kring
vormen. Daar zitten ze naast elkaar, de
een in nauwelijks deelnemende reserve, de
volgende in 'tedere aandacht, of vol boerse
verbazing, zenuwachtige ontroering naast
meditatieve verzonkenheid. De Heer zelf
is geflankeerd door een stil verrukte Joannes en een hartstochtelijk toegewijde
Petrus. Zij zijn, met Judas, de enigen die
ik kan thuisbrengen met naam en geschier
denis, de anderen gaan al over in de masr
sa van kerkgangers. Naast Petrus hebben
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de overige apostelen aangeschoven: één
in een wat stugge overgave, de tweede in
proevende beschouwing, dan naast elkaar
één met frontsende nadenkelíjkheid en een
ander vol kinderlijke opmerkzaamheid.
Met mijn bescheiden psychologische kennis meen ik in de laatste twee de apostelen Thomas en Filippus te herkennen. Zij
moeten te oordelen naar 'het gesprek tijdens Jesus' laatste avondmaal ook wel bij
elkaar gezeten hebben: zij overheersen
een deel van het gesprek waarbij de aandacht van allen en, zoals blijkt uit zijn
antwoorden, ook die van de Heer hun
richting uitging. Duidelijk afwezig sluit
Judas de rij, met de ene hand de ogen
bedekkend en afwendend, met de andere
zijn geldzak vast op het hart drukkend. In
het midden de Heer, tijdens de offerhan
deling onzichtbaar achter de priester die
dan zijn plaats inneemt. Hij geeft slechts
te raden, te geloven; de kunstenaar heeft
de uiterste bescheidenheid betracht toen
hij gestalte gaf aan deze eeuwige Hogepriester. Er gaat een suggestieve en gemeenschapvormende kracht uit van dit
tafereel.
Maar ontbreekt dan niet de offergedachte in deze mensenmaaltijd? Geenszins,
gelijkvloers is nog niet platvloers. De
liturgische gebeds- en offerhouding van
de priester zal reeds de harten opheffen
naar de Heer; op de hoogtepunten van
gebed en offer verbindt hier de priester~
gestalte ons, die rond de stenen tafel sa
menzijn, met de Heer die van de aarde
opgeheven ons allen tot zich trekt: als een
vergoddelijkend getuigenis hangt een
muurwitte Christus boven onze maaltijd.
Want is God in de maaltijd tot ons geko~
men, Hij neemt er ook ons op `tot zijn
hoogte.
Zo zijn onze ogen gewend omhoog te
zien, en voorbereid voor de geheimen die
op een berg achter in de absis zijn gelokaliseerd. Vele treden leiden ons erheen,
achter de betonnen apostelen om: het is
of nu allen de verheerlijking op de Thabor mogen zien, die vroeger voor enkele
uitverkorenen was gereserveerd. Nauwelijks te onderscheiden van de achterwand
een eenvoudig plateau als graftombe: dit
is het geheim van Paaszaterdag dat er ook
op afgebeeld staat. Boven de rustende
Christus in dit altaargewelf zweeft een
18

witte Christusfiguur in verheerlijkte eenvoud; het is geen kunstwerk, maar dat
schijnt hier niet meer nodig, de suggestie
doet hier genoeg; de plooien geven de
lichaamsvormen aan; natuurlijk licht door
smalle nauwelijks gekleurde raamstroken
van weerszijden zet het hele hoogaltaar
der verheerlijking in een bescheiden gloed.
En temidden van al deze geheimen
prijkt als een kostelijk middelpunt tegen
de absismuur een klein tabernakelkastje;
twaalf witglazuren velden met figuren in
rood, blauw, groen en geel worden door
met edelstenen bezette koperen banden op
het hout bevestigd: het lijkt op een sierar
denkistje om het kostbaarste kleinood van
Christus' werkelijke tegenwoordigheid,
door het geloof geconcentreerd in de hosr
tie, blijvend te bewaren.
Op dit feestelijke hoogkoor met een
mat-beglaasde koepel als lichtvanger boven ons hindert ons echter nog meer de
donkerte van wat door zijn deformatie
amper nog schip kan heten, en eerder een
voorhof is voor het eigenlijk heiligdom.
Ondanks de zeldzame verrassingen blijft
deze parochiekerk een kapel met erf, een
twee-heid van een priesterkoor en een
voorhof der gelovigen. De donkere openmond van de plaats der leken vraagt met
een stomme gaping van welwillende passiviteit, wat zij hier komen doen. Op die
vraag blijft ook deze kerk nog het antwoord schuldig, ondanks de overvloedige
weldadigheid van haar liturgische rijkdom.
P. Penning de Vries

Ruimte
Grandes passus sed extra viam
(S. Augustinus)
Er verschijnt sinds enige tijd een driemaandelijks cahier, uitgegeven door het
Katholiek Vormingscentrum De Horstink.
Het tijdschrift heet Ruimte en staat onder
redactie van Luud Stallaert, Ludolf Baas
en Harry van Santfoort. Wat inhoud en
presentatie betreft staat elk nummer op
hoog peil. De uiterlijke inkleding is smaakvol en aantrekkelijk en aan de inhoud, die
telkens een bepaald onderwerp onder verschillende aspecten belicht, wordt veel
zorg besteed.
Toch kunnen wij onze verbazing moeilijk onderdrukken, wanneer wij het punt
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van uitgang van dit tijdschrift in aanmerking nemen. Ruimte is het orgaan van het
katholiek vormingscentrum, de moederhaard van de Katholieke Actie, De Horstink. Nu doet het vreemd aan, wanneer
b.v. in cahier nr. 5 dat over de vrouw
handelt, toekomstige apostelen voor het
katholieke leven worden voorgelicht door
Hella Haasse, Anna Blaman, Mischa de
Vreede, Hans Andreus, Hugo Claus en
anderen. Peter Vos, een bekwaam illus~
trator, tekent er ten overvloede nog plaatjes bij die wederom in een De Horstink•uitgave vreemd aandoen.
Luud Stallaert, die een uitermate humaan mens en een boven de mêlée staand
denker is, leidt het cahier in me't een be~
schouwing over vrouwelijke liefde. Hoe
ver hij boven de mêlée staat blijkt wel uit
het volgende citaat: „mens zijn, zo schrijft
hij, wil zeggen: door de levensjaren heen
de bestaansverschijnselen thuisbrengen in
onze oprechtheid. Onze oprechtheid groeit
dan gaandeweg tot liefde". Op deze hoog
etherische gedachte volgt dan de bevreemdende mededeling dat Ruimte geen
theorie wil brengen, maar „het altijd ac-tuele proces van het thuisbrengen zelf der
bestaansverschijnselen".
Wij hebben alle sympathie voor zoveel
humaniteit, maar menen toch dat De Horr
stink- geen school voor wijsbegeerte en
niet allereerst een kweekplaats van huma
nisme is, doch een katholiek Vormingsin
stituut dat opleidt tot apostolische werk
zaamheid. Het is in een tijd van algemene
-

-

toenadering, van grenzenvervaging en

„ruimtevaart" ondankbaar voor het goed
recht van bepaalde grenzen op 'te komen.
Toch zullen er ten eeuwigen dage grenzen
behouden en gerespecteerd moeten worden. Een al te vaag en etherisch humanisme, hoe nobel en hoe christelijk zelfs be~
doeld, is evenzeer te vermijden als een
ghettogeest van afsluiting en strepen trekken. De opstellen die in dit cahier zijn bijeengebracht, zijn alle op zich zelf volkomen aanvaardbaar, sommige zijn zelfs bijzonder geslaagd; doch vanuit de Horstink
verwacht men geen „psychologie" van de
prostituée, of van het ontwakende meisje,
geen short story van Hugo Claus. Het
kan misschien zijn nut hebben voor de
vormelingen van de Horstink te beseffen
hoe een ten leven ontwakend meisje zich

voelt of wat de grote nood der prostituées
uitmaakt, maar bijzonder belangrijke themata voor een opleiding als dit vormingscentrum bedoelt, zijn dit toch wel niet.
Ook de tekening die het stuk van Mischa
de Vreede vergezelt, wekt niet onmiddellijk de gedachte aan Katholieke Actie.
Een kind dat zich op de eerste communie
voorbereidt, gaat men toch niet bij voorkeur over Kleinduimpje of Roodkapje vertellen. En zo is toch enigszins de verhouding tussen een vormingsinstituut voor
katholieke actie en cahier nummer 5 van
Ruimte.
He`t zijn niet alleen de letterlijke ruimtevaarders die door de onbegrensde ruime gefascineerd worden. Een geestelijke
ruimtevaarder als de eerste redacteur van
het besproken tijdschrift ondergaat die be~
koring blijkbaar in nog groter mate, zo
zeer dat zijn stratoferisch idealisme hem
de voeling met de werkelijkheid doet verliezen. „Is de eenheid van de mensen niet
een dringende opgave? zo schrijft hij. Is ze

niet dringender dan ze ooit was? Kent
iemand, in werkelijkheid, een andere weg
dan die zijn uitgangspunt daar neemt,

waar mensen reeds een zijn?" Dit is wel
geschreven vanuit een zo duizelingwek~
kende hoogte dat men de mensheid niet
meer waarneemt. De eenheid der mensen!
De eenheid van Luud Stallaert, Hans Andreus, Hugo Claus, Mischa de Vreede,
Anna Blaman! Wij kunnen er niet in geloven, hoe gaarne wij ook heel dit gezel~
schap bijeen zagen in de Horstink, luiste
rend naar een geestelijke toespraak of
samen de Completen biddend.

J. van Heugten S.J.

Liturgie in de missionering
Onlangs werd te Nijmegen en Laden
voor de eerste maal een studieweek gehouden, gewijd aan het thema: Liturgie en
Missie. Ze was georganiseerd door het
Instituut voor Pastoraal en Missie van
Manilla in samenwerking met het Centrum voor Pastorale Liturgie en het Missiologisch Instituut van Nijmegen. Een
kardinaal, 38 bisschoppen, 7 prelaten en
een 9C^•tal liturgisten, missionarissen en
missiologen namen eraan deel. Sommige
Nederlandse kranten gewaagden van een
conclaaf, maar dit klonk wel wat humo-
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ristisch of grootsprekerig: in werkelijkheid
was de opzet heel wat bescheidener,
daarom niet minder interessant.
De tegenwoordigheid van Kardinaal
Gracias, de aartsbisschop van Bombay,
die het voorzitterschap natuurlijk niet had
aanvaard zonder voorafgaand overleg met
hogere kerkelijke autoriteiten, was bijzon
der aanmoedigend en manifesteerde de wil
van de congressisten tot een wijze bezadigdheid.
Men wilde de bijeenkomsten, die plaatsvonden in een retraitehuis, zoveel mogelijk geheim houden en de pers werd dan
ook streng geweerd. De afwezigheid van
het groot publiek schiep een klimaat waarin de uiteenzettingen, de onderscheiden
opvattingen en zelfs de meningsverschillen
in alle sereniteit naar voren gebracht konden worden. De grote verscheidenheid in
de herkomst van de deelnemers maakte
het mogelijk, de zeer verschillende probler
men van de onderscheiden landen met
elkaar te confronteren en deed weer eens
beter begrijpen hoezeer concrete toepas~
singen een uiterste nuancering vergen.
De pers zou er natuurlijk toch in slagen,
de geheimhouding te doorbreken. En dit
juist betreffende een van de meest betwiste punten. De katholiciteit van de vergadering kon niet beletten dat de liturgisten
in meerderheid voorstanders waren van
de Duitse stroming, terwijl de meeste missionarissen daarentegen voor het Aziatische of het Indische standpunt opteerden.
Hoffelijkheid en collegialiteit konden de
divergentie niet verbergen tussen een tra-ge, conservatieve achterhoede en een vin
nige avant-garde, welke allen die nog niet
helemaal overtuigd waren ongeduldig voor
zich trachtte te winnen. Ondanks deze
divergentie kwam het tot een uitgebreid
en vruchtbaar overzicht van de bestaande
problemen 1 ) , dat leidde tot het formuleren van concrete wensen. We zeggen:
wensen, want, zoals de voorzitter en verschillende leden opmerkten, had de Uden~
groep, die slechts een privaat karakter
had, geen eisen 'te stellen, geen resoluties

in de strikte zin van het woord naar voren te brengen. Deze wensen werden neergelegd in een reeks besluiten. Ze zijn te
lang en te technisch om ze uitvoerig te
citeren, maar wij geven er hier de essen~
tiële lijnen van weer 2 ).
Op de eerste plaats kwam de Mis ter
sprake. De deelnemers meenden, dat in de
missie, wellicht meer nog dan elders, de
behoefte bestaat om de actieve en verant woorde deelname van de gelovigen te be^
vorderen. Meer bepaald werd de aandacht
geconcentreerd op die gedeelten van de
Mis die luidop gebeden worden. Past het
niet, ze voor alle aanwezigen geheel verstaanbaar te maken? De meerderheid van
de vergadering was het erover eens, dat
het in alle missiegebieden ontegenzeggelijk
wenselijker zou zijn, indien het gewone
der Mis (Kyrie, Gloria enz.) in de streektaal kon gezongen worden. Ook de lezinr
gen zouden, door de priester zelf, in de
eigen landstaal moeten worden gedaan,
zonder verplichting om de Latijnse tekst
te handhaven. Men ging zelfs verder en
drukte de algemene wens uit, dat ook
sommige gebeden en gezangen, gedeelten
van het proprium van elke dag (Oratie,
Graduale enz.) in de streektaal zouden
gebracht worden, in een letterlijke vertaling of in een geschikte parafrase. Hec
streven dat hierbij voorzit, is duidelijk:
alles in de Mis wat tot het volk, met het
volk, door het volk gezegd wordt, moet in
de eigen landstaal uitgedrukt worden, en
deze gedeelten hoeven dan niet meer in
het Latijn herhaald te worden. Eenzelfde
strekking ligt ten grondslag aan het ijver
ren voor het weder invoeren van de „oratio fidelium", het gemeenschappelijk gebed
van priester en gelovigen, dat eertijds ge~
beden werd bij het Offertorium, tot de
grote intenties van de Kerk en van de
plaatselijke gemeenschap.
De vergadering hield zich eveneens bezig met de Sacramenten en de vele Sacramentaliën, waarvan het intensief gebruik
in de missielanden bijzonder wenselijk
wordt geacht. Ook hier werd door de

1) De rapporten die de stof leverden voor dit overzicht, sluiten in hoofdzaak aan bij de uiteenzettingen in het boek van P. Hofinger: Pastorale Liturgique en Chrétienté Missionnaire, Lumen
Vitae, Brussel, 1959.
2) De organisatoren zelf hebben verklaard dat de inhoud van verslagen en conclusies mocht
bekend gemaakt worden. Het spreekt overigens vanzelf, zoals we reeds zeiden, dat de deelnemers
slechts in hun eigen naam spraken, al klonk er in hun stem een echo van een veel ruimere opinie.
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liturgisten, méér nog dan door de missionarissen, de wens uitgedrukt, een groot
deel van de gebeden bij het toedienen van
de Sacramenten en álle teksten voor de
Sacramentaliën in de eigen taal om te zetten. Liturgisten en missionarissen drukten
unaniem de wens uit dat de gebruikelijke
ceremoniën bij sommige Sacramenten.
vooral bij het Doopsel en het Huwelijk,
zouden herzien worden. Hiertoe zou men
niet alleen de oud-christelijke bronnen
moeten revaloriseren, doch evenveel aandacht besteden aan niet-christelijke, zowel
profane als religieuze, bronnen van iedere
cultuur, om er de waardevolle elementen
van te adapteren of eventueel over te nemen; de suggestieve gevoelswaarde van
deze traditionele en lokale cultuurvormen
mogen wij inderdaad niet onderschatten.
Bij het Doopsel b.v. zou men, naast de
substantiële ceremoniën, ook goed gekozen plaatselijke riten kunnen herstellen of
invoeren (een kwestie welke trouwens in
Rome reeds lang in studie is) ; anderzijds
zou men, bij de Doop zowel als bij andere
Sacramenten, dié teksten en riten moeten
laten wegvallen welke voor sommige volken totaal zinloos, soms zelfs weerzinwekkend lijken (het gebruik van het
speeksel in het Doopsel b.v.) . Dit streven
naar verlevendiging en realisme bij het
toedienen van de Sacramenten leidde verder tot de wens, de opeenvolgende ceremoniën van het Doopsel te doen samenvallen met de verschillende chronologische
evolutieperioden van het catechumenaat,
om de toekomstige christenen er beter be~
wust van te maken, dat zij telkens een
stap vooruit gaan, dat hun 'telkens verdere
verplichtingen worden opgelegd.
Het Sacrament van het Huwelijk zou in
luister en feestelijkheid niet mogen onderdoen voor de traditionele burgerlijke en
heidense plechtigheden; anders komen de
gelovigen gemakkelijk in de bekoring, om
in de lokale heidense riten een aanvulling
te zoeken voor wat hun door de Kerk
wordt onthouden. In dezelfde zin kan men
zich bij de christelijke begrafenisplechtig-heden houden aan plaatselijke gewoonten,
als daar maar alle bijgelovige elementen
uit geweerd worden.
Sommige liturgische seizoenfeesten, als
de Kruisdagen b.v., kunnen met meer zin
gevierd worden in de aangepaste tijd van

het jaar; anders wordt er in sommige streken gebeden voor de oogst op een ogenblik dat het graan reeds in de schuur geborgen is.
Vele van de talrijke zegeningen uit het
Rituale zijn heel zinrijk, heel ontroerend
... voor wie ze begrijpt. Waarom ze niet
toegankelijk maken voor iedereen in zijn
eigen taal? In het Westen heeft men nieur
we gemaakt voor vliegtuigen, voor lino~
types en wat al meer? Kan men de be
staande dan niet aanpassen en er nieuwe
bij maken voor de Afrikaanse, de Aziati
sche en andere volkeren?
Alles bijeen wordt hier een programma
geschetst, te uitgebreid om in één enkele
studieweek te behandelen. De congressis'ten zijn de eersten om dat te erkennen.
Toch hebben ze het nuttig gevonden, de
problemen in al hun verscheidenheid te
overschouwen en meteen het werkterrein
af te bakenen, zodat men er later in detail
en rustiger op terug kan komen. Over het
algemeen hebben zij zich wijselijk schrap
gezet tegen elke „liturgical fever or ier~
vour", zoals de Kardinaal het in zijn slotwoord formuleerde. Mede daarom kan
men het geheel van wensen en besluiten,
hoe wijd en uitgebreid ook, helemaal niet
roekeloos noemen.
Bij de opening van het Congres zei de
Kardinaal: „De molens van Rome malen
langzaam, maar zeker". Langzamer dar
sommigen zouden verlangen. Men mag
echter niet uit het oog verliezen, dat Rome
rekening moet houden met zoveel verschillende situaties over de hele wereld,
waaraan éénzelfde universele maatregel
moeilijk tegemoet kan komen. Als men het
werk in Rome wil bespoedigen, is er geen
beter middel dan op eigen beperkt terrein
ernstig en gewetensvol door te werken en
aldus de centrale instanties sneller en beter in te lichten.
Sommige van de deelnemers drukten de
wens uit, dat deze centrale instanties niet
alleen streng de hand zouden blijven houden aan het essentiële en een scherpe controle zouden blijven uitoefenen op alle,
soms erg avontuurlijke, nieuwigheden,
maar toch ook de nodige vrijheid en het
recht zouden laten aan de lokale instanties
(bisschoppen of beter nog de vergadering
van bisschoppen van een streek) , om ruime aanpassingen van wat niet essentieel
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is, uit te denken en toe te laten. Aldus
zou men ongetwijfeld gemakkelijker tegemoet komen aan de uiteenlopende behoeften van de verschillende volkeren tussen
Dakar en Tokio, tussen Stockholm en
Vuurland 3 ) .
J. Masson S.J.

De plicht van de arts en
het recht van de patiënt
Onder de titel „Arztpflicht und Patientenrecht" verscheen in de Rheinischer
Merkur van 4 september 1959 een artikel
van Dr. Manfred Mielke, dat verwijst
naar enkele Duitse rechtuitspraken over
bedoeld onderwerp, die ook voor ons niet
zonder belang zijn. Eens 'te meer wordt
daaruit duidelijk, tot welk een onmogelijke
toestand men komt wanneer men alleen de
rechtspraak laat oordelen over beslissingen en gedragingen welke uitsluitend door
het geweten kunnen worden voorgeschreven. Het gaat over de bescherming van de
zieke tegenover zijn dokter en met name
over de vraag, of en in hoe verre een
dokter verplicht is de patiënt in te lichten
omtrent de gevaren van een of andere
behandeling.
Een nauwkeurige voorlichting omtrent
de voorgestelde behandeling of heelkunr
dige bewerking met de zekere, de waarschijnlijke, of de mogelijke gevolgen van~
dien, loopt vaak het gevaar, bij de patiënt
een angst te doen ontstaan, welke in elk
opzicht, psychologisch en lichamelijk,
voor het herstel en de genezing soms zeer
nadelig kan zijn. Om de tegenstrijdigheid
tussen de plicht van de arts, die de toestand van de zieke niet nodeloos mag be~
zwaren, en het recht van de zieke, die
moet weten wat hem te wachten staat, op
te lossen, heeft de Strafsent des Bundesgerichtshofs (10-2-1959) er het volgende
op gevonden: oordeelt een arts een dringende operatie noodzakelijk, dan hoeft hij
zich niet al te veel te bekommeren om de
toestemming van de patiënt. Deze toestemming is immers geïmpliceerd in het
feit dat de zieke de hulp van de arts inroept en een operatie niet uitdrukkelijk
uitsluit. Doch wie zal oordelen over de

vraag, of de patiënt, in zijn noodtoestand,
wel geheel vrij over zijn hele oordeelsver
mogen beschikt? Nu de arts tegenwoordig
zo gemakkelijk, en vaak met zo veel ergerlijke ruchtbaarheid, gedagvaard wordt
'tot schadevergoeding wegens zgn. „ver~
keerde" behandelingen, wordt hij voor het
dilemma gesteld: ofwel weerhoudt de vrees
voor een mogelijke rechtsvervolging hem
van een ingreep welke hij noodzakelijk
acht, ofwel ^- en dit zal wel eens drin..
gende plicht zijn — onderneemt hij de ingreep zonder de voorafgaandelijke voor~
lichting van de zieke en zonder onderzoek
naar diens oordeelsbekwaamheid.
Deze situatie wordt voor de arts nog
moeilijker indien hij bekend is met een
vroegere uitspraak van het Duitse gerecht
(10-7.1954) , die stelde: „vanzelfsprekend
mag de arts zijn zieke niet nodeloos beangstigen over de mogelijke gevolgen van
een behandeling, maar dat belet niet dat
hij verplicht is, vóór een ingrijpen, zich te
verzekeren van de instemming van de patiënt omtrent de aard en de gevolgen van
dat ingrijpen. Lijdt de toestand van de patiënt onder dit vooruitzicht, dan is dit een
onvermijdelijk nadeel, dat maar op de
koop toe moet worden genomen".
Deze dubbele juridische theorie wordt
aangevuld door weer een ander oordeel
van het Bundesgerichtshof (16-1-1959) :
de arts is niet verplicht de zieke over alle
mogelijke nadelige gevolgen van de thera
pie in te lichten, en zeker niet er de nadruk op te leggen dat ook de lichtste ingreep, in de beste voorwaarden uitgevoerd, toch erg kan tegenvallen en slecht
aflopen. De graad van verplichte voorlichting hangt af van het aantal en het be~
lang van de mogelijke verwikkelingen, zowel als van het gevaar van de ingreep
zelf. Over het algemeen mag men van de
arts niet méér verlangen dan dat hij in
grote lijnen uitleg geeft over de mogelijke
gevaren, waarbij bovendien rekening moet
worden gehouden met zijn ervaring en
kunde. En dit geldt evenzeer voor een
Röntgenbestraling als voor alle andere behandelingen waar enig gevaar aan verbonden is. De arts zelf dient te weten hoe
hij de voorlichting moet aanpassen aan de

3) De Akten van het Congres, rapporten, discussies, besluiten enz. worden gepubliceerd door de
abdij St.-André, Brugge.
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toestand en de oordeelsbekwaamheid van
de patiënt. Maar daaruit mag niet worden
geconcludeerd dat de arts zelf vrij kan
uitmaken of de zieke moet voorgelicht
worden of niet. Hierover, zegt de Senat
(9-12-1958) , beslist de rechter! Zodat het
in feite altijd de rechter is die, naderhand,
oordelen zal of de arts goed of verkeerd
heeft gehandeld met zijn zieke in te lichten
of niet.
Over de tegenstrijdigheden en onduide.lijkheden van al deze uitspraken en theorieën zou aan juristen wel wat in overweging te geven zijn. We vrezen echter dat
gewetensvolle artsen er zich niet veel van

zullen aantrekken. Het is niet mogelijk
alle casuïstische gewetensproblemen met
een rechterlijke formule op te lossen. Zeker heeft de zieke recht op bescherming
van zijn persoonlijkheid, en heeft de arts
de plicht die te eerbiedigen. Maar steeds
zal de arts zelf in geweten uit te maken
hebben, in hoe ver, op welke wijze, en
waarover hij zijn zieke dient in 'te lichten,
en hij zal de genezing van zijn zieke niet
in gevaar brengen uit vrees voor een
rechterlijke, vaak onbevoegde uitspraak.
Ook dit risico zal hij dan maar, ditmaal
voor zichzelf, op de koop toe nemen.
Dr. J. Lebeer

Boekbespreking
STERKENS, L., S.J., Magnificat. Gebe-

GODSDIENST

den voor meisjes. -- Uitgaven ,,Hoog--

RIJK , Dr. C. A., Bezinning op bijbelse

land", Mechelen, 1959, 216 pp., rijk geill.,

grond. Een reis door het land van Gods
keuze. — De Toorts, Haarlem, 239 pp.,

ing.
Dit gebedenboek brengt werkelijk wat
men voor meisjes verlangen kan: fijnzin
nige en kleurrijke voorstelling, grote keuze van teksten uit de heiligen en de ascetische schrijvers van naam, rijk gevoel
zonder sentimentaliteit, jubel en tegelijk
bezonkenheid. Met de vrij talrijke wijzi~
gingen: weglating van teksten en vervan.^
ging door andere, heeft deze tweede ,uitgave nog veel op de eerste gewonnen,
terwijl ook de presentatie nog verbeterd
werd. Het invoegen van Nederlandse
psalmen ^- eindelijk een gave, krachtige
vertaling op klassiek eenvoudige, meestal
gregoriaans geïnspireerde motieven ^-- is
een gelukkig initiatief, dat het gebedenboek ook voor de gemeenschapsviering
van de Mis zeer bruikbaar maakt. Stu~
derende meisjes en hun opvoedsters vinden hier een dankbaar en rijk gebedsins
strument. H. Leuridan

f 8,90.
De Warmondse schriftuurprofessor, Dr.
Rijk, biedt hiermede aan zijn lezers een
boek aan, dat men een geestelijke reis
-door het heilig land zou kunnen noemen,
en dan een reis niet alleen in plaatselijke,
maar meer nog in tijdelijke dimensie. Hij
heeft het heilig land bezocht al reizende,
doch hij bezocht het elke dag door zijn
onderricht en zijn gebed en wat zich aldus
in een lange periode van studie en overweging in zijn geest heeft vastgezet, zet
hij nu zijn lezers voor. Het is een korte
geschiedenis van Israël, van land en volk,
het geheel gezien vanuit de gezichtshoek:
Gods keuze. De prachtigste citaten, uit
de profeten vooral en uit de psalmen,
alsook uit het nieuwe testament, verlenen
het boek een bijzondere „smaak", die elk
religieus gestemd lezer weldadig aandoet.
Het werk is onder geen enkel bekend
genre onder te brengen; het is een overzicht en een bezinning, het is geestelijke
lectuur en tevens wetenschappelijk verantwoord. Menig lezer zal opnieuw getroffen worden door de intense schoonheid en de menselijke diepte der H.
Schrift.

J. van Heugten

MARMION, C., Dagelijks brood.

-

Vlaamse Boekcentrale, Antwerpen, 1958,
460 pp., geb. F. 135.
Deze meditaties, die het verloop van het
kerkelijk jaar volgen, zijn samengesteld
uit fragmenten, ontleend aan de geestelijke werken van de beroemde abt van
Maredsous. Het zijn geen eigelijke litur-
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gische meditaties, veeleer theologische
beschouwingen over de geloofswaarheden, die de diepere onderstroom vor
men van de kerkelijke feesten. Rijk aan
inhoud en toch zeer eenvoudig gesteld,
zijn ze voor ieder bruikbaar. Wie ze een
tijd lang van dag tot dag volgt, krijgt
haast ongemerkt een nieuwe theologische
scholing en daardoor ook een nieuw fundament voor zijn vroomheid.
G. Achten

DOORNIK, P. N. J. van, M.S.C., Waar
staat dit in de Bijbel? — Pax, 's-Graven~

hage, 1959, 196 pp., f 7,90.
„Tekstenboekje ter verantwoording van
de katholieke leer", luidt de ondertitel van
dit nuttige werkje. De hoofdtitel is in
zo verre onvolledig als ook de oude
Vaders en kerkelijke schrijvers als getuigen optreden. Alfabetisch gerangschikt
worden de katholieke geloofspunten met
bijbel en vaderteksten gestaafd, b.v. aflaat, vagevuur, eucharistie etc. etc. Een
klein „goudmijntje" voor velen die een,
zo veel mogelijk, redelijke verklaring van
wat ze geloven willen vernemen.
P. van Alkemade

GROLLENBERG, Luc. H., Kleine Atlas
van de Bijbel. --- Elsevier, Amsterdam,

Brussel, 196 pp., f 5.90.
In dit overvloedig en vakkundig geïllustreerde boekje, dat ons reeds door zijn
talrijke foto's en afbeeldingen onmiddellijk in de Bijbelse sfeer opneemt, vertelt
de schrijver ons heel in het kort eigenlijk
alles wat de tegenwoordige wetenschap
van de bijbel weet. Een heel leger van
geleerden onderzoekt sedert jaren de bijbel
en alles wat daarmee samenhangt en dit
heeft onze kennis van de H. Schrift en
van het oude morgenland ontzaglijk verrijkt. Ten gevolge daarvan zien wij ook
vele dingen in de bijbel en de geschiedenis
van Israël anders dan onze voorvaderen.
Over dit alles instrueert de lezer Pater
L. H. Grollenberg O.P. P. van Alkemade

LIESTING, Dr. E. Th. H., S.S.S., „Recta
sapere". .--- Recollectiegedachten voor
kloosterlingen. — Uitgeverij Brakkenstem. Nijmegen, 1959, 286 pp., f 6,75 en

f 8,75.
Dit boek kan vele kloosterlingen helpen
om, gelijk ook de bedoeling is van de
schrijver, de recollectiedag te maken tot
een vruchtbare en heilzame dag. De be ^schouwingen volgen de loop van het kerkelijk jaar en stellen het Christusmysterie
voor de aandachtige lezer in een helder
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licht, een licht, dat voornamelijk wordt
gewonnen uit de H. Schrift. Daarin be~
staat juist het aantrekkelijke van dit boek.
En 't kan niet anders, of de kloosterlingen zullen uit de beschouwingen grote
kracht putten, juist omdat ze opgebouwd
zijn uit Gods woord.
Een uitstekende gedachte van de schrijver
is geweest, om een systematisch overzicht van behandelde onderwerpen te
geven op 't einde van zijn werk. Men
vindt hier getekend de opgang van de
ziel naar God: Gods liefdevol ingrijpen
door Jezus en het antwoord van de mens
in geloof, hoop en liefde. Zo kan ieder
het boek ter hand nemen en op de recol
lectiedag vinden, wat hem persoonlijk ter
harte gaat en hem licht en troost schenkt.
Moge dit werk inderdaad het goddelijke
doen smaken en proeven. Het biedt daartoe de mogelijkheid. A. H.
STEINMANN, J., Le prophétisme biblique des origines à Osée (Lectio Divina,

23) . ^-- Edit, du Cerf. Parijs, 1959, 260
pp., ing. Fr. F. 1260.
Met bewondering mag gewezen worden
op de rijke produktiviteit van S.: in
,Lectio divina' is dit de vijfde bijdrage
van zijn hand, evenveel schreef hij er in
,Témoins de Dieu', en in zijn inleiding
kondigt hij nog twee werken aan! In de
20 hoofdstukken van deze nieuwe studie
wordt de wonderbare, unieke opgang geschetst van het profetisme, tot en me
Osee. Telkens een geanuceerd aangeven
van plaats, tijd, context, een summier
aanduiden van onderwerp, een exegese
van moeilijke passussen, een karakteriseren van de profeet of van de stroming
en een terugplaatsen in de profetische
evolutie. Werkelijk ernstige vulgarisatie,
die getuigt van meer dan gewone belezen~
heid en vertrouwdheid. — Toch moet
enig voorbeheid gemaakt worden. De
heftige en bittere inleiding ontsiert zowel
het eigen werk van S. als de reeks waarin het verscheen. We vragen ons tevens
af of vele lezers niet voor grote waarschijnlijkheid zullen houden wat slechts
losse ^- dikwijls uit zeer verschillende
bronnen samengebrachte -- conjectuur
of hypothese blijft; of de gedachtensamenhang baat vindt bij zovele en radix
cale tekstverbeteringen. S. heeft blijkbaar
een voorliefde voor sterke affirmaties:
bij nader toezien (b.v. betreffende de
authenticiteit der messiaanse voorspelling
bij Amos, of de interpretatie van de eerste drie hoofdstukken van Osee) blijkt
al gauw de zwakke basis en rijst de twij-
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fel. Tenslotte zullen de lezers (ook de
,vicaires de paroisse, étudiants, tous ceux
qui lisent avec passion la Bible et y
croient" blz. 11) meer gediend zijn met
een vraagteken en een bescheiden onzekerheid dan met een soms voorbarig
doorhakken, een al te stoute keuze of
stellingname. J. Lambrecht
BACHT, H., Die Tage des Hernn.
I: Winter..-- J. Knecht, Frankfurt, 1959,
288 pp., geb. DM 6,80.
Zoals zijn Franse voorganger: Les Jours
du Seigneur, Ed. Témoignages Chrétien,
Paris 1950, zal dit gebedenboek uit drie
deeltjes bestaan, waarvan nu het eerste
verschenen is. Men verwachte evenwel
niet alleen maar een vertaling: de presentatie overtreft verre het Franse boek.
Bacht is niet zo uitvoerig en zijn keuze is
gedeeltelijk anders, zelfs onder de Franse
meesters van het gebed. Zijn inleidingen
op de tijden en feesten van het kerkelijk
jaar zijn soberder en wellicht aangrijpender. Hij bedoelt ons bidden te openen op
de geestelijke ruimte van heel de onzicht~
bare gemeenschap van de biddenden.
H. Leuridan

CARRé, A. M., Le vrai visage du prétre,
r Ed. du Cerf, Parijs, 1959, 172 pp., ing.
Fr. F. 600.
DESCALZO, J. M., Ik ben een mens,
vert. M. J. L. van Nierop. — Lannoo,
Tielt-Den Haag, 1959, 284 pp., ing. F.
68, geb. F. 92.
Men kan zich bezwaarlijk, over éénzelfde
thema en rond dezelfde grondgedachte,
twee naar stijl en toonaard meer verschillende werken voorstellen dan deze beide
boeken over het priesterschap. In het eerste, de voordrachten 1959 van de Notre
Dame te Parijs, wordt het klassiek theologisch traktaat over het priesterschap
aan leken aangepast en in de actuele problematiek gesitueerd. Het is een ernstige,
waardevolle uiteenzetting, waarin echter
o.i. de grondig bijbelse vernieuwing van
het traktaak over het priesterschap te
weinig opgevangen werd. - ~ Daarnaast
staat het dagboek van een jong priester,
die een talentvol romancier is (cf. zijn
Bronnen van de droogte, in Streven, 1959
blz. 492) , en die, een paar maanden
slechts na zijn wijding, zijn eigen indrukken en belevenissen samen met die van
zijn medewijdelingen tot een boek verwerkte. Het is een jong, Spaans uitbundig
en vaak te nadrukkelijk lyrisch verhaal;
het mist de voldragen rijpheid van wie
het priesterschap uit lange ervaring kent

en doorleefd heeft. Maar juist het onvolgroeide, het morgenlijk frisse en heftige
van dergelijke jeugdervaring heeft een
eigen charme. Jonge mensen vooral zullen
hun eigen vragen en verlangens in zulk
een getuigenis wellicht meer nabij voelen
dan in een afgeronde, rijpere en rijkere
theologische uiteenzetting. L. Monden
THILS, Gustave, Sainteté chrétienne. —
Lannoo, Tielt, 1959, 585 pp., geb. F. 180.
Dit nieuwe boek van de Leuvense theoloog draagt als ondertitel Précis de théologie ascétique. Het heeft niet alleen de
bedoeling voor seminaristen een verouderde Tanqueray te vervangen, maar
wil tevens een handleiding aanbieden aan
de katholiek van deze tijd, leek even goed
als priester en religieus. Het uitgangspunt
is niet het volmaaktheidsstreven in zijn
gespecialiseerde vorm van de monastische
spiritualiteit, waar priesters en leken in
een gemitigeerde vorm aan deel zouden
hebben, maar de nieuwheid van het genadeleven in de verlosde mens, het theologale leven van geloof, hoop en liefde. ^Voor de ascetische theologie betekent dit
boek ongetwijfeld een aanwinst. Het vernieuwde theologisch inzicht van de laatste jaren wordt geïntegreerd in het volmaaktheidsstreven van de christen. In
een verstaanbare taal, zonder te veel
technisch-scholastische termen, worden
de verschillende leerpunten uiteengezet.
Maar het vlotte van de spreektaal (soms
treft ons de conferentie~stijl) hindert wellicht de organische structuur van het geheel: het welwillend tegemoetkomen aan
een lekenpubliek heeft iets van de weten,.
schappelijke afwerking doen teloorgaan.
.—Persoonlijk zouden wij de evangelische geest veel vroeger in het streven
naar de heiligheid willen beklemtonen,
ook voor leken en priesters die niet in
een volmaaktheidsstaat leven. Het eschatologische perspectief van het evangelische leven volgens de drie raden is
ongetwijfeld een verrijking voor de ascetica, zo het in zijn effectieve verwezenlijking maar niet al te zeer voor een be
paalde groep in Gods Kerk wordt voorbehouden, zodat de affectieve gerichtheid
op die waarden pas tegen het einde wordt
belicht. — De bibliografie is ongemeen
rijk. Maar waarom heeft geen enkele
Nederlandse titelopgave of vermelding
genade gevonden? Mogen we ook nog
wijzen op het Franse tijdschrift Christus,
dat in de vijf jaren van zijn bestaan heel
wat nieuwe gezichtspunten uit dit boek
op zeer concrete en bevattelijke wijze
heeft geïillustreerd? J. Vanneste
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DAUBERCIES, P., La condition char,r,
nelle. — Desclée de Brouwer, Brugge,

1959, 268 pp.
Welke is de ethische waarde van het
menselijk lichaam? Uit de studie van de
H. Schrift, de Griekse filosofie en de
Kerkvaders komt de auteur tot een inzicht dat wij als volgt kunnen samenvatten: Door de H. Schrift is de mens
steeds als een totaliteit van ziel en
lichaam opgevat. Pas in zijn betrekking
tot God ontstaat voor de mens de eigenlijke morele situatie. De Grieken daaren~
tegen zoeken de ethische beleving binnen
de structuur van geest en stof, waar dan,
onder een of andere vorm, de stof steeds
een belemmering van het geestelijk eler
ment is. De Apostolische Vaders denken
nog steeds hun moraal in de lijn van de
H. Schrift, hoewel ze met de Apologeten
toch reeds heel wat aan de Griekse terminologie ontlenen. Vanaf het midden
der tweede eeuw merken wij een immer
groeiende beïnvloeding van de Griekse
zienswijze in de geschriften der Kerkvaders. Voor het wezenlijke van de christelijke ethiek volgen ze nog steeds de
Schrift, maar ze gaan meer en meer het
lichaam als een zondige belemmering voor
het leven van de geest voorstellen.
Goed gekozen teksten illustreren deze
studie, die in haar hoofdlijnen ongetwijfeld een juist beeld van de evolutie over
het inzicht omtrent de ethiek van het
lichaam schetst. Toch menen wij dat
dit essay niet ten volle aan zijn opzet
beantwoordt: recherches positives pour
la théologie d'une réalité terrestre. Voor
twee punten zouden wij een ernstig voorbehoud willen maken. In het bijbels gedeelte is de analyse van de termen sarks
en soma onvoldoende. Wij geloven niet
dat deze zo samenvallen als de schrijver
het voorstelt. Verder worden noch de
verrijzenis noch het huwelijk behandeld.
Indien er levensdomeinen zijn die voor
de christelijke visie van het lichaam beslissend mogen genoemd worden, zijn het
ongetwijfeld deze twee.
A. L. Vandenbunder
LIÉGÉ, P. A., Jeune homme lève-toi! .--

Edit. du Cerf, Parijs, 1959, 298 pp., ing.
Fr. F. 870.
Deze onderrichtingen zijn bedoeld als eei^
actuele catechese voor jonge mannen van
18 tot 20 jaar. Men merkt uit ieder woord
dat zij de neerslag zijn van een jarenlange open conversatie, waarbij de priester de jeugd recht in de ogen durfde te
kijken, zonder iets van zijn eigenlijke
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priesterlijke boodschap prijs te geven. Om
een tweevoudige reden is daarom dit boek
actueel: door het begrip dat eruit spreekt
voor de jonge mens en zijn verlangens,
zijn noden, zijn tekorten; en tevens door
de persoonlijke wijze waarop de geloofswaarheden aan hem worden voorgesteld.
Wij zouden deze lectuur ook willen aan,
bevelen aan al degenen, die een religieuze
opdracht te vervullen hebben bij de huidige jeugd, en die misschien moeite hebben haar te begrijpen. Zij zullen de waar
heid van het Paulus-woord erkennen, dat
de auteur tot motto diende: Vermaan de
jonge mannen als broeders. G. Achten
-

LEFEBVRE , George, Vie et prière. —
Desclée de Brouwer, Brugge, 1958,

168 pp., ing. F. 63.
Dit bescheiden boekje overtreft vele studies over het gebed door zijn innerlijk.
heid. Hier deelt zier, een diepe gebedservaring mede, gevoed aan de zuiverste
bronnen der kerkelijke traditie: Theresia
van Avila, Johannes van het Kruis, Fran.
ciscus van Sales, Theresia van Lisieux.
De schone citaten van deze geestelijke
auteurs die de schrijver hier verzamelt
zijn verwerkt tot een zeer persoonlijk
inzicht in het gebedsleven. De titel geeft
tot dit inzicht de sleutel: Prière et Vie.
Gebed is niet op de eerste plaats oefening, maar leven: de geleidelijke openbaring binnen ons menselijk bewustzijn
van de liefde der drie goddelijke Personen in ons. In korte, zeer gedachten,rijke hoofdstukken worden de verschillende kenmerken van dit gebedsleven omschreven. G. Achten

GRAEF, Hilda, The Light and the Rainbow. A study in Christian Spirituality
from its rodts in the Old Testament and
its development through the New Testa~
ment and the Fathers to recent times. —
Longmans, London, 1959, 414 pp., 35 sh.
De enige aanvulling die de lange ondertitel behoeft, is een enkel woord over de
gevolgde methode. Schr. geeft geen overzichtelijke verhandeling over de leer van
het geestelijk leven, zoals deze zich in de
loop der eeuwen heeft ontwikkeld; zij
heeft er de voorkeur aan gegeven een
serie schetsjes te leveren van vooraanstaande geestelijke personen in Oude en
Nieuwe Testament (Abraham, Moses, de
Psalmist, Isaias e.a., Paulus en Sint-Jan,
Origines, Dionysius de Areopagiet, Augustinus e.a., Bernardus, Bonaventura,
Catherina van Siena, en enkele Duitse en
Engelse mystici, de grote en kleine Tere-
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sia, Sint-Jan van het Kruis, Alphonsus
Rodriguez en de Caussade) . Het spreekt
van zelf dat deze schetsjes niet los naast
elkaar staan; schr. attendeert voortdurend
op ontwikkeling. Het geheel is een leesaar en leerzaam boek, een goed boek,
zouden we zeggen, met serieuze tekorten.
De gevolgde methode maakt een zekere
herhaling bijna onvermijdelijk; dit is niet
erg; het is echter verwarrend wanneer
zulke herhalingen menigmaal lichte en
nauwelijks merkbare, maar wel belangrijke betekenisverschuiving in zich verbergen. De termen bv. zoals vleze door
Eckhart of door Bernardus, door Augustinus of door de Caussade gebruikt worden, dekken elkaar nimmer precies. Het
is iedereen bekend hoe alleen een woord
al als contemplatie vele nuances vertoont;
het zelfde geldt van mystiek, van spiritualiteit, van zelfkennis, e.d., woorden die
in een tractaat als dit natuurlijk herhaaldelijk gebruikt worden. Een tweede tekort lijkt ons het verzuim om het begrip
spiritualiteit (spirituality) scherp af te
bakenen. Nog weten we niet of schr. het
identificeert met geestelijk leven, of zij
het in feite niet gelijk stelt met mystieke
ervaring, waarbij dan gezegd moet worden dat het zeer moeilijk is op te maken
waar volgens schr. echte mystiek begint.
Het kan moeilijk ontkend worden dat
schr. zeker geneigd is om spirituality allernauwst te verbinden me't contemplatie
en mystiek. Een derde bezwaar betreft de
wijze waarop schr. een zekere tweeslachtigheid in haar besprekingen van geestelijke figuren niet heeft vermeden, en deze
is opnieuw te wijten aan de inhoud van
spirituality: soms staat spirituality voor
geestelijke ervaring, en schr. geeft dan
een beeld van het innerlijk geestelijk leven
van een persoon; soms staat het echter
heel evident voor de leer over het geesr
telijk leven. Nu kan het waar zijn dat
menigmaal deze twee elkaar in een be~
paalde persoon dekken. Maar dit behoeft
geenszins het geval te zijn. Het gevaar
dreigt echter dat we nu overal niet zozeer
de leer gelijk gaan stellen met de beleve~
nis, als wel de belevenis tot een leer gaan
maken. Is het „geestelijk leven van Abra~
ham" nog wel aanvaardbaar, wij moeten
ons distanciëren van iedere suggestie omtrent Abraham's leer over het geestelijk
leven. Niettegenstaande het vele interessante bevredigt het boek niet geheel. En
hetgeen schr. over de spiritualiteit van de
Geestelijke Oefeningen zegt, bewijst dat
zeker op dit terrein zij zich in veel 'te
diepe wateren heeft gewaagd.
Dr. W. Peters

NIAURIAC, Francois, De Mensenzoon.
Vert., 178 blz.. , Foreholte, Voorhout,
Brugge, Desclée de Brouwer, 1959, f 5.25.
Francois Mauriac is een schrijver die in
zijn niet-verhalende boeken zelden tot
volkomen instemming noodt; in dit mooie
en treffende boekje Le Pils de l'homme
echter stemt hij tot volkomen overgave.
Het zijn beschouwingen en bekentenissen
van de ouder geworden Mauriac, getuigenissen van zijn geloof in en liefde tot
Christus, van de vreugde die hij vond als
kind Gods; wat hij te zeggen heeft over
Christus, over Christendom en daarmee
samenhangende verschijnselen is altijd
treffend en belangrijk en het geheel is
a.h.w. gedrenkt in een fluïdum van ootmoedige, dankbare liefde. In een tijd, nu
de angst voor de dood en het nihil in de
litteraire en kunstwereld een soort modeartikel is geworden, doet deze bekentenis
van een vreugdevol vertrouwen bijzonder
troostend aan. Mauriac is hier volkomen
genezen van alle Jansenistische en zelfs
Pascaliaanse besmetting, waarvan vele
van zijn vroegere werken niet geheel vrij
zijn. J. van Heugten
MARLET, J. J. C., Conflict-situaties in
het katholieke huwelijk. , ,,Urbi et
Orbi", Amsterdam, 1959, 26 pp., f 2,.--.
HESSEN, J. van, Sociale problemen rond
de katholieke huwelijksopvatting.
„Urbi et Orbi", Amsterdam, 1959, 44 pp.,
f2,75.
In het kader van een onder auspiciën van
de St. Adelbert Vereniging, afdeling Am~
sterdam, georganiseerde lezingencyclus
over hedendaagse problemen rond de
katholieke huwelijksopvatting, hielden de
zenuwarts J. J. C. Marlet en de soc. drs.
J. van Hessen op 13 november 1957 resp.
18 maart 1958 een tweetal voordrachten,
die thans gepubliceerd zijn. Dr. Marlet
somt een aantal problemen op, die zich
tegenwoordig veelvuldig voordoen; ber
licht deze vanuit de katholieke leer,
waaromtrent hij verschillende zeer behartenswaardige opmerkingen plaatst die
niet zelden voorkomende misverstanden
kunnen wegruimen. Drs. van Hessen be~
weegt zich op sociologisch niveau. In de
inleiding waarschuwt hij de lezer, dat een
sociologische beschouwingswijze slechts
een beperkte doelstelling heeft, opdat n.l.
de lezer geen foutieve conclusies uit zijn
verdere beschouwingen zou trekken. Wie
deze waarschuwing ter harte neemt, zal
niet in verwarring geraken door hetgeen
volgt, ook al kan hij niet beoordelen in
hoeverre de schrijver een in alle opzich-
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ten juiste tekening geeft van de sociale
problemen rond de katholieke huwelijksopvatting. Beide voordrachten, oorspronkelijk gehouden voor de St. Adelbert
Vereniging. veronderstellen uiteraard
goed ontwikkelde lezers. A. van Kol
LC HR, Domna Aemiliana, O.S.B., De
goede week. J_ Vert. Romen & Zonen,
Roermond, Maaseyk, 1959, 206 pp.,
f 7,90 en f 8,90.
Dit fijnzinnige boekje van een Benedictines uit de abdij van Herstelle aan de
Weser, dat -door Nederlandse Benedic..
tijnen vertaald werd, zal voor velen een
aangename verrassing zijn. Het beschrijft
de kerkelijke liturgie der goede week van
Palmzondag tot en met de plechtige Paasr
viering in de nacht van zaterdag op
zondag. Het volgt die liturgie stap voor
stap, H. Mis, plechtigheden en officie en
dringt, beschouwend en verklarend, diep
door in al de mysteries van Christus'
dood en verrijzenis. Als een „apis argumentosa", als ik mij zo mag uitdrukken,
zuigt de vrome en geleerde schrijfster
sappen uit de schriftuurtexten en uit alles
wat de Paasgeheimen begeleidt. Nooit,
ook in haar fijnste ontledingen, vergeet
zij het grote mysterie dat zich achter en
onder alle uiterlijke vormen verbergt, de
zoendood en de verheerlijking van het
Lam. Met vrouwelijke gevoeligheid en
met een verrassend inzicht in de texten
der H. Schrift ontvouwt zij de goede
week~ en Paasliturgie voor haar lezers.
P. van Alkemade
HARING, Dr. Bern., De Wet van Christus, Een katholieke moraaltheologie voor
priesters en leken. Deel I Algemeen deel.
,_ Het Spectrum, Utrecht. Standaardboekhandel, Antwerpen, 1959, 607 pp.,
f 18,50.
Het is haast overbodig het spoedig befaamd geworden werk van de Duitse re~
demptorist Bernard Haring „Das Gesetz
Christi" aan te bevelen. In enkele jaren
is het door vele vertalingen over de wereld verspreid. Het is een katholieke
moraaltheologie, een katholieke zedeleer,
grootscheeps naar opzet en uitwerking.
De schrijver gaat uit van de beginregels
zijner Inleiding: „Norm, middelpunt en
doel van de Christelijke moraaltheologie
is Christus. De wet van de christen is
niets anders dan de persoon van Christus
zelf". Dit als uitgangspunt, norm en lei~
draad nemencj van zijn werk, volgt hij
niet het spoor der vroegere moraalboeken,
die uiterst juridisch te werk gingen, doch
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behandelt het christelijk leven in zijn volheid vanuit breed theologisch en christo~
logisch aspect. Zo staat het werk in het
teken der nieuw gerichte theologie en der
vernieuwde christelijke levenshouding, die
meer nadruk legt op de volle liefde-openbaring van God dan op het formalistische, legalistische en juridische, zonder
natuurlijk iets wezenlijks prijs te geven.
Dit standaardwerk werd door enige Nederlandse confraters van de schrijver
zorgvuldig vertaald. P. van Alkemade

GESCHIEDENIS
GEYL, Dr. P., Geschiedenis van de Ne-

derlandse stam. Dl. III: 1751.1798,
Wereldbibliotheek, Antwerpen-Amsterdam, 1959, 512 pp., rijk geïll., geb. Fr.
415.
Eindelijk, na 22 jaar wachten, krijgen wij
het derde deel van Geyl's Geschiedenis
van de Nederlandse Stam, waarvan de
eerste twee delen (in eerste druk drie
delen) zoveel invloed hebben uitgeoefend
tussen de twee wereldoorlogen, en de
geschiedschrijving in Nederland en België
definitief de Grootnederlandse richting
hebben doen inslaan. Met zijn diep doorzicht, zijn fijn aanvoelen van zuiver
menselijke verhoudingen, zijn open oog
voor nieuwe roerselen, en zijn vinnige,
vaak jachtige stijl, ontwerpt Geyl hier
een groots beeld van de halve eeuw die
de overgang vormde tussen het Ancien
régime en de Franse overheersing. Uitvoerig en vernieuwend schrijft hij over
de Nederlandse Patriottentijd, en bijna
even uitvoerig verhaalt hij de beroering
in het Zuiden onder Jozef II, die op de
Brabantse omwenteling uitliep. Beter dan
de Algemene Gsechiedenis der Neder-.
landen laat hij de religieuze factor en de
actie van kardinaal-aartsbisschop Frankenberg uitkomen in -de Brabantse omwenteling. Nog een tweede punt heeft
Geyl voor op de Algemene Geschiedenis:
met bijzondere aandacht volgt hij alle
pogingen van toenadering en van samenwerking tussen Noord. en Zuid. Eén groot
bezwaar moet ons toch van het hart:
aan die op velerlei gebied saaie en dode
tweede helft van de 18e eeuw wijdt Geyl
evenveel bladzijden als aan de hele wording en bloei van de Nederlanden. tot
1648 toe. Afgezien van deze onevenwich~
tigheid, verheugen wij ons zeer over dit
IIIe Deel, dat zowel op de Patriotten~
strijd als op de Brabantse omwenteling
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digen, beoefenaars van de exacte weten-S
schappen, meesters en leraren. Zijn manier
van behandelen houdt het midden tussen
die van Broeckx en Van Elslander. Her.haaldelijk, zoals b.v. bij het omstandige
verhaal van een doctorspromotie aan de
Leuvense universiteit, of in het hoofdstuk over het onderwijs, belicht hij op
interessante wijze het concrete, sociale
milieu. Naast vele bekende platen biedt
-dit boek ook een deels nieuwe illustratie.
Dit mooie, interessante deel doet ons met
verlangen uitzien naar de laatste twee
delen. M. Dierickx
MIRGELER, A., De geschiedenis van
Europa, Nederl. van J. van Os. — Romen
en zonen, Roermond-Maaseik, 1959,

X-516 pp., geïll.
Destijds (Streven VII 2 , 1953—'54, 187-188) hebben wij de Duitse oorspronkelijke
dan toch twee bewegingen die op
vitaliteit in Noord en Zuid wijzen
een nieuw licht liet vallen. M. Dierickx

-

NOSTRA , Flandria. Ons land en ons
volk, zijn standen en beroepen door de
tijden heen, o.r.v. J. L. Broeckx e.a.
Deel III. — N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1959 , 392 pp., rijk geïll. geb.

Fr. 495.
Het derde deel van Flandria Nostra is
even royaal uitgegeven als de vorige
twee delen. Eerst bespreekt Dr. J. L.
Broeckx de musici in hun concrete levensomstandigheden. Opvallend is dat onze
wereldberoemde toonkundigen in de 15e
eeuw vooral uit Henegouwen, Luik en
Vlaanderen kwamen en in de 16e eeuw
vooral uit Vlaanderen, Brabant en Zee
land. Eén typisch detail: „Zo sterk was
de drang naar Nederlandse zangertjes dat
zij vaak met list of geweld ontvoerd
werden. Het meest treffende voorbeeld
daarvan is het geval met Orlando di
Lasso, die als twaalfjarige knaap, na
,

twee vergeefse pogingen, opgelicht werd

voor rekening van Ferdinand Gonzaga,
vice-koning van Sicilië" (blz. 30) . Prof.
Dr. A. van Elslander bezorgt een beknopte overzichtelijke synthese van de
Nederlandse letterkunde in Vlaanderen,
en wijkt dus af van de algemene opzet
van het werk, die de concrete levenswijze
van personen op het oog had. Ten slotte
schreef Dr. M. A. Nauwelaerts een lang
en -degelijk exposé ^- drievierden van dit
deel -- over de geleerden: theologen en
wijsgeren, taalkundigen en geschiedkunr
digen, aardrijkskundigen en ontdekkings-.
reizigers, rechtsgeleerden en geneeskun..

uitgave van dit werk zeer geprezen om
haar uitgesproken Europees standpunt,

haar zin voor de diepe christelijke een
heid van het avondland, de synthetische
en toch betrouwbare visie van de geschiedenis van Europa sinds Pepijns zalving
in 751, en om haar besef dat Europa op
een keerpunt staat. De Nederlandse vertaling is met zorg verricht en leest vlot;
alleen af en toe treft een minder gelukte
overzetting als: „Die Wende des Mittelalters" (12e-13e eeuw) door „De omme.
keer der Nederlanden"! De twaalf kaarten werden overgetekend, de kostbare
tijdtafel vertaald, de vier registers weggelaten, maar negen mooie full-page-illustraties aan het werk toegevoegd. Als synthetisch betrouwbaar overzicht van
twaalf eeuwen Europese geschiedenis is
dit een aangewezen boek voor intellec^tuelen en zelfs voor leraren.
M. Dierickx
,

DURME, M. van, Correspondance mercatorienne..-- De Nederlandse Boekham

del, Antwerpen, 1950, 286 pp., ing. F. 350.
Gerard Mercator, eigenlijk Kremer, is in
1512 te Rupelmonde geboren, studeerde
te Leuven en woonde vanaf 1552 tot zijn
dood in 1594 te Duisburg. Hij is met de
te Antwerpen geboren Ortelius de groot-

ste cartograaf van de 16e eeuw, ja, de
grondlegger der moderne cartografie,
doordat hij op zijn wereldkaart van 1569
voor het eerst de naar hem genoemde
cylinderprojectie toepaste, d.w.z. dat de
meridianen en breedtecirkels rechte en
loodrecht op elkaar staande lijnen zijn.
Het jaar na zijn dood gaven zijn erfge.
namen zijn hoofdwerk, de in koper ge.grafeerde Atlas uit. — Nu publiceert
v. D. een twintigtal door hem gevonden
brieven, de sporen die overbleven van
een 150 verloren brieven, samen met de
enkele brieven die in verspreide boeken
of tijdschriften op vaak gebrekkige wijze
vroeger waren uitgegeven. Meteen krijgen

wij een veel duidelijker 'beeld van deze
merkwaardige Vlaamse geleerde. Enkele
brieven handelen over Mercators kortstondige gevangenzetting in 1544 wegens
vermeend lutheranisme, en over zijn opvattingen in 1576 betreffende de trans~
substantiatie en de vrije wil (doc. 109)
en andere geloofspunten, maar het overgrote deel der brieven licht ons in over
Mercators wetenschappelijke activiteit.
De biografie van Averdunk en MiillerReinhard van 1914, de beste waarover
wij beschikken, zou thans op verscheir
dene punten kunnen worden verbeterd en
aangevuld. Daarom zijn wij de auteur,
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bekend om zijn markante biografie van
Granvelle en publikaties over Plantijn,
zeer dankbaar om zijn moeizaam opsporingswerk en de streng kritische uitgave
van deze kostbare documenten.
M. Dierickx
BARCLAY, William, Educational Ideals
in the Ancient World. .-- Collins, London, 1959, 288 blz., 21 sh.
De bedoeling van de schrijver is te laten
zien, hoe de opvoedkundige situatie was
in de wereld, waarin het Christendom zijn
intrede deed. Als bouwstenen daartoe
brengt hij achtereenvolgens een beschrijving van de opvoedmethoden van de Jo~
den, in Sparta, in Athene en bij de Ro
meinen. Daarna wordt beschreven, hoe
de christenen gereageerd hebben op wat
zij aantroffen en hoe zij op hun beurt hun
kinderen opvoedden en onderwezen. Als
handige verzameling van materiaal is het
boek een aanwinst vol interessante gegevens. Zodra de auteur echter de feiten
door eigen theorieën wil verklaren r-- wat
hij overigens niet dikwijls onderneemt —
is zijn betoog veelal zwak. Dan grijpt
men liever terug naar de bekende werken
van Jaeger en Marrou. Voor de Joodse
gegevens mist men sterk de verwerking
van het Hellenisme door het Diaspora~
Jodendom, waaraan het boek geen aandacht schenkt. P. van Litsenburg
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velerlei zaken, die in Nederlandse onder,nemingen tot de taak van de personeels-^
dienst, sociale dienst of afdeling sociale
zaken gerekend worden. Met de vlot en
prettig geschreven inhoud van de hier
geboden uiteenzettingen zijn wij het, in
de grote lijnen, wel eens, maar bij de
huidige taakverdeling in onze vaderlandse bedrijven is een belangrijk deel van
het betoog (met name hoofdstuk IV)
naar onze mening verkeerd geadresseerd.
Dr. F. Nuyens
Arbeiders (De) en de politieke verkiezingen. Een kwantitatief onderzoek door
de studiedienst van het A.C.W. , Uitgave A.C.W., Brussel, 1959, 68 pp., ing.

F. 20.
De electorale sociologie breekt ook stilaan door in eigen land. De studiedienst
van de Christel. Arbeidersbeweging heeft
langs deze weg getracht een meer wetenschappelijk verantwoord inzicht te krijgen in de werkelijke politieke machtsverhoudingen. De gevolgde methode wijst
o.m. op de grote rol der arbeiders in de
C.V.P. (65 % van het C.V.P.-kiezerskorps zijn loontrekkenden) . Verdere
onderzoekingen kunnen nog meer licht
brengen en zullen wellicht enkele politieke fabels uit de wereld helpen.
J. Kerkhof s

HEEK , Prof. Dr. J. van, Sociale stijging
en daling in Nederland. , H. E. Stenfert
Kroese, Leiden, 1958, 326 pp., f 16,75.

SOCIOLOGIE
Mens en medemens-serie

ANEMA, M. J., De praktijk der public
relations. — Spectrum Utrecht/Antwer
pen, 1959, 122 pp., f 3,25, bij intekening

-

f 2,95.
Uit de definities die de schrijver van
„public relations' geeft in het eerste
hoofdstuk, blijkt duidelijk dat de Amerikaanse auteurs dit begrip ruimer interpreteren dan hun Nederlandse collega's.
Terwijl de Amerikanen zowel het bevor
deren van goede, interne betrekkingen in
de onderneming als het verzorgen van
goede relaties naar buiten als „public
relations" betitelen, zijn wij in ons land
tot dusver gewend het begrip tot de laatste te beperken. „Public relations" hebben
in het overgrote deel in het Nederlandse
bedrijfsleven alleen te maken met de externe betrekkingen en de publieke opinie.
De heer Anema sluit zich echter bij de
Amerikaanse opvatting aan en behandelt

Dit is het eerste deel van een studie
inzake het mobiliteitsonderzoek, dat sper
ciaal betreft enkele sociale lagen die verticaal gerangschikt zijn, met name naar
beroepsprestige, cultuurniveau en welstand. Achtereenvolgens wordt in dit
boek behandelt:
De Nederlandse beroepsprestige-stratificatie
Beroepsbeeld en beroepsprestige
Verticale mobiliteit naar enige academische beroepen
Sociale herkomst en mobiliteit van ambtenaren en tenslotte
Loopbaan en herkomst van de maatschappelijk gesteunden.
Uit deze onderzoekingen komen tal van
interessante aspecten naar voren, zoals
bijv.: het verschil in aanzien der beroe
pen naar gelang het gebied waarin de
beoordeler woont, het feit dat een wijziging in de beroepenstratificatie voorafgaat aan een verandering in de sociale
stratificatie, factoren welke de mate en
het tempo van de promotie bepalen in
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de departementale diensten enz. Al met
al een bijzonder interessante studie, die
in geen enkele boekenrij van de socioloog
mag ontbreken. Dr. J. van Lierde
CHORUS, Prof. Dr. A. M. J., Grondslagen der sociale psychologie. ^-- Stenfert Kroese, Leiden, 1959, 387 pp.,
f 22,50.
Dat deze herdruk van het voor het eerst
in 1953 verschenen werk met ingrijpende wijzigingen gepaard ging, blijkt reeds
uit de omvang. De eerste druk telde
604 bladzijden, deze slechts 387. De
auteur heeft getracht zich meer te beperken tot het behandelen der grondsla..
gen, wat het boek ongetwijfeld bruikbaarder heeft gemaakt. Ondanks deze beperking komen in de dertien hoofdstukken
nog zeer veel problemen ter sprake betreffende het gedrag der mensen als
sociale wezens, zodat de lezer breed georiënteerd wordt in dit grote en belangrijke gebied van de psychologie.
J. M. Kijm
HUNOLD, A. e.a., Erziehung zur Frei,.
heit (Sozialwissenschaftliche Studien für
das Institut für Auslandforschung) . .-E. Rentsch-Verlag, Erlenbach-Zürich,
1959, 387 pp., ing. DM 15,.

LESTAPIS, S. de, La limitation des naissances (Bibliothèque de la Recherche
Sociale) . — Spes, Parijs, 1959, 302 pp.,
ing. Fr. F. 1650.
De vragen omtrent betekenis en geoorloofdheid van geboorteregeling in al haar
mogelijke vormen worden zelden met zin
voor objectiviteit, vakkennis en demo_
grafie en voldoende theologisch perspecr
tief behandeld. Dit werk van de Parijse
specialist in familiale vraagstukken is het
eerste degelijke katholieke werk ter zake.
Na een uiteenzetting van de verschillende actuele richtingen (malthusianisme,
marxisme, protestantse tendenzen, Islam
en Hindoeisme) behandelt een tweede
deel de gevolgen van een voortgezette
b.c.-politiek. De derde afdeling beschrijft
de katholieke houding, waarbij de schrij~
ver terecht de grote gevoeligheid van de
Kerk voor de „natuurlijke waarden" beklemtoont. In een laatste deel wordt het
moeilijkste aspect van de gehele problematiek onderzocht: door welke methodes
kan men de actuele demografische druk
verminderen? Het werk is in zijn geheel
een zeer waardevolle bijdrage tot verhel~
dering van dit steeds ingewikkelder socio~
culturele domein met zijn talloze netelige
morele implicaties. J. Kerkhofs

---.

De vrijheid, het hoogste menselijke goed,
dreigt in onze moderne beschaving, in
het politieke, sociale en economische
leven, verloren te gaan. Zelfs het woord
„vrijheid" wordt in uiterst diverse, om
niet te zeggen tegenstrijdige betekenissen
gebruikt: wat wij economische vrijheid
noemen, noemen de communisten kapital.
tirannie, en wat zij democratische vrijheid heten, noemen wij staatsdictatuur.
In dit markante boek ontleden vijftien
auteurs, waaronder persoonlijkheden als
Hayek en Röpke, de uiteenlopende aspec~
ten van deze veelomstreden en hevig be~
dreigde vrijheid. Twee elementen komen
in verscheidene bijdragen terug: het chris~
tendom bracht ons de leer bij, dat elk
menselijk individu onsterfelijk is en zelf
verantwoordelijk voor het eigen heil, en
het liberalisme deed in onze eeuwen de
vrijheidsidee zegevieren in het politieke
en economische leven. Zowel de christelijke als de liberale idee doordringen
heel het boek. Deze grondige en veelzijdige studiën zullen er ongetwijfeld toe
bijdragen dat de intellectuelen, de werk~
gevers en -nemers, de politici en ,,verantwoordelijken" zich beter zouden bezinnen
op het hoge ideaal van de mensen, de
vrijheid. M. Dierickx

FILOSOFIE EN
PEDAGOGIE
PIERSOL, Wesley, La valeur dans la
Philosophie de Louis Lavelle, Emmanuel
Vitte éditeur, Lyon-Parijs 1959, 191 pp.
De Amerikaanse filosofe, Wesley Piersol,
heeft de betekenis van de „waarde" in
de wijsbegeerte van Louis Lavelle (1883
.--1951) tot voorwerp van onderzoek ge.
maakt. Uiteraard vond zij het belang.
rijkste materiaal daarvoor in het Traité
des Valeurs, dat posthuum in twee delen
wercUuitgegeven. Doch zij heeft zich niet
tot dit boek beperkt, maar door heel het
werk van Lavelle heen de plaatsen opgespoord, waar over de waarde-gedachte
wordt gesproken. Een accurate bibliografie aan het slot van haar boek geeft
deze plaatsen precies aan. Zij bouwt haar
studie in vier delen op. In het eerste
deel geeft zij Lavelle's psychologie van
het waarde-bewust-zijn; in het tweede
Lavelle's karakteristiek van de waarde
als zodanig; in het derde deel de feitelijke
rol van de waarden in het concrete menselijk bestaan; in het vierde deel Lavelle's
metafysica van de waarde. Deze waarde-
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volle studie wijst op een ongetwijfeld
„actuele" kant van Lavelle's denken,
actueel ondanks alle bezwaren tegen het
te antropomorfe karakter van het waar,
de-begrip als zodanig. Het is merkwaardig, dat de schrijfster een ander boek,
van de Braziliaan T. M. Padilha, dat
hetzelfde onderwerp behandelt, niet kent.
B. Delfgaauw
BOXTEL, Prof. Dr. J. van 1 CALON,
Prof. Dr. P. J RUYGERS, Prof. Dr. H. /
LEIST, Prof. Dr. Fr., Ontmoeting der
geslachten..-- Spectrum, LItrecht/Antwerpen, 1959, 71 pp., f 1,90.
Verslag van een serie voordrachten gehouden voor de Nijmeegse Wijsgerige
Vereniging „Thaumasia". Na een inlei
ding van Prof. v. Boxtel bespreekt Prof.
Calon „De ontwikkeling in de verhouding tussen de geslachten", waarbij de
ontwikkeling tot aan de volwassenheid
wordt geschetst. Prof. Ruygers handelt
over „Sexualiteit en huwelijk", terwijl
Prof. Leist de kwestie „Liebe und Geschlecht" aan de orde stelt. Een kort
verslag van de discussies besluit deze
publikatie. J. M. Kijm

-

TERRUWE, Dr. A. A. A., Psychopathie
en neurose. Ten gerieve van zielzorgers.
Romen 6 Zonen, 1959 (2e druk) ,
154 pp., f 6,75 en f 7,75.
De herdruk van de in 1955 voor het eerst
verschenen handleiding, waarin de voornaamste verschijningsvormen van psyr
chopathie en neurose worden beschreven,
en richtlijnen worden gegeven voor de
zielzorg. Een nuttig boekje over een belangrijk pastoraal probleem. J. M. Kijm
HOLLENBACH, J. M., S. J., Der
Mensch der Zukunft. Anthropologische
Besinning in der Weltwende. — J.
Knecht, Carolusdruckerei, Frankfurt am
Min, 1959, 452 pp., DM 17,80.
Deze studie vormt een vooral wijsgerige
bezinning op het menszijn, waarin wordt
uitgewerkt en aangevuld, wat in de beide
voorgaande studies van deze auteur,
„Sein und Gewissen" en „Der Mensch
als Entwurf", werd begonnen. Met grote
klem vestigt de auteur de aandacht op
de betekenis van het persoon-zijn en van
de bijzondere relaties, welke in verband
met dit persoonszijn het menselijk bestaan
kenmerken. Ondanks een wat al te geladen en breedvoerige stijl dwingt dit
boek waardering afdoor de indringende
en rijke beschouwingen over een uiterst
gewichtig probleem. J. M. Kijm
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WETENSCHAP

WLASSOW, N. A., Neutronen. . ~
Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin, 1959, 410 pp., 176 Abb., D.M.28.
In 1932 ontdekte Chadwick het neutron.
Sindsdien zijn vele onderzoekingen gepu
bliceerd over de neutronen, omdat zij een
sleutelpositie innemen in de kernfysica.
Het aantal publikaties zowel als het be~
lang der neutronen rechtvaardigt de naam
neutronen~fysica, die de schr. gebruikt, en
waarvan hij een systematische uiteenzetting wil geven. Hij doet dit door zowel
de Russische als de Amerikaans-Engelse
literatuur te verwerken tot een handboek
over dit onderwerp. De stof wordt rustig
behandeld, niet te gedrongen en zonder al
te veel veronderstellen, zodat een boek
ontstaan is, waaruit men prettig kan studeren. Wel lijkt het me voor een handboek als het onderhavige een ernstig tekort, dat er geen register aan is toegevoegd. Afgezien echter van dit bezwaar
verdient de schr. alle lof voor de wijze
waarop hij het overzicht van de neutronen-fysica anno 1955 heeft samengesteld.
Het is echter onbegrijpelijk hoe de uitgen
ver de Duitse vertaling 4 jaar later on
veranderd op de markt durft te brengen.
Van de resultaten der laatste 4 jaren
wordt, zelfs niet in een voetnoot, ook
maar iets vermeld. Om een klein, concreet voorbeeldje te noemen: op p. 16
wordt voor de halfwaarde-tijd van het
neutron nog rustig 12 ± 1,5 min. opge~
geven, terwijl toch Sosnowski c.s. vorig
jaar ieders bewondering hebben gewekt
door de foutengrens tot 0,3 min. terug te
brengen en 11,7 min. op te geven als het
resultaat van hun metingen. Dergelijke
eenvoudige gegevens hadden toch gemak~
kelijk in dit boek verwerkt kunnen wor~
den om te voorkomen dat het verouderd
is op de dag waarop het verschijnt.
P. v. Breemen
HEBER, Gerhard WEBER, Gerhard,
Fundamentals of modern Quantum Physics, Quantum Mechanics. — Teubner,
Leipzig, 1959, 138 pp., geb. DM. 7.50.
Dit is de Engelse vertaling van het eerste
deeltje van een twee-delig werk over de
grondbeginselen der quanten~fysica, dat
door de schrijvers oorspronkelijk in het
Duits werd gepubliceerd. Dit eerste deel
gaat over de quanten~mechanica; het
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tweede gaat over de veldentheorie. Schrijvers beogen niet een populair werk over
de quanten-mechanica, maar een begrijpelijke inleiding in de techniek van het
vak, gebruik makend van het mathematische apparaat dat daarvoor nodig is. Men
staat verbaasd, dat zij he't klaarspelen om
in een boekje van zo geringe omvang zover in de theorie door te dringen, dat zij
nog een paragraaf kunnen wijden aan de
Dirac-vergelijking en een aan de theorie
van Pauli over de elektronen-spin. De
verklaring ligt o.a. hierin, dat de matrixmechanica bijna helemaal terzijde wordt
gelaten, dat er geen tijd wordt besteed
aan 'toepassingen die voor de praktijk
van belang zijn, en dat de Bohr~Sommer
feld-theorie heel kort wordt behandeld als
een historische inleiding. Zodoende is een
boekje ontstaan dat inderdaad beantwoordt aan de titel: het geeft een rechtop-het-doel afgaande inleiding in de
grondbegrippen der quanten-mechanica.
In dit opzicht en in he't bestek van 138
pagina's is het een van de beste boeken,
mij bekend. P. v. Breemen
-

PANOW, D. J., Der Rechenstab. —
Teubner, Leipzig, Imp.: Meulenhoff, A'~
dam, 1959, 107 pp., f 6.25.
De rekenliniaal wordt in de techniek en
in de natuurwetenschap veel gebruikt.
Dikwijls wordt men door een vriend of
oudere collega op weg geholpen, en daarna leert men al doende. Het eenvoudige
boekje van Panow zal menigeen, die op
deze wijze met de rekenliniaal vertrouwd
is geworden, tot de ontnuchterende ontdekking brengen, dat hij toch eigenlijk
nog maar een fractie van de mogelijkheden, die dit instrument biedt, heeft gebruikt. Schr. zet helder en systematisch
uiteen, wat men allemaal met de rekenliniaal kan doen. Het boekje is bedoeld
als een inleiding voor het praktisch werken met de rekenliniaal. Daartoe helpen
duidelijk ontworpen figuren en een aantal
eenvoudige opgaven. In kleine letters
wordt soms de wiskundige verklaring gegeven van het beginsel, waarop een bepaalde bewerking met de rekenliniaal berust. P. v. Breemen
SOMMERFELD, A., Optik. — Akademische Verlagsgesellschaft Geest E Portig K.~G., Leipzig, 1959, 363 pp., Dm.
16,50.
Toen Arnold Sommerfeld in 1953 zijn
emeritaat begon, had hij 38 jaar gedoceerd, waarvan 29 aan de universiteit

van München als opvolger van Ludwig
Boltzmann. Zijn otium heeft hij gebruikt
om zijn Vorlesungen über theoretische
Physik in zes delen neer te schrijven en
uit te geven, „als een legaat voor de jongere generatie", zoals hij zelf zegt in het
voorwoord op het eerste deel. Hij was
bijna klaar met het laatste deel, toen hij
op 26 april 1951 overleed tengevolge van
een aanrijding door een auto. Sommerfeld was een beroemd professor en een
groot didactïcus; zijn 6-delig werk werd
met grote dankbaarheid ontvangen. Het
vierde deel handelt over de optica. Het is
te gebruiken als een zelfstandig werk.
Deze behandeling van de optica draagt
een geheel eigen karakter. De theoreti
cus Sommerfeld wijdt natuurlijk veel min.r
der aandacht aan instrumenten en experimenten dan bijv. Pohl in zijn optica~
leerboek. Van de andere kant is de opbouw weer niet zo axiomatisch als
Planck's leerboek der theoretische fysica.
Sommerfeld maakt veel gebruik van de
wiskunde, dikwijls op vrije en elegante
wijze, maar de wiskunde blijft bij hem
altijd een hulpmiddel om tot beter fysisch
inzicht te komen. Schr. behandelt veel
stof; over de geometrische optica en over
de kristal-optiek spreekt hij opvallend
kort; over diffractie (waarin hij zelf
baanbrekend werk heeft verricht) is hij
uitvoerig; hij behandelt ook nog de Cerenkow-straling en de relativistische theorie van de optica van bewegende media.
Over de quanten-theorie van het licht,
die hij zelf in zo grote mate hielp ont~
wikkelen, spreekt hij echter weer zeer
kort. Zowel de wijze van behandeling als
de keuze van de stof zijn niet noemenswaard veranderd in de tweede druk, die
door Bopp en Meixner is verzorgd.

~

P. v. Breemen
PRIWALOW, I. I., Einfiihrung in die
Funktionentheorie II. .--- Teubner, Leipzig, Imp.: Meulenhoff, A'dam, 1959, 194
pp., f 8.70.
Dit tweede deeltje is geheel van dezelfde
opzet als het eerste, waarvan in april
1959 een recensie verscheen in deze kolommen. De stof omvat nu de stellingen
van Cauchy en Picard, de residu-stelling,
de theorie der Laurent-ontwikkelingen,
oneindige producten en analytische voortzetting. Dat betekent dus, dat hier de belangrijkste hoofdstukken uit de functietheorie behandeld zijn. Een derde en
laatste deeltje wordt nog in het vooruitzicht gesteld. P. v. Breemen
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KUNST EN
CULTUUR
HUBENSTEINER, Benno, Der Zeichner
Josef Benedikt Engl. — Richard Pflaum
Verlag, München, 1956, 112 pp., geïll.,
DM. 14.70.
Ieder volk heeft zijn sterke en zwakke
zijden en doorgaans vindt het ook wel de
juiste man, die vooral de zwakke zijde
humoristisch weet te belichten. Dit is
vaak een meer afdoende en ook opbouwender kritiek, die meer bereikt dan felle
afkeuringen. Duitsland had in de vorige
eeuw verschillende tekenaars, die in de
„Fliegende Blutter" en in „Simplicissi-mus" de zwakheden van de Duitser op
de korrel namen. Enigen van deze tekenaars waren vlijmscherp als een scheermes en bijtend als zoutzuur, b.v. Th. Th.
Heine en Gulbransson. Hun kritiek werd
gevreesd en soms hebben zij voor hun
vrijmoedigheid zwaar moeten boeten. Josef Benedikt Engl behoorde tot de bekendste tekenaars van „Simplicissimus",
maar hij heeft zeker niet zozeer zoutzuur
gebruikt als wel een pittig soort aluin,
dat de huid na het scheren een ogenblik
prikkelt, maar dan ook aangenaam verfrist. Hij was een goedmoedige Zuidduit~
ser, die uitstekend tekenend, zijn kunst
gebruikt, om de behagelijke, genoegelijke
zijde van het leven van allerlei volksty
pen te schetsen. Engl is niet oud geworden, 1867-1907, maar in zijn betrekkelijk
korte levensduur genoot hij een welverdiende populariteit. Benno Hubensteiner
heeft uit honderden tekeningen, die de
kunstenaar naliet, een goede keuze gedaan. Deze keuze wordt nu, ingeleid door
Hubensteiner, de minnaars van knap getekende en geestige cartoons aangeboden.
De uitgever zorgde voor een fraaie druk,
waardoor de tekenkunst van de bescheiden Josef Engl op rechtmatige wijze ge~
eerd werd. C. de Groot
WALDEN, Nell, SCHREYER, Lothar,
Der Sturm, ein Gedenkbuch an Herwarth
Walden und die Kunstier des Sturm-.
kreises.— K. Klein-Verlag, Baden-Baden,
276 pp., rijk geïll., geb. DM 32,.—.
Belangrijker dan data en andere positieve
gegevens .-- die in dit boek overigens niet
ontbreken --- is voor het begrip van een
beweging als Der Sturm het laten aanvoelen van de geest, de sfeer waarin deze
avant~garde rond de dynamische figuur
van Herwarth Walden zich heeft bewogen. Daartoe was alleen Nell Walden,
zijn vrouw en getrouwe medewerkster, in
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staat. Haar sterk persoonlijk gekleurd
relaas waarin zij het overspannen ritme
van hun gemeenschappelijke activiteit
schildert, is wel het meest waardevolle
van dit herinneringsboek. Naast haar herinneringen voegt Lothar Schreyer, een
kunstenaar van de Sturmkreis, een piëteitsvolle, maar meer objective studie van
de betekenis van Herwarth Waldens
werk, als pionier en criticus. Rond deze
twee bij-dragen zijn een aantal uittreksels
uit het tijdschrift Der Sturm en andere
documenten verzameld, in een spontane
ordening, welke die van Der Sturm zelf
oproept. G. Bekaert
GROHMANN, Will, E. L. Kirchner. r
W. Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, 1958,
140 pp., 22 x 30 cm., 35 klpl., rijk geïll.,
geb. DM. 39.
In voorbereiding op de standaarduitgave
van zijn boek over Ernst Ludwig Kirch-ner, der Esprit der Brücke, heeft Will
Grohmann (cfr. Streven, aug.-sept. 1959,
p. 1080) een eerste schets gepubliceerd
die op zichzelf reeds een volwaardige
monografie vormt, zowel wat de studie
als wat de illustratie betreft. Hier weer
herkent men Grohmann: de fijnzinnige
kenner die met een wetenschappelijke
accuratesse en een rustige objectiviteit op
een uiterst persoonlijke toon over zijn
vrienden schrijven kan. Grohmann heeft
het milieu en de sfeer waarin het werk
van Kirchner ontstond van nabij gekend.
Hij heeft ook gehouden van de eenzame
mens die Kirchner was en hij weet de
intuïtieve kennis die hij in deze persoonlijke contacten opdeed in zijn boek mee te
delen. G. Bekaert
Bruckmanns Kunstkalender 1960. .-Bruckmann Verlag, München, 27 klpl.,
26 pl., 29 cm x 21 cm, DM 7,80.
DuMont Kunstkalender 1960. ^- DuMont
Schauberg. Keulen, 15 klpl., 40 cm x
27 cm, DM 7,80.
De moderne kunstkalender is goed op
weg om zijn oorspronkelijke functie te
vergeten en nog slechts een min of meer
merkwaardige bundel prenten uit te maken. Nu behoren de Bruckmann- en de
DuMont-kalender zeker tot de goede in
hun soort. De Bruckmann-kalender brengt
wekelijks „voor elck wat wils", maar dan
toch met veel goede smaak samengesteld
en verzorgd uitgevoerd. De DuMontkalender met zijn vijftien grote kleurprenten heeft een aristocratischer karakter. Hij brengt een zeer mooie reeks overwegend moderne werken in een zeer fijne
presentatie. G. Bekaert

290

BOEKBESPREKING

LITERATUUR

NOOTEBOOM, Cees, De zwanen van
de Theems, toneelstuk in 3 bedrijven. —
Uitg. N.V. Em. Querido, Amsterdam,

1959, 75 pp.,

f 3,90.

De titel van zijn eerste toneelstuk ontleende Nooteboom aan een krantenbericht: in de Theems is een vrachtboot met
olie gezonken; er is veel olie in het water
gekomen, de vleugels van de zwanen die
daar zwemmen zijn er mee bedekt. Ze
konden zich niet meer bewegen, ze zijn
bevroren en dood gegaan. Zo verlamd en
machteloos als de zwanen van de Theems
zijn de mensen die de schrijver op het
toneel brengt. In een oude, veel te grote
villa in het Gooi wonen ze bij elkaar:
Arthur Huydecooper, een stokoud ser~
geant-majoor die zich uitgeeft voor kolonel en leeft van zijn dromen, ver weg in
het verleden; zijn dertigjarige nicht Anna
speelt met hem mee, vermoeid. „Ik kan
mijn vleugels niet meer bewegen. Jullie
kunnen het al zolang niet meer. Verlamde
vogels zijn we ....". Niettemin hunkert
zij naar leven en vruchtbaarheid. Haar
tante Ina is hard en koud, dood. Tante
Celine, de vierde, telt nauwelijks mee;
zij is lief, maar zij weet van niets. Een
kapitein, Harry van der Meer, huurt bij
hen een kamer voor zich en de vrouw
met wie hij samenleeft. Hij wordt verliefd
of zoiets op Anna, die op hem ingaat uit
angst om alleen te blijven. Arthur verzet
zich hiertegen, maar Harry bedreigt hem:
hij zal Arthur's ware verleden bekend
maken. Als Harry zich aan Anna vergrepen heeft, steekt Arthur hem dood.
Een triest en naargeestig stuk, met enige
sterke spelmomenten. Het slot is grof en
onmatig. Binnen dit gegeven is wel geen
andere „oplossing" mogelijk, maar van
werkelijke innerlijke dramatiek is hier
geen sprake. Weerloos blijven de mensen
achter, gillend en krijsend. De zwanen
van de Theems, geschreven in opdracht
van de gemeente Amsterdam, wordt gespeeld door de Nederlandse Comedie.
Huub Oosterhuis
FABRICIUS, Johan, De heilige paarden,
Roman. — Leopold, Den Haag, 409 pp.,

f

9.75.

Johan Fabricius vond in de autobiografie van D. K. Wielenga, zendeling-arts
op het eiland Soemba, de inspiratie om
dit verhaal te schrijven. In het begin dezer
eeuw wist het Nederlandse gezag orde en

recht op dit verre en nog primitieve eilandje te verzekeren. Om deze overgang
concentreert zich de roman. Volgens de
oude adat heerst nog het recht van de
sterkste onder de stamhoofden en de roof
van enige paarden wordt de aanleiding
tot een bloedige wraak, waarbij een ge~
heel dorp wordt uitgemoord en uitgebrand. De leider wordt dè grote rebel,
die zich niet laat vangen, doch zijn zoon
komt onder invloed der blanken en luidt
een nieuw tijdperk in. Het is een verhaal
in forse trekken en taferelen, meer in
groots epische trant dan volgens het psychologische procédé. Het gaat er rauw
en heidens en onverhuld toe. Geen pensionaatslectuur. J. van Heugten
The Oxford Book of Medieval Verse.
Newly selected and edited by F. J. E.
Raby. 1959. XIX+512 blz. Oxford. 28s.
De volkomen nieuwe uitgave van dit
Oxford Book, door Raby verzorgd, is
een klein meesterwerk. Na een korte,
maar zeer informatieve inleiding volgt de
tekst van 290 gedichten, die een volledig
overzicht bieden van alle schakeringen
der middeleeuwse poëzie: van de grote
kerkelijke hymnen tot de Carmina Burana
toe. Ofschoon de schat, waaruit geput
werd, bijna onoverzienbaar is, zal nauwelijks iemand een vers missen dat hem
dierbaar is, zo kundig en weloverwogen
is de keus. Ruim 50 bladzijden noten zijn
toegevoegd die ons inlichten over de
auteurs en de aard der gedichten en summiere verklaringen geven bij moeilijke
passages. Indices van de auteurs en verzamelingen, en een Index of First Lines
zijn toegevoegd om het opzoeken te ver...
gemakkelijken. Voor ieder die Latijn verstaat een heerlijke bloemlezing.
P. van Litsen'burg

BIOGRAFIE
STANDING, E. M., Maria Montessori.
Leben und Werk..— Ernst Klett Verlag,
Stuttgart, 1959, 330 pp., DM 17,80.
Dit uit het Engels vertaalde werk biedt
na een korte biografie van Maria Mon..
tessori een uitvoerige uiteenzetting van
haar ideeën en methoden. De schrijver
heeft jarenlang gelegenheid gehad zich in
Montessori's geest en systeem te verdiepen en geeft daarvan een heldere voorstelling. Wie meer van Maria Montessori weten wil, vindt hier zijn gading.
P. van Alkemade
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BOHNE, Friedrich, Wilhelm Busch, Leben .-- Werk ^-- Schicksal. --- Fretz und
Wasmuth Verlag, Zürich/Stuttgart, 1959,
308 pp., geïll., Fr. 28.

fraai uitgegeven en aldus een waardige
hulde aan de sympathieke kunstenaar en
boeiende mens: Wilhelm Busch.
C. de Groot

9 januari 1908 stierf in het kleine Duitse stadje Mechtshausen Wilhelm Busch,
de vermaarde humoristische dichter en tekenaar. In 1958 is de sterfdag van de
dichter herdacht door verschillende uitgaven van zijn werken en door levensbeschrijvingen van de kunstenaar. De uitgave van zijn werk werd vergemakkelijkt,
omdat in 1958 ook het auteursrecht van
de schrijver verviel, waardoor men vrij
kon putten uit het uitgebreide oeuvre van
deze typische, merkwaardige Noord-Duitser. Een van de beste werken over deze
kunstenaar is ongetwijfeld het boek van
Friedrich Bohne, dat boven werd aangekondigd. Bohne is conservator van het
Wilhelm-Busch-Museum te Hannover,
waar reeds zeer veel documenten omtrent
Busch zijn bijeengebracht: niet alleen
schilderijen en tekeningen van de kunstenaar, maar ook een groot gedeelte van
zijn omvangrijke correspondentie. Bohne
had dus zeer veel materiaal tot zijn beschikking, om een uitvoerig, goed gedocumenteerd en verantwoord levensverhaal van de Noord-Duitser aan te bieden.
Wilhelm Busch wordt ons hier voorgesteld als een begaafd, geestrijk dichter en
vaardig humoristisch tekenaar. Als schilder is hij minder sterk. Zijn leven lang
heeft hij gewerkt, om ook op dit gebied
iets belangrijks te presteren; hij bewon~
derde en bestudeerde de 17de eeuwse
Nederlandse en Vlaamse schilders, maar
hij heeft als schilder zelf nooit bijzonder
opvallende zaken geleverd. Dit is wellicht voor hem toch een teleurstelling geworden, en het is niet onmogelijk, dat dit
ook een der oorzaken is van zijn pessimisme. Want deze humoristische dichter
had een pessimistische levensbeschouwing, die gevoed werd o.a. door zijn lec-tuur van Schopenhauer. Toch behoedde
zijn gezonde humor hem voor verbittering en somberheid. Bohne laat ons zeer
goed de ontwikkelingsgang zien van
Busch' kunst en van zijn ideëen. Wij
menen evenwel dat Busch, zeker in zijn
latere levensjaren, een verhevener opvatting had over het ongeziene en het leven
hiernamaals, dan Bohne doet vermoeden.
Er zijn in verschillende latere gedichten
van de kunstenaar uitlatingen die hoopvoller klinken, dan men van een pessi~
mist zou verwachten. Dit wordt in deze,
overigens voortreffelijke, levensschets
niet voldoende beklemtoond. Het boek is

MORTIMER, Ernest, Blaise Pascal. The
life and work of a realist. --- Methuen,
London, 1959, 240 pp., Geïll. Bibl. Index.
21 s. net.
Het is altijd een genoegen een boeiend
en intelligent geschreven boek door te
lezen, en aan Mortimer's Pascal hebben
wij dit genoegen mogen beleven. In het
eerste en grootste deel wordt ons in geleidelijke, helder afgebakende etappes
de ontwikkeling van het genie en de
mens Pascal getoond. De harde werker
worstelt met denkproblemen, maar meer
nog met zichzelf en zijn verhouding tot
God en de mensen, en zo groeit hij langzaam toe naar het besef van de „conversion" op 23 november 1654, de grootheid van de mens in het licht van Gods
genade. Mortimer legt met recht nadruk
op het realisme van Pascal in een omgeving van puur rationalistisch denken van
de ene en wantrouwend scepticisme van
de andere kant, en geeft ons enkele knappe karakteristieken van personen uit Pas~
cal's kring, terwijl ook zijn commentaar
op de Lettres Provinciales uitmunt door
scherpzinnigheid en evenwichtigheid. Het
tweede deel behandelt in het kort enkele
hoofdtrekken van de Pensées. Wij vragen
ons af waarom sommige Pensées wel en
sommige niet van het Frans in het
Engels vertaald zijn, o.i. had men beter
consequent kunnen wezen, maar dit werpt
slechts een lichte vlek op een overigens
onderhoudend en voornaam boek.
E. Bolsius
DESSAUER, Friedrich, Die Offenbarung
eiher Nacht. — Verlag Josef Knecht,
Frankfurt am Main, 1958, 303 blz., geïll.,
DM 12.80.
Schrijver was leerling van het gymnasium, toen Röntgen in 1895 zijn beroemde
ontdekking deed, en nog voor zijn eindexamen had hij zelf een eenvoudig Ront..
gen-apparaat gebouwd. Na zijn fysicastudie verdiept hij zich meer en meer in
dit fascinerende onderwerp: als technicus
in de vervolmaking van de Röntgentechniek en als wetenschapper in de
quantenbiologie. Voor wie Dessauer kent,
spreekt het vanzelf dat hij een grote verering heeft voor de man, wiens ontdekking zoveel goeds bracht aan de mensheid. De veelzijdige Dessauer was zo! in
staat een boeiende en royale biografie
van Röntgen te schrijven, waarbij hij
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door persoonlijke relaties met Röntgen
en diens naaste omgeving in staat was om
geheel nieuwe bronnen te benutten. Hij
vertelt over de jeugd van de grote ontdekker, die grotendeels in Nederland
(Apeldoorn en Utrecht) werd doorgen
bracht . Hij vertelt met kennis van zaken
over de natuurkundige onderzoekingen
van Röntgen, die zich beslist niet alleen
tot de door hem ontdekte stralen beperkten. Hij geeft een reconstructie van het
verloop van de grote ontdekking, die des
te waardevoller is, omdat Röntgen zelf
de aantekeningen daarover heeft vernietigd. Hij geeft een uitleg van de fysische
beginselen van de Röntgen-stralen, die
ook voor een leek begrijpelijk is. Maar
Dessauer spreekt ook uitvoerig over het
persoonlijk leven van zijn held; over de
roem en het leed, die de ontdekking aan
Röntgen hebben gebracht; over de steun
die Röntgen vond bij zijn vrouw, en die
begrijpelijk maakt, waarom Dessauer dit
boek opdroeg aan zijn eigen vrouw. Hij
spreekt tenslotte over de latere ontwikkelingen die de Röntgen-stralen in de fysica
hebben bewerkt, en waarbij hij zelf zo
nauw betrokken is geweest. Dit alles gebeurt op een Zeer persoonlijke manier,
waarbij de grote ideeën, die het leven van
de schrijver beheersen, kort en enthousiast naar voren worden gebracht. Zo is
een boeiend boek ontstaan, dat tegelijk
Röntgen eert en zijn biografie siert.
P. van Breemen

PALEONTOLOGIE
LAET, S. J. de, en GLASBERGEN, W.,
De voorgeschiedenis der Lage Landen..-J. B. Wolters, Groningen, Brussel, 1959,

222 pp., 48 pl., 72 ill., geb. f 16,90, Fr.
250.
Steeds meer interesseert zich de heden..
daagse mens voor de voorgeschiedenis,
die enorm lange periode voordat de geschreven documenten ons over het leven
van de mens inlichten; in de Nederlanden
is dit de hele lange periode tot aan de
komst van Caesar, tweeduizend jaar terug. In deze degelijke, overzichtelijke en
tevens vlot geschreven Voorgeschiedenis
der Lage Landen beschrijft Prof. De Laet,
hoogleraar-directeur van het Seminarie
voor Archeologie van de Rijksuniversiteit
te Gent de prehistorie van België en
Luxemburg, en Prof. Glasbergen, hoogleraar-directeur van het Instituut voor
Pre- en Protohistorie van de Universiteit
van Amsterdam, die betreffende Neder

land. Ons viel op dat de archeologen
niet zo zeer meer steunen op de in de
grond gevonden voorwerpen, maar
hoofdzakelijk op verkleuringen die gra.
ven, paalgaten en funderingsgreppels in
de bodem .hebben achtergelaten. Dit geldt
nog het meest voor Nederland, waar trouwens van Giffen deze opgravingstech~
niek tot een uiterste perfectie opvoerde
en ze toonaangevend maakte voor WestEuropa. In tegenstelling met de Alge.
mene Geschiedenis der Nederlanden hebben we in dit boek. één gezamenlijk overzicht van de voorgeschiedenis der Lage
Landen in het Europees kader. Al zijn,
vooral voor bepaalde perioden, de vondsten nog te schaars om een afgelijnd oordeel te vellen, toch menen de twee auteurs
dat thans wel de hoofdlijnen vaststaan.
Bijzonder waardeert de lezer de 88 afbeeldingen op kunstdrukpapier en de
72 kaarten en tekeningen die de tekst
opluisteren en zeer verduidelijken. Een
uitvoerige kritische bibliografie en een
verzorgde index verhogen nog aanmer
kelijk de waarde van dit geslaagde boek.
M. Dierickx

ALFIERI, N., ARIAS, P. E., HIRMER,
M., Spina. — Hirmer-Verlag, München,

1958, 66 pp., 125 pl.
Dit boek, dat voorkwam op de Duitse
lijst van de schoonste boeken uit het
jaar 1958, brengt ons een eerste overzicht van de opgravingen welke in Spina,
de belangrijkste Etruskische necropool,
werden verricht en van de rijke vondsten,
vooral aan Griekse vazen, die er werden
opgehaald. Nereo Alfieri, directeur van
het archeologisch museum van Ferrara
beschrijft de ontdekking en de opgravin-^
gen; prof. Paolo Enrico Arias behandelt
de gevonden Griekse vazen in een uitvoerige studie. De enkele opnamen van
de opgravingen zelf niet te na gesproken
zijn de foto's van M. Hirmer eveneens
uitsluitend aan de Griekse vazen gewijd.
Deze vormen een zeer waardevolle collectie, die hier, dank zij de vele detailopnamen, op een uitstekende wijze wor.
den voorgesteld. G. Bekaert

VARIA
FEBER, Ir. L. J. M., Opstand der rassen.

.-- Pax, Den Haag, 1958, 143 pp., f 8,90.
Schrijver, die lange tijd in Indonesië
werkzaam was, behandelt hierin enkele
van de belangrijkste aspecten van het
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rassen-vraagstuk. Alhoewel het tijdperk
der koloniale overheersing is afgesloten,
betekent dit nog niet dat daarmee alle
problemen zijn opgelost. Integendeel, vele
vraagstukken blijven bestaan en andere
doemen. op. En van de belangrijkste problemen, die om een oplossing vragen is
de verhouding tussen de verschillende
rassen onderling. Verschillende mogelijke
oplossingen worden besproken. De auteur
toont zich hierbij ten volle realist zoals
wel blijkt le: uit zijn kritiek op verschillende godsdiensten en politieke stelsels
die heden ten dage of in het verleden
hebben gepoogd een bijdrage te leveren
tot de oplossing van het rassenprobleem,
en 2e: uit zijn eigen voorstellen tot verbetering van de rassenverhoudingen en
de hulpverlening aan de onder-ontwikkelde landen. Tenslotte werpt de schrijver
ook een blik in de toekomst. Hij gelooft
niet alleen in de politieke ontwikkeling
van de achtergebleven landen, maar
eveneens in een economische nivellering
der rassen, tengevolge waarvan de politieke en economische suprematie van het
blanke ras ten einde zal lopen. Eveneens
meent schrijver dat ook de geestelijke en
culturele wereldheerschappij der blanken
een einde zal nemen. Dit alles betekent
dat de rol van het Westen in de wereld
is uitgespeeld en dat van nu af aan reeds
de mensheid zal moeten worden geleid
door een samenspel van gekleurd en
blank. Dr. J. van Lierde
ZELLER, H., De dag begint. — Een
werkdag is geen ongeluk. — De Vroente,
Heidetrouw Kasterlee, 1958, 80,74 pp.,
ing. F. 40 (ieder) .
Deze twee reeksen van toespraken werden bij de ochtenduitzendingen van de
radio voorgedragen. Hun bedoeling is, de
moderne mens licht en kracht mede te
delen voor de werkdag. In dit opzicht zijn
ze uitstekend geslaagd: ze werden door
de Duitse luisteraars zeer gunstig onthaald. Als kernachtige geestelijke lezing
kunnen we ze ook aan de lezers aanbevelen. G. Achten
DALE, van, Groot woordenboek der
Nederlandse taal. Aflevering 8 en 9,
's.-Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1959.
Deze afleveringen voeren de woordenschat verder van „judicieus' tot ,,maandschrift". Geen schrijver, letter- of taalkundige, geen ... puzzelaar ook zal dit
kostbare boek, de grote van Dale, kunnen
ontberen.
R. S.
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Prisma-boeken.
WALTER C. ALVAREZ, Blijf uw zenuwen de baas!
Een actueel boekje in onze zenuw-overspannen tijd.
V. GARDON CHILDE, De prehistorie
der Europese samenleving, De auteur
schrijft over het Europa van drie, vier
duizend jaar terug, of hij het doorreisd
heeft.
WERNER HOFMANN, De schilderkunst van de twintigste eeuw. Een goed
overzicht over de nieuwere schilderkunst.
Dr. H. L. A. VAN WIJK, Zuid-Americaanse verhalen:.
Dr. van Wijk zocht een twintigtal shortstores bijeen van schrijvers uit SpaansAmerica.
ROGER LANCELYN GREEN, Robin
Hood.
Een boekje over de befaamde geïdealiseerde middeleeuwse verzetsman in Engeland.
GERDA WEISSMANN, Het leven alleen.
Een aangrijpend verhaal over een Joodse
familie onder het Nazi-regime.
CHARLOTTE ARMSTRONG, De Albatros en andere detective-verhalen.
Zeer originele crime-stories, goed geschreven en gecomponeerd.
ELLERY QUEEN, De dertiende gast.
EDMUND CRISPIN, Het verdwenen
manuscript. — Twee wat erg kunstmatig
opgezette detective-verhalen.
P.G. WOODHOUSE, Borreluurtje.
WALTER LOWNIE, Het leven van
Kierkegaard. --- Een fris en kundig geschreven biografie.
CLARENCE BENHAM, Avontuur onder water. -- Een boeiend verhaal sper
lend onder Australische parelduikers.
W. J. REICHMANN, Spelen met cijfers.
— Een puzzle-cijfer-boekje.
CURT SACHS, Geschiedenis der muziek.
,--- Aula-boek, f 2,50.
MICHELINI SAUVAGE, Socrates. Pictura-boek, f 2,25. — Een boekje over
Socrates en het Athene zijner dagen.
STEMPVOORT, Prof. Dr. P. A. van,
De mens en ik. Een gesprek van de
auteur met zijn tijdgenoten over betekenis en wezen van de mens.
BLICKMASTER, Maurice, Met de rug
tegen de muur. Een beschrijving van de
Engelse ondergrondse verzetsdienst in
Frankrijk tijdens de oorlog.
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FELLER, Edw., en LATTER, Alb. Onze
toekomst en de kernenergie. Een goed
instruerend boekje over kernenergie en
de daaraan verbonden gevaren.
SPAERL, Alexander, De man die geen
moordenaar was. — Een eigenaardige
„crime-story" zonder „crime".
TEY, Josephine, De vermiste tweelingbroer. r-- Een goede detective.
BLAZÉ, William, Tijgers, tijgers! — Een
verhaal over tijgers en over de rimboe.
PREIMER, Dr. P. J., Prisma-woordenboek der klassieke oudheid..-- Wie met
een naam uit de klassieke oudheid geen
raad weet, vindt hier de oplossing. R. S.
Salamanderreeks, Querido, Amsterdam.
f 1,75 per deeltje.
VELDE, Jacoba van, De grote zaal. Het
trieste verhaal van een oude vrouw in
een rusthuis.
NOOTEBOOM, Cees, Philip en de
anderen. Een jongerenroman, half droom,
half werkelijkheid.
SCHARTEN-ANTINK, C. en N., Het
geluk hangt als een driuventros. Een
herdruk van een bekende oudere roman.
KOSMANN, Alfred, De rijmende dood.
Een aantal essays over de doodsgedachte
bij enige bekende schrijvers.
BULTHLIIS, Nico, De vergeten medeminnaar. Het. merkwaardige verhaal van
een man die zijn geheugen verloor.
Nachtelijke Cavalcade. Een twaalftal
korte verhalen van buitenlandse auteurs.
WOUTERS, Dr. Herman, Zwart Afrika.
Een korte beschrijving der stammen en
volken van Afrika.
VOERMAN, Dick, en BRAASEM, W.
A., De muze kent geen Babel. Een verzameling poëzie van bijna alle volken
der aarde.
ELSCHOT, Willem, Lijmen en Het been.
Een heruitgave van twee bekende verhalen van Elschot.
FERBER, Edna, De showboat. De roman
van een theater-boot op de Missisippi.
R. S.
M. C. D'ARCY, The sense of history,
secular and sacred. --- Faber and Faber,
London, 1959, 309 pp., 30 sh.
Vooral de laatste decennieën heeft de
vraag of de geschiedenis een diepere zin
heeft, vele geschiedkundigen, maar ook
philosophen en theologen bezig gehouden.
De namen van Spengler, Toynbee, Butterfield, Geyl zijn zelfs de amateur-histo~

ricus voldoende bekend. Father D'Arcy
bespreekt de theorieën van deze schrijn
vers, maar werpt zijn net heel wat wijder
uit; hij onderzoekt wat de oude klassieke
schrijvers over dit probleem dachten, hoe
Augustinus een grote invloed gehad heeft
in deze materie, hoe tijdens de middeleeuwen de geschiedenis beschouwd werd,
hoe moderne philosophie, maar vooral
moderne theologie (waarbij de namen van
Barth, Tillich, en ook Teilhard de Chardin vaak vermeld worden) nieuwe visies
op het moeilijke probleem hebben gege
ven. Op deze wijze geeft schr. een erg
interessant en nuttig overzicht van de gehele problematiek. Uit zijn heldere kritiek
op verschillende theorieën en opvattingen
chrystaliseert zich geleidelijk aan d'Ar
cy's eigen mening over de zin van de geschiedenis, ofschoon deze met grote omzichtigheid naar voren wordt gebracht.
De limpiede en aangename stijl van de
S. verlicht aanzienlijk de lezing van deze
studie, die geenszins alleen bedoeld is
voor de vak-historicus. W.P.
Herder-Biicherei: Band 33: L. SCHREYER, Agnes und die Söhne der Wolfin. r
35: R. CAREW HUNT, Wörterbuch des
Kommunistischen Jargons. — 36: Aufrichtige Erzilhlungen eines russischen Pilgers.
37: H. BERVE, Griechische Frühzeit.
— 38: W. PANK, Der Hunger in der
Welt. — 39: E. WAUGH, Helena.
41: A. DOEBLIN, Der unsterbliche
Mensch. .-- 42: R. SCHNEIDER, Verhüllter Tag. r 43: J. REDING, Friedland.
~ 44: G. GUNNARSSON, Die Leute
auf Borg. ^- 45: K. SCHMIDTHLIES,
Lob der Schöpfung. — 46: J. LEITGEB,
Kinderlegende. — 47: G. K. CHESTER~
TON, Der h. Franziskus von Assisi. —
48: G. BERNANOS, Die Begnadete
Angst. — 49: C. S. LEWIS, Christentum schlechthin..-- 50: B. MARSHALL,
Die Rote Donau, r 51: H. JEDIN, Kleine Konziliengeschichte. , 52: C. S. LEWIS, Perelandra..-- 55: F. W. FOERSTER, Die jüdische Frage. .-- HerderVerlag, Freiburg i/Br., ca. 150 pp., ing.
DM. 1.90.
Naast een aantal werken die ook in Ne~
derlandse vertaling bestaan: Chesterton's
Franciscusbiogra f ie (47) , Marshall's l?o-.

de Donau (Vespers in Wenen) (50),
Evelyn Waugh's Helena (39), Gunnarsson s Die Leute au[ Borg (44) , en Ber.nanos' Dialogue des Carmélites (48) ,
brengt de Herder-Bucherei ons een waardevolle reeks herdrukken van bekende
werken en enkele uitstekende oorspron.
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kelijke uitgaven. Bij de herdrukken noteren we twee werken van C. S. Lewis, die
beslist succes hebben in Duitsland: zijn
reeks radiotoespraken Mere Christianity
(49) en een van zijn merkwaardige religieuze sprookjes: Perelandra, waarin een
geleerde op Venus, in een nog ongeschonden paradijs een tweede zondeval
verhindert (52) . Daarnaast de wonderbaar mooie Aufrichtige Erzahlungen eines Russischen Pilgers (36) , de geestelijke autobiografie Verhullter Tag van de
onlangs gestorven, zo belangrijke en omstreden figuur Reinhold Schneider (42) ,
de historische Agnes-roman van Lothar
Schreyer (33) , het eerste deel van Helmut Berve's bekende Griechische Geschichte (37) , een bundeling van kritische
opstellen over moderne christelijke schrijn
vers, verschenen in ,de tijdschriften Hochland, Wort und Wahrheit en Schweizerische Rundschau (45) , het zelfgesprek
van de oude, tot het christendom bekeerde Doeblin met zijn jongere, ongelovige
ik (41) en de Kinderlegende van de
Tiroolse Heimatschrijver Leitgeb (46) . De
oorspronkelijke uitgaven zijn stuk voor
stuk waardevol: Hubert Jedin, de beste
Trente-kenner van onze tijd, schrijft een
beknopte geschiedenis van de oecumenische concilies, een publicatie die in het
perspectief van het komende concilie zeker dankbare afname zal vinden (51); het
boek van Werner Pank, Der Hunger in
der Welt (38) , is naast De Castro's boek
bezig een klassiek werk te worden; de
oude F. W. Förster, de edele opvoedersfiguur die destijds ook bij het Ne~
derlands publiek grote bijval vond, be^
handelt de Joodse kwestie (55) ; Josef
Reding wijdt een aangrijpende reportage
aan Friedland (43) , he`t grootste Durchgangslager voor de vluchtelingen uit de
Oostzone en R. N. Carew Hunt maakt
ons wegwijs in het „kommunistische jar-

gon" (35) . L. Monden
STOCKWOOD, Mervyn, (Ed.) , Religion and the Scientist. ,-- SCM Press, Lon-

don, 1959, 96 p., 5 sh. --- ARNOLD, G.
D., The Spiritual Crisis of the Scientif ic
Age. — Allen and Unwin, London, 1959,
207 pp ., 18 sh. '-- RAVEN, Ch. E.,
Science, Medicine and Morals. — Hodder
and Stuoghton, London, 1959, 189 pp.,

15 sh.
In het eerste van deze drie boeken wordt
het conflict tussen godsdienst en moderne
natuurwetenschappen besproken door enkele professoren van Cambridge. Zij waren door de tegenwoordige bisschop van
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Southwark aangezocht om in zijn universiteitskerk hun ideeën over dit onderwerp
uiteen te zetten. De toespraken zijn zeker
leerzaam, maar tevens ontstellend om de
eenzijdigheid van het denken van deze
geleerden. Hetgeen niet gemeten en gecontroleerd kan worden, heeft geen waarde, noch voor de wetenschap noch voor
het leven van de mens. Het is dan ook
geen wonder dat, waar deze professoren
een conflict en een probleem zien, hun
oplossing als regel gelegd wordt in het
verrationaliseren van alle godsdienst. Een
veel geslaagder poging om het conflict
scherp te bepalen en af te bakenen, en
tegelijkertijd door het aangeven van de
bronnen van het conflict de weg te wijzen
naar oplossing en verzoening geeft ons de

tweede studie. Schr. constateert en bespreekt uitvoerig een crisis van de ratio,
een crisis van het geloof, en een crisis
van het leven. Een eenzijdige beklemtoning van zuiver verstandelijke kennis, een
overschatten van geloof dat weinig meer
is dan een a~rationeel, vaak irrationeel
aannemen op gezag van een ander, in
casu kerkgenootschap, een weigering om

de leer van Christus los te maken van
verstarde moraalregels en deze tot leven
te wekken, hetgeen tegelijkertijd betekent
deze haar vorm te geven in geheel nieuwe
omstandigheden, hebben een breuk veroorzaakt niet alleen tussen wetenschap en
godsdienst, maar tussen wetenschappelijke denkmethoden en godsdienstige denkwijzen. Vandaar de vragen van de auteur: wat moet de theologie leren van de
natuurwetenschappen? wat moet de philosophie leren van de theologie? in hoeverre moeten de natuurwetenschappen
leren van, en zich laten leiden door de
theologie en philosophie? Het is een interessant boek; het attendeert op problemen, het stimuleert tot denken: de oplos-

sing geeft het echter niet. Maar het zou
een grote verdienste zijn indien het de
lezers op weg hielp om zelf helderheid in
het probleem te verschaffen: en deze verdienste heeft het zeker. ---- Het derde boek
beperkt zich tot de invloed van de mo~
derne natuurwetenschappelijke ontdekkin~
gen op de hedendaagse geneeskunst. Alvorens tot dit onderwerp over te gaan,
krijgen we een vrij lange — interessant
genoeg overigens — inleiding over de

ontwikkeling van de geneeskunst vanaf
de Grieken. Schr. is beducht dat science,
waaraan de medicijnen zoveel 'te danken
hebben, haar invloed te ver gaat uitstrek
ken, en dat de arts ook de denkhouding
en denkwijze van de natuurwetenschapper gaat overnemen. Dan dreigt het ge-
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vaar dat de mens een object is waarop
waarnemingen kunnen en moeten geschie^
den, maar de waarnemingen beperken
zich dan te veel tot het zintuiglijk waar~
neembare, het meetbare dus, het controleerbare. Dan wordt ,de mens een lichaam,
of een robot. Het boek geeft een goed
overzicht van de verhouding tussen de
geneeskunde en de natuurwetenschappen;
jammer is dat schr. het godsdienstige niet
helder weet te plaatsen, hetgeen reeds uit
de keuze van het woord morals in de titel
spreekt. W. Peters
EWALD, G., Der biologisch-anthropolo.e
gische (existentielle) Aufbau der Persönlichkeit, mit 2 Abbildungen und 2 Ausschlagtafeln. — Georg Thieme Verlag,

Stuttgart, 1959, 76 pp., DM 9,80.
Aan de hand van de ontologie van Nicolai Hartmann bouwt de auteur een schema op van de mens in zijn totale existentie, een bouwsel dat alleen door een
all round neuro-psychiater zó kan worden
gerealiseerd: een spelenderwijs in elkaar
gelegd mozaïek van uiteenlopende aspecten en gegevenheden betreffende de mens,
van biochemische en neuroanatomische
tot fenomenologische en metafysische.
Het is zeer wel mogelijk om op enkele
punten van de redenering met Ewald van
mening te verschillen, maar zijn ontwerp
in grote lijnen is groots, en getuigend van
ruime kennis en ervaring omtrent zijn
studieobject. Ter oriëntering gaarne aanbevolen. J. J. C. Marlet, zenuwarts

GIESE, Dr. Hans, Der homosexuelle
Mann in der Welt. — Ferdinand Enke
Verlag, Stuttgart , 1958, 254 pp.,
DM 26,.—.

Aan de hand van een omvangrijk eigen
materiaal en een nog groter enquête-materiaal beschrijft de auteur de mannelijke
homosexueel, zijn gedragingen en misdragingen, zijn relaties, zijn verhouding
tot het eigen lichaam, en de aan te leggen
maatstaven. Zonder de gebruikelijke moraliseringen deelt de schrijver ook zijn
therapeutisch standpunt mede; zijn tolerantie in deze getuigt niet van een streng
principiële levensbeschouwing maar zeker
wel van een milde humaniteit en van een
groot begrip voor de homosexuele mens.
Het onderhavige boek is een waardevolle
bijdrage tot de omvangrijke literatuur
over dit onderwerp en stellig de moeite
van bestudering waard.
J. J. C. Marlet, zenuwarts

HERTON, Thomas, A secular journal.
London, Hollis Carter, 1959, 132 pp.,
15 s. net.
Deze losse aantekeningen uit de jaren
1939-1941 bezitten de charme van Thof
mas Merton's eerste geschriften eni getuigen van een gezonde en open kijk op de
dingen. Heel interessant is het te lezen
hoe de gemiddelde Amerikaan reageerde
op de oorlog in Europa, voordat het
drama van Pearl Harbour zich afspeelde.
Van literair standpunt bezien zijn enkele
schrandere opmerkingen over schrijvers
als Joyce, en twee dialogen van de schrijver met zijn „alter ego" het vermelden
waard. Degenen die Merton kennen en
bewonderen worden door dit boek in de
gelegenheid gesteld zich een inzicht te
vormen in zijn geestelijke ontwikkeling
vóór zijn intrede bij de Trappisten; voor
de andere lezers lijkt het ons geen belangwekkend geschrift.
E. Bolsius
This is Britain. — Br. Travel and_ Holidays Association, London, 1959, 21 sh.
Deze „souvenir in pictures" bevat een
zestigtal prachtige kleurenfoto's. De rijkgeschakeerde verzameling geeft een beeld
van de schoonheid van het land, de rijkdom van zijn verleden en vele merkwaar~
digheden van zijn bewoners nu. Het is
een kostbare aanwinst voor de bibliotheek van ieder die Engeland en het Engelse volk kent en weet te waarderen.

W.P.
Uitgaven De Fontein, Utrecht.
CATTO, Max, De duivel op klaarlichte
dag. 231 pp. Een nogal rauw, maar goed
geschreven verhaal over de uitbarsting
van een vulkaan op een eilandje in de
Pacific.

KENT , Simon, Veerboot naar Hongkong.
261 pp. Het relaas van een Amerikaan,
die door de politie wordt lastig gevallen
en zodoende gedwongen is op en neer te
varen tussen Hongkong en Macao.
MUTHEL , Eva, Voor jou bloeit geen
boom. 291 pp. De schrijfster beschrijft
hier de lotgevallen van haar en haar man
in communistische gevangenschap wegens
illegale actie. Geen lectuur voor overgevoeligen.

SCHRADER , Herbert, De slag om de
hartslag. 243 pp. Een breedvoerige be~
schrijving van de geschiedenis der chi~
rurgie van het hart.
Alle boeken f 4,90.
R. S.

JACQUES MARITAIN

WIJ EN AMERIKA
Dit is het recentste werk van de bekende Franse filosoof, Jacques Maritain, die sinds jaren verbonden is aan de universiteit van Princeton.
Het zijn „losse gedachten" over het Amerikaanse levensmilieu, op een
vertrouwelijke manier en aan geen vastomlijnd schema gebonden door
de auteur meegedeeld. „Ik heb een hekel, zegt Maritain, aan een stijl,
die zich altijd maar even ernstig en waardig voortbeweegt. Een dergelijke stijl doet me denken aan die grandes robes de pédant waarover
Pascal heeft gesproken en waarin de fantasie van het publiek de beoefenaars van de wijsbegeerte zo gaarne kleedt. Ik neem de waarheid
ernstig, maar me zelf ernstig nemen gaat mij niet af".
In de inleiding geeft de auteur zelf nog een drietal voorafgaande opmerkingen: namelijk dat dit boek de vrucht is van ervaringen en overtuigingen, die hij deelt met zijn vrouw. Ten tweede wordt in dit boek
op geen enkele manier over politiek gerept. De aandacht van de wijsgeer wordt geboeid door de aanblik van de volken, niet van hun regeringen. In het corpus van zijn boek behandelt de auteur o.m. enkele
belangrijke en actuele vraagstukken, zoals: het Amerikaanse materialisme, het rassenvraagstuk, het sexuele vraagstuk, huwelijk en geluk, de
symbolische glimlach. de Amerikaanse bescheidenheid. enkele Amerikaanse illusies.
Een zeer belangrijk boek, waarmede wij onze kennis kunnen verrijken
van een land en volk waarvan wij een hoge dunk hebben en dat momenteel op vele terreinen de leiding heeft van de vrije wereld.
Wij en Amerika verscheen in de serie „Nieuwe Aarde"
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14 X 20,5 cm

178 blz. met foto buiten de tekst.
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E. BENOOT

De man Job
de man uit de barak
ET boek van Hans Zehrer, Der Mensch in, dieser Welt 1 ) , opent
met een ontstellend hoofdstuk, getiteld: „Der Mann aus der Ba~
racke". Het is een uiterst indringende bezinning op de situatie van de
hedendaagse mens.
Het dorp is klein. Aan de rand ervan staan de barakken. Eerst hebben daar soldaten in gewoond, later Polen, nu gevluchte Oost-Duitsers.
Er wonen nu vijfmaal meer mensen dan in het dorp. De „man uit de
barak" is vijf en veertig jaar oud en grijs: een gelaatstrek die een ironir
sche lach gelijkt. Maar als men deze lach nooit van het gelaat ziet wijken, gaat men vermoeden dat hij een andere betekenis moet hebben. De
bevroren lach is niet ironisch. De man heeft eens een vaderland gehad,
een huis met meubelen, een hoeve, vee en land, een vrouw en twee kinderen. Nu bezit hij nog alleen wat hij om het lijf heeft, een bed in een
barak waar hij met vier andere mannen eenonderdak heeft gevonden.
Acht uur per dag werkt hij aan de wegenbouw. Hij krijgt daar eten
voor. Hij zegt niet veel, hij spreekt langzaam en met terughoudendheid.
Alleen wanneer hij over vroeger spreekt, het vroegere leven en het vroe~
gere bezit, dat toch nog maar drie jaar achter hem ligt, schijnt hij weer
op te bloeien: van gewezen mens wordt hij weer mens, in een dode wereld wordt hij weer levend. Maar spoedig gaat hij weer zwijgen, en
komt de starre lach weer op zijn gelaat. Zijn spreken wordt steeds besloten met dezelfde vraag, waarop hij geen antwoord meer verwacht, de
vraag, die op zijn gelaat vast gevroren ligt. „Wie ben ik, waartoe leef ik
en welke betekenis heeft dit alles?"
Noch de staat, die steeds maar goochelt met abstracte begrippen als
arbeid, belastingen, private eigendom, agrarische -en andere hervormingen, noch de samenleving, die slechts verschillende vormen van eerste
hulp bij ongevallen kent als hulp aan slachtoffers van natuurrampen,
aan onderontwikkelde gebieden, aan vluchtelingen en ontheemden, kunnen hem het antwoord verschaffen. Voor hen is hij een nummer op een
steekkaart geworden, een nummer op een van de miljoenen steekkaarten. Ook zelf weet hij het antwoord niet, waarom zou hij anders maar
steeds blijven vragen? En de andere mens? Ook al zou die hem troost~
1 ) Hans Zehrer, Der Mensch in dieser Welt. -- Rowohlt Verlag, Hamburg-Stuttgart, 1948.
19 Streven - Jrg. XIII. Deel I. Nr. 4 januari 1960
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woorden toespreken, al zou die hem in zijn eigen huis opnemen, en al
zijn bezit met hem delen, toch zal ook hij het antwoord schuldig blijven:
hij beseft niet wat het is, alles verloren te hebben. Als hij dit uit eigen
ervaring zou beseffen, zou hij de man uit de barak verstaan, maar dan
zou hij waarschijnlijk dezelfde vragen gaan stellen en er het antwoord
niet meer op vinden.
De situatie van de man uit de barak roept het bijbelse verhaal van de
man Job in herinnering. „Er was eens een man in het land van Hus, Job
geheten. Deze man was onberispelijk en rechtschapen: hij vreesde God
en schuwde het kwaad. Hij had zeven zonen en drie dochters gekregen;
bovendien bezat hij een kudde van zevenduizend schapen .... en een
groot aantal slaven, zodat hij de aanzienlijkste man was van alle bewor
ners van het oosten .......
". En ineens wordt alles hem ontnomen. Waarom toch? Wat betekent dit?
De catastrofe treft hem onvoorbereid, net als de man uit de barak.
Tevoren wisten beiden zeer goed wie ze waren, waartoe ze leefden.
Waren deze vragen vroeger in hen opgekomen, dan hadden ze van uit
de zekerheid van hun situatie een antwoord erop gevonden. De vragen
stijgen echter slechts op uit de donkere afgrond van het „niet meer", uit
de ontledigde ruimte, waaruit alles wat hun tot nog toe zin en betekenis
gaf, is weggehaald. De ervaring van het „niet meer" maakt hen gereed
om in de leegheid van het „niets" te vallen.
.

Vraag naar de schuld
De uiterste ellende, waarin niets overblijft dan het naakte leven, doet
de vraag opkomen naar de zin van zulk een leven en naar een schuld of
een schuldige.
Jobs vrienden suggereren hem verschillende antwoorden. De zonde
wordt gekastijd door de alwetende en rechtvaardige God: het lijden
volgt op de zonde als door een vaste natuurwet. De mens kan niet rein
zijn in Gods oog. Job moét schuld hebben, laat hij zijn schuld maar bekennen. Maar daartegen komt Job in verzet met een stijgende heftigheid: het lijden is een daad van Gods soevereine beschikking, van zijn
onbeperkte almacht en zijn meedogenloze strengheid. In zijn geval is het
geen straf voor bedreven zonden: God zelf zal aan het eind voor zijn
onschuld getuigen. Maar als Job zich de vraag stelt: „Waarom lijd ik
dan?" moet hij bekennen: ik weet het niet. Dit is het grote mysterie dat
zijn ziel oneindig meer foltert dan de ziekte zijn lichaam kan pijnigen.
Niets blijft hem over dan zich in angst en smart, onvoorwaardelijk te
onderwerpen aan Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten. Zijn repliek
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tot de vrienden, die hem willen troosten — ook het wijzen op de persoonlijke schuld is een troost, want wie schuld bekent, vindt genade ^-is dezelfde als wat de man uit de barak zou antwoorden aan diegenen,
die hem willen troosten en helpen: „Zulke beweringen heb ik nu al meer
dan genoeg gehoord. Gij zijt allemaal onuitstaanbare troosters! Komt er
dan nooit een eind aan die bluf, wat prikkelt u toch om te praten? Ik zou
juist eender als gij kunnen spreken, waart gij in mijn plaats. Ik zou
mooie woorden tegen u kunnen zeggen, het hoofd over u kunnen schud~
den, u met de mond kunnen troosten, en met de lippen beklagen" (Job,
16, 1-5) . Geen mens kan hem een antwoord geven, die niet in dezelfde
situatie verkeert.
Een jonge man, Elihoe, heeft het dispuut tussen Job en zijn vrienden
zwijgend aangehoord. Hij berispt de drie vrienden omdat zij beweren te
weten wat God denkt en waarom Hij aldus optreedt. Hij berispt ook Job
omdat hij zich tegenover God in het gelijk stelt. God kan rechtvaardig
zijn, al beloont Hij de deugd niet onmiddellijk en straft hij de zonde niet
direct. Het lijden heeft een opvoedende kracht: het zuivert ons en wa.r
pent ons tegen zelfverheffing. En in ieder geval komt het de mens niet
toe, God ter verantwoording te roepen: „God is van een ontzagwekkenr
de luister omringd. Wij dringen dus niet tot de Almachtige door. Hij is
groot in kracht en gerechtigheid. Hij is de Heer van het recht, die nimmer verdrukt. Daarom moeten de mensen Hem vrezen, maar doorgrom
den Hem al de wijzen niet!" (ibid., 37, 22-24),
Daarmee heeft Job nog geen antwoord op zijn vraag: waar, bij wie
ligt de schuld? Hij blijft hangen tussen een, nu wellicht wankelende,
overtuiging van eigen onschuld en de duidelijke beschuldigingen van
zijn drie vrienden.
En de man uit de barak? Ook hij gaat op zoek naar een schuld of een
schuldige. Wellicht zoekt hij eerst in een onpersoonlijke richting en ziet
hij in de algemeenheid van het gebeuren een soort fatum: is hij wellicht
niet méér dan een factor in een historische ontwikkeling, die als een brutale lawine over de mensheid komt? Wellicht is het dan mogelijk, de
wetten te ontdekken van deze ontwikkeling en er zich naar te schikken.
Maar voor het allerpersoonlij kst onheil dat hem overkomen is, blijft zulk
een onpersoonlijke schuldbepaling onvoldoende. In plaats van aan een
fatum zonder gezicht zal hij de schuld voor zijn ongeluk proberen te
geven aan de andere mens. Maar wie is die andere? In de eerste plaats:
de andere mens onder een van zijn vele maskers: het masker van het
nationalisme dat het andere volk beticht, het masker van het nationaalsocialisme dat het andere ras aanwijst, het masker van het kapitalisme,
van het communisme, die de schuld op elkaar gooien .... Wie echter

300

DE MAN JOB EN DE MAN UIT DE BARAK

alles verloren heeft, neemt met het maskerantwoord geen vrede: met het
„niets" in het vooruitzicht klinkt ieder abstract „iets" hol en dof. De
man krijgt geen antwoord, vindt geen schuldige, en wordtdoor angst
bevangen. Angst doet hem vluchten: ontvluchtingspogingen die een tijd
lang lukken, maar spoedig onmogelijk blijken, en plaats maken voor de
vertwijfeling. Hij heeft het nog niet verder gebracht dan het verschuiven
van de schuld op een of andere collectiviteit. Met deze collectiviteit
wordt het een strijd op leven en dood. Zij kan zich zoveel mogelijk
inspannen om hem te helpen, om hem iets terug te geven, hem opnieuw
een bezit te geven. Doch wat zij hem teruggeeft, is niet zijn eigen bezit,
maar iets anders, het andere, en de man uit de barak had de zin van het
bestaan nu eenmaal gebaseerd niet op het andere, maar op het zijne.
Wordt de mens door dit herstel dan voor zichzelf duidelijk, zijn daar-.
mee alle vragen opgelost? Krijgt de mens niet veeleer de indruk dat zijn
eigen menszijn als het ware van hemzelf losgeraakt of beter losgemaakt
is? Dat hij voor dit verlies nog geen naam en geen verantwoordelijke
vindt, neemt het verlies niet weg, maar wijst op het metafysische karakr
ter ervan. Zoals voor Jozef K. uit Het Proces van Kafka blijven dader
en daad, schuldige en beschuldiger, rechter en berechtigde naamloos.
Noch Job, noch de man uit de barak komen tot een ultieme en nauwkeu~
rige omschrijving van de schuld.
Antwoord op de vraag naar de schuld
Jobs verhaal is echter nog niet ten einde. Hij blijft hangen in de vertwijfeling. Zelf kan hij het antwoord niet geven; zijn vrienden evenmin,
die de schuld op Jobs zonden schuiven, en ook Elihoe niet, die vanuit
zijn eigen situatie Job niet ten volle begrijpt en bij algemene troostwoorr
den blijft. De oplossing, het antwoord wordt door God zelf gebracht.
Een geweldig onweer barst los en in de storm begint God te spreken.
Hij tracht uit Job zelf een antwoord te halen: „Ik zal u vragen stellen,
gij moogt Mij leren" (38, 3) . En in een lange reeks van vragen vraagt
God naar Jobs aandeel in de schepping. „Waar waart ge, toen Ik de
aarde grondde .... ? Wie heeft de zee achter deuren gesloten .... ?
Hebt gij ooit in uw leven de morgen ontboden .... ? Zee, land, licht,
nacht, sneeuw, hagel, regen en zon en maan en sterren: welk aandeel
heeft de mens erin? Zal nu de bediller van de Almachtige zwijgen, of
weet de vitter op God hier nog antwoord op?" En Job komt tot een eerste schuldbekentenis: „Ik ben lichtzinnig geweest. Wat zou ik hier op
kunnen zeggen? Ik leg mijn hand op mijn mond". En wanneer God het
mes nog dieper in de wonde van Jobs zelfgenoegzaamheid drijft en hem
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tot het inzicht brengt dat de mens tegenover God geen rechten kan doen
gelden, onderwerpt job zich volledig en erkent hij zijn schuld, die hierin
bestaat, dat hij alleen op zichzelf heeft gesteund: „Ik heb zonder inzicht
gesprokenover dingen te wonderbaar voor mijn begrip! Door horen
zeggen heb ik van U vernomen, maar thans heeft mijn eigen oog U aanschouwd. Daarom herroep ik wat ik gezegd heb en doe ik boete in stof
en as!" (42, 4-6). Zijn persoonlijke schuld is, dat hij meende uit zichzelf
te weten wat God dacht, wat God wilde, hoe God moest handelen; dat
hij meende, God te kunnen meten naar zijn eigen maat. En van uit de
persoonlijke schuldovertuiging kan Job boete doen en genade vinden.
Waar ligt dan de persoonlijke schuld van de man uit de barak? Zij
moet in hemzelf gezocht worden, wil zij een antwoord zijn op zijn persoonlijke situatie van het „niet meer". Zij kan alleen gevonden worden
door een mens, die het „niet meer" aan den lijve ondervindt, die alles en
zichzelf verloren heeft. Huis, beroep, gezin, bezit: zolang die er waren,
:reende de man te weten wie hij was en waartoe hij leefde. Zijn ze er
niet meer, dan weet hij het niet meer.
Doch het bestaan van de mens is dieper en wijder dan dat het alleen
op deze dingen zou gegrondvest zijn. De mens heeft in zich een diepte
en ruimte, die met niemand anders, met niets anders, met geen uiterlijk
bezit te identificeren zijn. Het is niet zo, dat zijn bestaan slechts zinloos
wordt en vertwijfeld wanneer alles waarop het gegrondvest is, verloren
gaat, maar eerst nu, in het „niet meer" wordt het duidelijk dat zijn ben
staan altijd zinloos geweest is en zich in de vertwijfeling bevond; het
was uitsluitend gegrondvest op de dingen waarvan hij vergeten had dat
ze toch ééns onherroepelijk verloren moeten gaan: op het ogenblik van
de persoonlijke, eenzame dood. De mens vergat het woord van Paulus:
, De tijd is kort. Daaruit volgt, dat zelfs zij, die vrouwen hebben, moeten
zijn als hadden zij ze niet, en zij die wenen, alsof ze niet weenden; en
zij, die blijde zijn, als verblijdden ze zich niet; en zij die kopen als behielr
den zij het niet; en zij die van de wereld genieten, als hadden ze er niets
mee op. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij" (1 Kor. 7,
29-31).
Dit te vergeten is de persoonlijke schuld van de man. In het Bo
ek Job
zegt Satan tot Jahweh: „Is Job soms godvrezend om niet? .... Strek uw
hand eens tegen hem uit en tast hem aan in wat hij bezit, dan vloekt hij
H in het aangezicht" (1, 9 en 11) . De schuld van de mens bestaat hierin, dat hij gelooft, zijn bestaan enkel en alleen te kunnen baseren op zijn
bezit, zijn gezin, zijn beroep .... en daarin zijn zekerheid en geborgenheid te vinden. Hij wordt schuldig op het ogenblik, dat hij zijn bestaan
enkel en alleen daarop bouwt en daarbij vergeet dat er een belangrijke
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rest van zijn wezen overblijft die in die rekening niet opgaat: zijn eigen
dood, die hij alléén moet sterven. Uiteindelijk slechts tegenover de eigen
eenzame dood wordt de mens er zich van bewust, hoe hij een onvolkor
men wezen is, dat nooit met zekerheid van zichzelf zeggen kan, wie hij
is, waartoe hij leeft en welke betekenis zijn bestaan heeft. Dit wél te
willen weten, het wél beweren te weten uit eigen wetenschap, is 's mensen grootste schuld.
In het uiterste lijden en de uiterste berooidheid, waarin alle bezit hun
wordt ontnomen, kunnen Job en de man uit de barak ook geen antr
woord meer verwachten van een andere mens. Diens zekerheid steunt
immers op dingen die zij hebben verloren. Alleen hij die weet dat hij niet
weet, wie hij is, waartoe hij leeft, kan hun antwoord geven. Maar het
woord dat een mens tot een ander mens spreekt, is zwak: er zijn zo vele
woorden nodig om datgene te betekenen wat sedert tweeduizend jaar
met zo weinige woorden wordt gezegd door hét Woord. De vernietigde
mens staat voor de rest, die hij vroeger heeft vergeten, voor het „niets"
van het „niet meer". En wie kan -dan nog iets uit hem maken? Eén alleen
is er die iets kan maken uit niets, en opdat Hij iets make uit het niets
van de mens, moet de mens eerst tot niets zijn geworden: ,,Uit mijzelf
kan ik niets. Tot alles ben ik in staat door Hem die mij sterk maakt"
(Fil. 4, 10).
En wij?
Onze beschouwingen over de man Job en de man uit de barak leiden
misschien tot de bedenking: dit zijn grensgevallen, die toch niet veralgemeend mogen worden. Maar de man uit de barak is niet de enige die
zich deze vragen stelt. Hij woont in de barak samen met vier andere
mannen. Die stellen zich dezelfde vragen. Vele barakken vormen een
kamp. Als een wolkendek hangen de vragen over de vele kampen. En
niet alleen over de kampen. Het nihilisme is besmettelijk, „le non-sens
fait tache d'huile" zegt Gabriel Marcel. En word ikzelf er niet door aangetast?
Ik heb geen enkele ,reden om aan te nemen, dat die man uit de barak
zijn lot verdiend heeft of dat hij schuldiger is dan ik. Ik kan en moet me
voorstellen, dat mij morgen dezelfde ellende overkomt. Een dergelijke
reflexie kan mij helemaal ontwortelen: de gemeenschap, de maatschap~
pelijke ordening, die tot nog toe als het ware hun eigen rechtvaardiging
bezaten, gaan wankelen, en de zin van mijn bestaan, dat ik er stevig op
gegrondvest waande, wordt problematisch. Ik word mij bewust van het
beperkte en voorlopige karakter van de voorwaarden en omstandigher
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den welke de omlijsting en schijnbaar de grondslag van mijn bestaan
vormen. Aldus ga ik wellicht niet alleen op een zeer concrete wijze de
levenssituatie beseffen van de duizenden uit de barakken en van de mil~
j oenen die onder het abstracte woord „proletariaat" ondergebracht worden, maar ook voor mezelf ga ik de vraag stellen naar de waarde, de
duur, de zin van al datgene waar ik mijn bestaan meende op te bouwen.
In het perspectief van de werkelijke of mogelijke ellende is mijn tegenwoordige geborgenheid een bedreigde, en slaat de bedreiging eenmaal
toe, dan zal ook ik op zoek gaan naar een schuld of een schuldige, tot ik
overtuigd word van mijn persoonlijke schuld. Die eigen schuld zal voor
mij dezelfde zijn als voor de man job en de man uit de barak: het gehecht zijn aan het mij omringende, het steunen op mijzelf, het zelf een
oplossing willen geven aan alles, kortom mijn horizontaal gericht-zijn.
Valt datgene wat ik in mijn bereik hield weg, dan valt alles voor mij
weg. Ik sta open voor het nihilisme. Maar mijn schuld aan deze bekoring
is, dat ik van het mij omringende, van mezelf, van mijn eigen oplossin~
gen alles heb gemaakt; dat ik mezelf en de wereld als een absoluut gegeven heb gesteld en van mezelf de maatstaf van alle dingen heb gemaakt,
dat ik, wellicht niet theoretisch, maar toch praktisch, God uit mijn leven
heb gebannen. Zolang we: nog iets hebben, zolang we nog menen iets te
kunnen, zolang we nog wanen iets of iemand te zijn, hebben we Hem
niet nodig. Pas op het ogenblik dat we ons, wellicht noodgedwongen, in
een werkelijke of in een door bezinning gerealiseerde toestand van uiterste ellende, bewust worden niets te zijn, keren we ons van uit ons niets
opnieuw naar Hem. En zouden we niet mogen denken dat zelfs de mas
sale zelfvernietiging waaraan onze huidige wereld zich schuldig maakt,
tot Gods heilsplan behoort: misschien is het Gods bedoeling, de wereld
en vooral onszelf duidelijk te maken dat we zonder Hem niets kunnen
en buiten Hem niets zijn.
Men versta ons niet verkeerd. Het christendom is geen berustend
quietisme. Ook de daad waardoor we Gods activiteit de absolute voorrang geven boven de onze, is een daad van onze vrijheid, ja, dé daad
van onze vrijheid, die echter alleen door de toevloed van goddelijke
kracht, die de genade is, de mogelijkheid verkrijgt om God te kiezen
boven zichzelf. Wat is de genade immers anders dan een naar ons toevloeien van goddelijk zijn dat onze vrijheid bevrijdt en zuivert van de
neiging om zich in haar eigen zelfgenoegzaamheid te poneren. Ook job
werd slechts door Gods rechtstreekse tussenkomst in staat gesteld actief
en vrij te berusten in zijn onmacht, in het mysterie van Gods soevereiniteit, in de onmogelijkheid van een menselijk antwoord.
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Hoe zullen wij dit uitspreken tegenover God? Ieder onvervalst gebed
zal een daad van deemoed zijn, waardoor we van uit onze uiterste be~
rooidheid roepen tot God om een nooitonderbroken toevloeiing van
goddelijk leven, die ons in staat zal stellen de voortdurende aanvallen
van zelfvertrouwen en zelfgenoegzaamheid te overwinnen door een
altijd groeiend vertrouwen op en een steeds steviger gegrondvest zijn in
God, die alleen het diepste geheim kent van zijn en ons bestaan.
Alleen wie het stadium van de zelfontlediging, van de onthechting
aan alle dingen en ook aan zichzelf heeft bereikt, kan ervaren wat aan
Job geschiedde na zijn volmaakte overgave: „Jahweh zegende het verdere leven van Job nog meer dan het vroegere" (42, 12) . Om met Peter
Lippert in zijn boek De mens Job spreekt met God te besluiten: „Bij al
zijn getob wordt de mens steeds radelozer en in zijn streven steeds moedelozer en toch kan hij niet nalaten te tobben en te streven .... Als Job
ophoudt te spreken en te redetwisten, als hij alleen nog maar liefheeft
en vertrouwt, dan heeft hij het Raadsel God opgelost --- naar mensenaard. Dan is de mens Job (niet langer wijs-begerig, zouden wij willen
zeggen, maar) wijs geworden".
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N meerdere opzichten neemt Amsterdam een bijzondere plaats in Nederland
in en het beeld dat de naam Amsterdam oproept is rijk aan schakeringen.
De stad draagt sinds eeuwen het kenmerk van de burgerstad die door de eigen
kracht van zijn inwoners tot bloei is gekomen; niet als residentie van een vorst
of als zetel van de landsregering. Toch en wellicht juist daarom is Amsterdam
de hoofdstad des lands en ze heeft er de allure van met name door het samengaan van historische schoonheid, grote bedrijvigheid, culturele activiteit en
expansiedrang. Amsterdam is een stad zonder eenzijdigheid; iedere uiting van
menselijke activiteit treft men binnen haar grenzen aan. Amsterdam is een stad
vol contrasten, maar contrasten in harmonie, en met behoud van een zeldzame
evenwichtigheid. Welk een contrast reeds tussen de rimpelloze watervlakte van
de grachten en het bruisende verkeer over de bruggen!
Sinds eeuwen is Amsterdam de eerste stad van Nederland en eeuwenlang
heeft de stad zich aan moeten passen aan de veranderende levensgewoonten van
vele geslachten, waarbij zij steeds de kunst verstond om verder te zien dan het
roepende heden. Middeleeuwen en renaissance, zeventiende eeuw en pruikentijd,
de industriële revolutie en de belle époque en het functionalisme van onze eigen
dagen hebben op Amsterdam hun stempel gedrukt en er hun sporen achtergelaten. Deze voortdurende aanpassing van de oude stad aan de eisen van een
nieuwe tijd heeft veel van wat in het verleden was tot stand gebracht weer verloren doen gaan, maar veel heel veel is ook steeds bewaard gebleven.
Tijdens de stormachtige ontwikkeling van Amsterdam in de gouden eeuw onderging de stad een totale vernieuwing. De herinnering aan het middeleeuwse Amsterdam van vóór 15 00 is slechts bewaard gebleven in de plattegrond en in
gedeelten van enkele der oudste gebouwen. De tweede periode van snelle
economische expansie aan het einde van de negentiende eeuw leidde opnieuw
tot ingrijpende vernieuwingen en vele onvervangbare scheppingen van vroegere
geslachten gingen voorgoed verloren. In onze tijd staat men meer dan tevoren
voor de moeilijke opgave om het oude Amsterdam, met zijn overweldigende
rijkdom aan cultuurbezit, aan te passen aan de eisen, die de eigen tijd stelt.
Doordat men zich in onze tijd vooral bewust is geworden van de verplichting
om de waardevolle cultuurgoederen uit het verleden zoveel mogelijk ongeschonden door te geven aan het nageslacht, leidt het onontkoombare vernieuwingsproces juist in onze dagen tot ernstige conflicten.
Door zijn rijke erfenis uit het verleden en door zijn levendige veelzijdigheid
oefent Amsterdam een grote aantrekkingskracht uit op de vreemdeling. Dat
Amsterdam behalve handels- en industriestad tevens een belangrijk toeristisch
centrum is, moge blijken uit het feit, dat jaarlijks bijna anderhalf miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland met de rondvaartrederijen de traditionele tocht
door de grachten en de havens maken.
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De unieke schoonheid van de Amsterdamse grachten is niet alleen te danken
aan de bekoring, die uitgaat van de individuele gebouwen. Tussen de voorname
koopmanshuizen uit de zeventiende en achttiende eeuw staan talloze onaanzienlij ke en soms zelfs onaantrekkelijke panden van later datum, die zich in
schaal en kleur toch in het grootse geheel hebben weten in te voegen, waardoor
het stadsbeeld interessant bleef. Het is het gehele samenspel van het spiegelende
water. de gemetselde kademuren, de bomen en de bonte verscheidenheid der
geveltoppen, de schuiten en de gewelfde oude bruggen, dat aan de Amsterdamse
grachten zo'n onvergelijkelijke charme verleent. De schoonheid van Amsterdam
is trouwens niet alleen van architectonische, maar vooral ook van stedebouwkundige aard. Aan de vooruitziende blik, de durf en de fantasie van de Amsterdammers uit het begin van de zeventiende eeuw is deze stedebouwkundige
schoonheid van de oude binnenstad grotendeels te danken.
Het oudste Amsterdam heeft zich geleidelijk ontwikkeld van een vissersdorp
aan de monding van de Amstel een typisch dijkdorp tot een handelsstad
aan het IJ. Met de gouden eeuw kwam een periode van voordien ongekende
expansiedrang. Tot driemaal toe moesten in de loop van de 17e eeuw in enkele
jaren tijds de vestingwerken naar buiten worden verlegd om ruimte te bieden
voor de noodzakelijke stadsuitbreidingen. Dit leidde in 1610 tot het gedenkwaardige besluit om de vestingwal voor eens en voor altijd zover naar buiten te
verleggen, dat tot in lengte van dagen voldoende expansie-ruimte zou worden
verkregen. Dit betrof het grootse drie-grachten-plan, dat voorzag in een verviervoudiging van de bebouwde oppervlakte van de stad. Al in de zeventiende eeuw
werd dit plan voor een zeer groot gedeelte uitgevoerd, maar pas na twee-en-eenhalve eeuw zou het zijn voltooiing bereiken. Volledig voltooid is het grootse
drie-grachten-plan eigenlijk zelfs nooit. Aan de oostzijde van de stad loopt de
grachtengordel, waarvan de aanleg aan de westzijde was begonnen, dood op de
Plantage. In de Plantage bewaart de dierentuin Artis tot op de huidige dag de
herinnering aan het feit, dat hier tot ver in de negentiende eeuw nog een onbebouwd gebied binnen de vestingwerken van Amsterdam lag.
Amsterdam dankt zijn unieke plattegrond en zijn grote stedebouwkundige
schoonheid aan de omstandigheid, dat het zich, dank zij het drie-grachten-plan
van 1610, eeuwenlang kon ontwikkelen tot een harmonisch en gaaf geheel.
Zoals de middeleeuwse kathedralen het werk zijn van vele generaties, hebben
ook aan het oude Amsterdam vele generaties voortgebouwd. Hierdoor werd de
Amsterdamse binnenstad tot een stedebouwkundig monument zonder weerga.
Maar niet alleen door zijn prachtige binnenstad heeft Amsterdam zich op stedebouwkundig gebied een wereldnaam verworven. Systematische, weloverwogen
stadsuitbreidingen zijn in Amsterdam de eeuwen door regel geweest. Zelfs de
uit stedebouwkundig oogpunt onaantrekkelijke uitbreidingen uit de tweede helft
van de negentiende eeuw hebben in Amsterdam volgens een vrij ordelijk stratenplan plaatsgevonden.
De ligging van Amsterdam in een moeilijk te bebouwen veengebied heeft al
in het grijs verleden bij de stadsuitbreidingen kostbare technische voorzieningen
vereist. Waarschijnlijk is het hieraan te danken, dat men bij de stadsuitbreidingenbijna altijd zo systematisch te werk ging. De noodzaak om in zeer vele gevallen de voor de stadsuitbreidingen bestemde terreinen met een dik zandpakket
op te hogen, bood telkenmale de gelegenheid om tot goede stedebouwkundige
maatregelen te komen. Het feit, dat Amsterdam administratief steeds één ge-
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meente vormde, vergrootte bovendien het gezag van het gemeentebestuur. Helaas
heeft men in Amsterdam niet altijd van de geboden kansen gebruik gemaakt.
Bij de aanleg van de Jordaan in de zeventiende eeuw en bij de stadsuitbreidingen aan het einde van de negentiende eeuw werd de verkaveling gebaseerd op
de richting van de aanwezige sloten en paden. Bij een vergelijking van het onbebouwde gebied buiten de Singelgracht op een kaart van 1851 met een meer
recente kaart van de oude buitenwijken, is dit overeenkomstige verloop van
sloten en straten duidelijk te zien.
Toch heeft ook de negentiende-eeuwse uitbreiding aan Amsterdam een aantal
waardevolle elementen toegevoegd. De ceintuurweg, die komende van het Frederik Hendrikplantsoen de Staatslieden- en Kinkerbuurt, Museumkwartier, Pijp,
Oosterpark- en Dapperbuurt met elkaar verbindt, speelt tot op de huidige dag
een belangrijke rol in het Amsterdamse verkeersstelsel. Het Vondelpark, tussen
1846 en 1877 door particulier initiatief direct buiten de Singelgracht tot stand
gebracht, is met 43 ha oppervlakte nog steeds het grootste park binnen de
bebouwde kom van Amsterdam. Om het huidige Museumplein werd een waar
cultureel centrum geschapen. Daar verrezen achtereenvolgens in 1877 - 1885 het
Rijksmuseum, in 1888 het Concertgebouw en in 1895 het Stedelijk Museum. In
de omgeving van de Amstel kwam op de plaats van de vroegere schansen het
Sarphatikwartier met Paleis voor Volksvlijt en Amstel-Hotel. Naast deze aanwinsten in de oude buitenwijken mag ook het Centraal Station, dat op een reeks
kunstmatige eilanden v66r het Open Havenfront werd tot stand gebracht, niet
onvermeld blijven. Dit in 1889 voltooide station wordt door velen verguisd,
omdat het de Amsterdammers het uitzicht op hun haven ontnam en het verkeer
naar de oude stadskern gezogen heeft. Laat men niet vergeten, dat de situatie
van het C.S. ook een belangrijke positieve bijdrage aan het oude Amsterdam
heeft gegeven: dank zij de ligging van het stationrecht tegenover de belangrijke
traverse Damrak-Dam-Rokfin heeft Amsterdam zijn klare structuur kunnen behouden. De oude Amstelloop, ter weerszijden waarvan de stad zich sinds haar
ontstaan had ontwikkeld, is de hartader van Amsterdam gebleven. Hoeveel
steden zijn niet door de bouw van een centraal station in de buitenwijken
scheefgegroeid, zodat de oude stadskern geïsoleerd werd en in verval kwam?
Hoewel dus ook aan het einde van de negentiende eeuw op stedebouwkundig
gebied op sommige plaatsen veel belangrijks werd tot stand gebracht om de
oude stad aan te passen aan de eisen van een nieuwe tijd, werden met name de
uitgestrekte woonwijken bij het stedebouwkundig beleid verwaarloosd. Van een
gecoördineerd stedebouwkundig beleid was zelfs nog geen sprake. Men improviseerde zowel bij de stadsuitbreidingen als bij de noodzakelijk geachte ingrepen
in de bestaande stad, waarbij zeer veel aan het particulier initiatief werd overgelaten.
Een belangrijke verbetering bracht in dit opzicht de Woningwet van 1901,
hoewel vooral gericht op een verhoging van het peil van de volkshuisdie
vesting de grotere gemeenten verplichtte om voor hun nieuwe wijken uitbreidingsplannen vast te stellen. Dank zij deze door de wet gesanctioneerde uitbreidingsplannen kregen de grondbestemmingen daarin rechtskracht en werd onteigening langs eenvoudige weg mogelijk. Naast een aantal kleinere uitbreidingsplannen uit de eerste jaren na de eeuwwisseling heeft vooral het in 1917
vastgestelde Uitbreidingsplan voor Amsterdam-Zuid internationaal bekendheid
verworven. Dank zij dit door de architect Berlage ontworpen uitbreidingsplan
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werd Amsterdam weer verrijkt met een aantrekkelijk nieuw stadsdeel met een
grootse structuur en interessante accenten. De fantasievolle scheppingen van de
architecten van de „Amsterdamse School" verleenden aan Amsterdam-Zuid een
geheel eigen karakter.
Hoewel dus Amsterdam in de eerste decennia van de twintigste eeuw werd
vergroot met een aantal aantrekkelijke nieuwe wijken, werd het gemis van een
wetenschappelijk verantwoord alles-omvattend structuurplan voor de verdere
ontwikkeling van de stad in haar geheel steeds sterker gevoeld. Hoewel de
nieuwe stadsuitbreidingen op zichzelf genomen niet onverdienstelijk waren,
dreigde de overzichtelijke structuur van de stad als geheel verloren te gaan, en
ontstond als het ware een grote „lappendeken".
De mogelijkheid om een structuurplan voor de verre toekomst op te stellen
was aanwezig, want in 1921 was de oppervlakte van de gemeente door een
aantal belangrijke annexaties van randgemeenten verviervoudigd tot in totaal
17.5 00 ha. De nieuwe gemeentegrenzen lagen op de meeste plaatsen op een
aanzienlijke afstand van de bestaande bebouwing. Het probleem van gebrek aan
expansie-ruimte binnen het gemeentelijke grondgebied scheen in Amsterdam
voorgoed te zijn opgelost.
In 1926 reeds werd door een aantal deskundigen een schetsplan voor GrootAmsterdam gepubliceerd, dat echter door gebrek aan wetenschappelijke grondslag slechts een beperkte waarde bezat. Er ontstond behoefte aan een deskundig
apparaat, dat zich geheel aan het stedebouwkundig onderzoek en de stedebouwkundige vormgeving van de stad zou kunnen wijden. In 1928 werd voor dit
doel bij de Dienst der Publieke Werken een afdeling Stadsontwikkeling en
Stadsuitbreiding in het leven geroepen. Deze jonge afdeling heeft in de eerste
jaren van haar bestaan een groot aantal wetenschappelijke onderzoekingen verricht, waarvan de resultaten in evenzovele rapporten zijn vastgelegd.
Uitgaande van een toekomstig maximum-inwonertal van rond 1 miljoen was
het nu mogelijk om voor Amsterdam een ontwikkelingsplan op te stellen,
waarbij aan alle ruimtelijke behoeften, die het wonen, het werken, het verkeer
en de recreatie in de toekomst zouden stellen, kon worden voldaan. Dit werd
het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, dat in 1935 door de Gemeenteraad werd vastgesteld. Sinds 1939 bezit dit plan rechtskracht. Dit laatste houdt
in, dat alle terreinen, die in het Algemeen Uitbreidingsplan een nieuwe bestemming hebben gekregen, zo nodig via onteigening door de Gemeente kunnen
worden verworven. De uitvoerbaarheid van het plan wordt hierdoor gegarandeerd. Al sinds geruime tijd is het in Amsterdam gebruikelijk, dat de Gemeente
de voor de stadsuitbreidingen onteigende terreinen ook na de ontsluiting in
eigendom behoudt, en ze als regel in erfpacht aan de gebruikers uitgeeft.
Tengevolge van de stagnatie van de bouwactiviteit, die in de crisis- en de
oorlogsjaren was ontstaan en de daaruit voortvloeiende na-oorlogse woningnood
komt het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935 na 1945 in onverwacht korte tijd
tot uitvoering.
De ontsluiting van de voor stadsuitbreiding bestemde terreinen is in Amsterdam in verband met de door de slappe bodemgesteldheid vereiste technische
voorzieningen een langdurig proces. Bijtijds worden de vereiste terreinen door
de Gemeente aangekocht indien mogelijk op basis van vrijwilligheid, anders
door middel van onteigeningen. De slappe terreinen worden dan opgehoogd
met een dik zandpakket, waarop na enkele jaren de straten kunnen worden
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aangelegd en waarin ook het leidingenstelsel van de nieuwe wijken ligt. Reeds
eeuwen geleden vonden dergelijke zandophogingen in Amsterdam plaats. Eertijds, toen de haven van Amsterdam nog via de Zuiderzee in open verbinding
stond met de Noordzee, geschiedde dit tot 70 + N.A.P. om de stad voor overstromingsgevaar te vrijwaren. De na-oorlogse uitbreidingen van Amsterdam
liggen op aanmerkelijk lager peil. Het zand, dat gebruikt wordt voor de
ophoging van de te bebouwen terreinen, dat vroeger uit de duinen, de zee en
andere verder afgelegen gebieden moest worden aangevoerd, wordt tegenwoordig in vele gevallen aan de bodem van Amsterdam zelf onttrokken. Op een
diepte van tien tot twintig meter en soms zelfs nog dieper liggen onder Amsterdam immers oude zandlagen, waarop de heipalen, waarop alle gebouwen zijn
gefundeerd, rusten. Door de zandwinning ontstaan 35 meter diepe meren, welke
voor de watersport zijn bestemd. Ook wordt zand gewonnen bij het graven van
nieuwe havenbekkens. De bovengrond veen of klei die geborgen moet
worden, wordt gebruikt voor de ophoging van de toekomstige parken en sportterreinen. Door deze systematische wijze van werken kunnen vele elementen van
het Algemeen Uitbreidingsplan gelijktijdig en daadwerkelijk tot stand komen.
Het wonen
Het vooroorlogse Amsterdam was zeer compact gebouwd. De voorziening met
parken was bepaald onvoldoende. De nieuwe woonwijken, die thans op basis
van het Algemeen Uitbreidingsplan aan de periferie tot stand komen, hebben
het karakter van zogenaamde „tuinsteden". In Amsterdam-West groeperen zich
vier van deze „tuinsteden" voor in totaal 120.000 inwoners rondom een groot
recreatiecentrum, dat bestaat uit een voor de zandwinning gegraven meer van
90 ha oppervlakte, de Sloterplas, omgeven door parken en sportterreinen. Deze
westelijke stadsuitbreiding begint thans haar voltooiing te naderen.
Deze nieuwe woongebieden van Amsterdam hebben niet het karakter van
satelliet-steden. Wel vormt iedere tuinstad een duidelijke eenheid, gebaseerd
op het principe van de „wijkgedachte". Iedere wijk heeft een eigen leefcentrum.
Kenmerkend voor deze wijken is verder niet alleen een voldoende groenvoorziening, maar ook de aanwezigheid van grote complexen lage bebouwing. Circa
een kwart van de woningen is uitgevoerd als eengezinshuis. Uit een sociologisch
oogpunt is er in de nieuwe woonwijken van Amsterdam-West eveneens een grote
verandering te constateren. In tegenstelling tot de voor-oorlogse woonwijken
hebben de „tuinsteden" een meer gemengde bevolking gekregen: alle sociale
lagen van de bevolking zijn er vertegenwoordigd.
Het werken
Als werkgebied zal het centrum van Amsterdam, waar momenteel naar schatting 15 0.000 personen werkzaam zijn, ook in de toekomst waarschijnlijk het
belangrijkste blijven.
Behalve haven- en handelsstad is Amsterdam tevens het belangrijkste industriële centrum van Nederland. De zware industrie (scheepsbouw, machine- en
chemische industrie) is grotendeels geconcentreerd in een 7 km lange strook
langs de noordelijke oever van het IJ.
Voor de toekomstige ontwikkeling van de industrie zijn in het Algemeen
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Uitbreidingsplan drie gebieden aangewezen. Het belangrijkste nieuwe werkgebied met havens en industrieën ligt ten westen van de stad langs het Noordzeekanaal. Een klein industriegebied aan de zuidwestzijde van de stad aan de Rijksweg no. 4 en de binnenscheepvaartroute naar Den Haag en Rotterdam is thans
nagenoeg voltooid. Ten zuidoosten van de stad komt tenslotte een industriegebied tot ontwikkeling, dat gunstig ligt tussen de Rijksweg no. 2 en de
spoorlijn naar Utrecht, en dat waterverbinding heeft via de Amstel.
Het verkeer
Kenmerkend voor de wegenstructuur van Amsterdam is een stelsel van
radiaalwegen, uitwaaierend vanuit het halvemaanvormige centrum, en ringwegen. Belangrijk is in dit verband de dubbele ringweg aan weerszijden van de
voormalige buitenste vestinggracht, die op enige punten nog verbetering behoeft.
Het streven is erop gericht, om het verkeer, dat in de oude binnenstad niet
noodzakelijk is, zoveel mogelijk te beperken. In principe tracht men thans de
sterk verkeers-aantrekkende instellingen uit het oude centrum te weren. Het
nieuwe bodediensten-centrum aan de Zeeburgerdijk en het autobusstation aan
de Marnixstraat zijn hiervan sprekende voorbeelden. Voor het verkeer, dat in
de binnenstad wél noodzakelijk is, zullen enkele bottlenecks in het hoofdwegenstelsel van de binnenstal nog moeten worden verruimd. Een volledige uitsluiting
van de binnenstad voor het verkeer op bepaalde tijden, zou in verband met de
grote afstanden in deze binnenstad niet goed mogelijk zijn.
Rondom de voor-oorlogse bebouwde kom is een autosnelwegring gedacht, die
de buitenwijken onderling moet verbinden en het interlocale verkeer zoveel
mogelijk om de stad naar zijn plaats van bestemming moet leiden. De rijkswegen zullen op deze ringweg aansluiten. In het Algemeen Uitbreidingsplan van
1935 was de hier bedoelde ringweg slechts ten westen en ten zuiden van de
stad in het plan opgenomen. De sinds 1957 bestaande Schellingwouderbrug ten
oosten van Amsterdam (de eerste vaste oeververbinding tussen de stadsdelen
ter weerszijden van het IJ !) vormt reeds een schakel in deze ringweg. Ten
westen van de stad is als schakel in de genoemde ring de Coentunnel onder het
Noordzeekanaal noodzakelijk. De IJ-tunnel zal de onmisbare schakel moeten
worden tussen het centrum en Amsterdam-Noord.
Het wegenstelsel in de nieuwe wijken kent een hiërarchie van wegen. De
hoofdverbindingen van de buitenwijken naar het centrum worden aangelegd als
echte autowegen. Enkele van deze kruisingvrije verkeersaders zijn reeds in uitvoering. Op deze wegen sluiten de belangrijke wijkstraten aan, waarop weer de
woonstraten en -paden uitmonden, die voeren tot in de rustige woonhof. Door
de groenstroken worden doorgaande voet- en rijwielpaden aangelegd.
Het spoorwegstelsel van Amsterdam behoeft nog enige aanvullingen en verbeteringen. De vervanging van het Weesperpoortstation, het oude kopstation
van de lijn naar Utrecht, door het Amstelstation aan de doorgaande lijn naar
het Centraal Station in 1939 heeft reeds een grote verbetering gebracht. Toch is
het een bezwaar, dat alle doorgaande spoorweg-verbindingen in Amsterdam
dwars door het Centraal Station voeren. Reeds voor de eerste wereldoorlog deed
zich de behoefte aan een ringspoorweg om de stad voor doorgaand goederenverkeer en ter verbinding van de oude oostelijke met de nieuwe westelijke havens
gevoelen. In de twintiger jaren werd aan de aanleg van deze ringspoorbaan een
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begin van uitvoering gegeven. Door de uitbreiding van de stad met nieuwe
woonwijken buiten de genoemde ringspoorbaan biedt deze thans wellicht ook
kansen voor personen-snelverkeer. De verdere uitvoering, die destijds in de
crisisjaren stagneerde, is thans urgent geworden.
In 1957 werd ten behoeve van Amsterdam-West een station bij Sloterdijk
gebouwd aan de lijn naar Haarlem. De spoorlijn van Amsterdam naar de Zaanstreek en Alkmaar kruist het Noordzeekanaal door middel van de Hembrug.
Deze enorme draaibrug belemmert de vrijheid van de grote zeescheepvaart, en
haar vervanging door een spoorwegtunnel is noodzakelijk geworden.
Reeds geruime tijd bestaan er plannen voor een rechtstreekse en gedeeltelijk
ondergrondse spoorwegverbinding Amsterdam-Den Haag via de luchthaven
Schiphol, met aansluiting op de ringspoorbaan.
De luchthaven Schiphol biedt thans werk aan bijna 14.000 personen. Deze
luchthaven, die haar oorsprong vindt in een militair vliegveld, dat in 1917 werd
aangelegd, heeft zich geleidelijk kunnen ontwikkelen tot een belangrijke wereldluchthaven. Van 1926 tot 1958 was Schiphol een gemeentelijke luchthaven van
Amsterdam. Door haar ligging in de volkomen vlakke en uitgestrekte Haarlemmermeerpolder, heeft zij vrijwel onbegrensde uitbreidingsmogelijkheden. Schiphol ligt op minder dan 10 km van het hart van Amsterdam. Momenteel is een
begin van uitvoering gegeven aan een door de Dienst der Publieke Werken van
Amsterdam ontworpen uitbreidingsplan, waardoor de luchthaven een oppervlakte zal krijgen van 1350 ha met baanlengten tot 3300 m, geschikt voor de
grootste straalverkeersvliegtuigen. Volgens het genoemde uitbreidingsplan zal
het passagiers- en vrachtareaal van de huidige excentrische plaats aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer worden overgebracht naar een centraal gelegen
terrein aan de rijksweg Amsterdam - Den Haag.
Voor de binnenscheepvaart wordt de behoefte gevoeld aan een boogkanaal om
het noordelijke stadsdeel ter verbinding van het Amsterdam - Rijnkanaal met de
westelijke havens. Dit boogkanaal zal op den duur kunnen worden aangesloten
op een lateraalkanaal voor de binnenscheepvaart langs het Noordzeekanaal naar
het belangrijke industriegebied van de IJmond. Een kanaal voor de binnenscheepvaart ten westen van Amsterdam wordt dringend noodzakelijk, daar de
huidige scheepvaartroute van Rotterdam en Den Haag naar de Amsterdamse
haven, de Kostverlorenvaart, dwars door de stad leidt en het wegverkeer ernstig
hindert.
De recreatie
Door zijn ligging in een vlak poldergebied beschikt Amsterdam in zijn directe
omgeving niet over natuurlijke bossen of andere grote ontspanningsgebieden.
De afstand langs de weg tot de kust of de bossen van het Gooi bedraagt ca
30 km.
Om in de grote behoefte aan recreatief groen voor de Amsterdamse bevolking
te voorzien, werd reeds in 1934 begonnen met de aanleg. van een kunstmatig
bospark van 895 ha oppervlakte in een poldergebied ten zuidwesten van de stad.
Ten einde de hoge grondwaterstand te verlagen werd het gehele terrein voorzien
van een uitgebreid drainage-stelsel met 300 km draineerbuizen en talrijke kreken
en vijvers. Van de plaatselijke geaccidenteerdheid van het overigens vlakke
terrein werd partij getrokken om een boeiend recreatie-landschap te scheppen.
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Behalve bospartijen en speelweiden bevat het Amsterdamse Bos sportvelden en
diverse soorten kinderspeelplaatsen, een openluchttheater voor 15 00 toeschouwers, een kampeerplaats, de speciaal voor de roeisport gegraven Bosbaan van
2200 m lengte en 65 m breedte, en nog vele andere zaken. Op mooie zomerdagen zijn in het Amsterdamse Bos bijna 100.000 bezoekers geteld.
Het ongerepte „Waterland" in het noordoosten van de gemeente Amsterdam,
dat door zijn grondgesteldheid minder geschikt is voor stadsuitbreidingen, kan
tot een aantrekkelijk landelijk recreatiegebied op korte afstand van de stad
worden ontwikkeld. De nieuwe wijken worden ruimschoots voorzien van parken
en groenstroken. In het kader van het Algemeen Uitbreidingsplan komen uitgestrekte sport- en volkstuinencomplexen tot stand, die door de Gemeente worden
aangelegd en aan de belanghebbenden worden verhuurd.
Door zijn ligging in een waterrijk gebied biedt Amsterdam voor de watersport
aantrekkelijke mogelijkheden.
Hoewel de aanpassing van het oude Amsterdam aan de eisen van onze nieuwe
maatschappij zich dank zij de bovengeschetste ontwikkelingen in vele opzichten
bevredigend voltrekt, blijft er toch nog veel te wensen over.
Het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935 was uitdrukkelijk een plan van
uitbreiding. De in 1935 aanwezige bebouwing vormde de binnengrens van het
plan. De wettelijke mogelijkheden voor ingrepen in de bestaande stad beperken
zich tot verkeersverbeteringen op grond van de Wegenwet en sanering van
krotwijken op grond van de Woningwet. Toch maakt de aanzienlijke vergroting
van het stadslichaam op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan een aanpassing van de stadskern aan de nieuwe situatie onvermijdelijk. Naarmate het
stadslichaam uitdijt, zal ook de city moeten groeien. Deze ontwikkeling van de
oude binnenstad van Amsterdam tot centrum van een wereldstad schept bijzon
dere problemen.
De binnenstad van Amsterdam is niet alleen het centrum van een stad met
weldra 1 miljoen inwoners, maar tevens een regionaal en nationaal centrum van
grote betekenis.
De agglomeratie-Amsterdam vormt een der zwaartepunten in de conurbatie
van Westelijk Nederland, die men pleegt aan te duiden als de „randstad Holland' .
In dit licht gezien is het duidelijk, dat de expansiedrang van het zaken- en
bedrijfsleven in de Amsterdamse city in de komende jaren nog nieuwe impulsen
kan krijgen. De oude binnenstad van Amsterdam is echter weinig geschikt voor
de haar gestelde taak. Het grachtenstelsel en de nauwe straten van de oude stad,
waar eertijds evenals thans nog in Venetië het rijverkeer niet was toegelaten, schept voor het moderne verkeer onoverkomelijke problemen. De circa
5 000 cultuurhistorisch waardevolle gebouwen van Amsterdam, in hoofdzaak
daterend uit de zeventiende en achttiende eeuw, verdragen door hun bescheiden
schaal moeilijk de bouw van grote kantoorgebouwen en wolkenkrabbers in hun
omgeving. Een mogelijkheid om het. rijke cultuurbezit van het oude Amsterdam
voor de toekomst te behouden bestaat uit een ruimtelijke vergroting van de city:
een vergroting tot buiten de halve-maanvormige binnenstad. De oude grachtenhuizen blijven zich uitstekend lenen voor kleine kantoren, en kunnen soms weer
in aantrekkelijke woningen worden herschapen.
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Desondanks echter zal het niet moeilijk zijn om de oude binnenstad zonder
meer in haar geheel te conserveren.
In de eerste plaats is de Amsterdamse binnenstad hiervoor te groot van
omvang. Met ruim 700 ha oppervlak is zij de grootste van Europa na de oude
binnensteden van Londen, Parijs en Rome.
Het conserveren alleen al van de circa 5000 architectonische monumenten zal
indrukwekkende financiële offers vergen. Deze gebouwen immers, die grotendeels tweehonderd tot driehonderdvijftig jaar geleden zijn opgericht, zijn
voor zover zij niet in een recent verleden zijn gerestaureerd technisch versleten, zodat een ingrijpende restauratie op korte termijn onontkoombaar is.
Enkele delen van de binnenstad tenslotte zijn geleidelijk dermate in verval gekomen, ook in sociologisch opzicht, dat een vernieuwingsproces niet langer kan
uitblijven. Circa 3000 leegstaande woningen in de binnenstad zijn bij de jacht
op brandhout in de Hongerwinter 1944 - 1945 gesloopt. Het is daarom, dat op
grond van de Wederopbouwwet van 1950 voor de voormalige Jodenbuurt en
omgeving, die door deportatie en uitmoording van haar karakteristieke bevolking
is beroofd en waar de materiële schade zeer aanzienlijk is, wederopbouwplannen
zijn vastgesteld. De hierdoor noodzakelijk geworden vernieuwing van dit stadsdeel biedt de mogelijkheid op deze plaats uitbreiding te geven aan de Amsterdamse city. De plaats voor een nieuw stadhuis kan nu in het hart van de binnenstad worden gevonden in een bijzonder fraaie situatie aan de Amstel in een
omgeving, die eerlang zal worden gerehabiliteerd en goed toegankelijk gemaakt.
Bij deze wederopbouwplannen tracht men zoveel mogelijk de historisch waardevolle stadsbeelden te ontzien, terwijl men ingrepen doet in het stratenplan en de
bebouwing, waar dit wenselijk en noodzakelijk is. De verpauperde en vervallen
gedeelten van de oude binnenstad behoeven een soort bloedtransfusie om deze
wijken nieuw leven in te blazen en voor vestiging zowel als woonwijk als voor
werkgebied aantrekkelijker te maken. Met de uitvoering van enkele van de
genoemde wederopbouwplannen is, zoals het plan „Weesperstraat'', is inmiddels
een begin gemaakt.
Door deze ontwikkeling is Amsterdam toegekomen aan de stadsvernieuwing
en de „remodulatie". De bewoonbaarheid van de dichtbevolkte laat-negentiende
eeuwse buurten rondom de oude binnenstad neemt voortdurend af. De sanering
van deze buurten en de vergroting van de city zullen hand in hand moeten gaan.
Slechts de beperkte mogelijkheden van de bestaande stedebouwkundige wetgeving, de nog heersende woningnood en de financiële consequenties houden het
vernieuwingsproces tot op heden tegen. Naar schatting zullen als gevolg van de
stadsvernieuwing op den duur 50.000 woningen in de negentiende-eeuwse
wijken moeten worden afgebroken. In hun plaats zal in verband met de noodzakelijk te creëren vestigingsgelegenheid voor kantoren en lichte industrieën
voor niet meer dan circa 10.000 nieuwe woningen ruimte zijn. Ten gevolge van
de stadsvernieuwing zal dus aan de periferie van de stad ruimte moeten worden
gevonden voor circa 40.000 nieuwe woningen.
De noodzaak om het Amsterdamse stadslichaam sterker te vergroten, dan in
1935 was voorzien, leidt ertoe, dat de gemeentegrenzen zullen moeten worden
overschreden. De westelijke stadsuitbreiding zal binnen enkele jaren zijn voltooid, de zuidelijke uitbreiding van het stadslichaam wordt groter dan eertijds
werd verwacht, dank zij de snelle groei van de voorstad Amstelveen in de
buurtgemeente Nieuwer-Amstel. De snelle ontwikkeling van Amstelveen houdt
20
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mede verband met de nabijheid van de luchthaven Schiphol, die als werkgebied
voortdurend in betekenis toeneemt. Op bestuurlijk en planologisch terrein zijn
onderhandelingen gaande over een verwachte zuidoostelijke stadsuitbreiding.
Een vergroting van Amsterdam-Noord tot een stadsdeel voor minstens circa
100.000 inwoners is actueel geworden.
Deze ontwikkeling brengt mede, dat het vroeger zo sterk aaneengebouwde
Amsterdam thans uitgroeit tot een stadslichaam met een lobben-structuur. Tussen de lobben van het nieuwe stadslichaam dringen groene wiggen, die de
recreatie van de aldaar wonenende bevolking dienen, tot aan de vooroorlogse
bebouwing in de stad binnen. Voorbeelden hiervan vormen het ,recreatiegebied
te midden van de nieuwe tuinsteden in Amsterdam-West, verder het Amsterdamse Bos, en het recreatiegebied, dat gehandhaafd zal blijven langs de oevers
van de Amstel.
Wanneer de geschetste ontwikkeling voltooid zal zijn, zal Amsterdam een
stad zijn, waarin ruim een miljoen inwoners op een aantrekkelijke wijze
kunnen wonen en werken, waarin het verkeer zich vlot zal kunnen afwikkelen,
en waarin voldoende ruimte zal zijn voor alle soorten van ontspanning, met een
unieke oude stadskern, die de herinnering aan het rijke verleden levendig houdt.
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De studie van Internationale Zaken
als een wetenschap
MARK GRAMMENS

D

E studie van internationale zaken is misschien de jongste aanwinst
van de groep der wijsgerige wetenschappen, die kunsten, letteren,
wijsbegeerte, theologie, geschiedenis, politiek, economie en sociologie
omvat. De meeste universiteiten beschouwen internationale zaken nog
niet als belangrijk genoeg om er een apart programma voor op te stellen,
maar beperken zich veelal tot het inschakelen van één cursus in een
ander programma, dat dan in het beste geval „diplomatieke wetenschap-pen" heet. Hier en daar leggen genootschappen zich toe op de beoefening van deze nieuwe wetenschap.
Zelden is tot nog toe een poging ondernomen om haar object precies
te omlijnen. Wel heeft men er een vaag idee van, wat zij allemaal be'helst, en men geeft gaarne toe dat dit niet weinig is. Maar wanneer zij
dan al als een studie erkend wordt met een eigen discipline, dan blijft
het nog moeilijk te zeggen wat er al dan niet toe behoort. Een ,encyclopedie' van deze wetenschap opstellen zou pionierswerk vergen.
Dikwijls verstaan men onder de term „internationale zaken" wat
eigenlijk onder het begrip „dipio-matie" thuishoort: de vakkennis van de
ambtenaar die zich toelegt op de betrekkingen tussen zijn regering en de
vreemde kanselarijen, — of de speciale vakkennis van de ambtenaar van
een internationaal lichaam. Al te dikwijlsdenkt men aan ,geschiedenis"
als „diplomatieke geschiedenis" en het verloop van de inter-staatse
betrekkingen in het verleden, met uitzondering van gewapende conflic~
ten. Ten slotte, niet enkel de gewone man maar een groot aantal intellectuelen denken onmiddellijk aan het hoofdartikel buitenland in hun
dagblad, wanneer iemand internationale zaken in het gesprek brengt;
voor hen is er tussen de wetenschap en het krantenartikel geen verschil.
De wetenschap der internationale zaken heeft wel de diplomatieke
vakkennis en de diplomatieke geschiedenis nodig als hulpwetenschappen, zij kan ook aanleiding geven tot een goed krantenartikel (al is dat
een uitzondering) ; maar toch is zij nog iets anders. Misschien is het juist
zo moeilijk om het eigen terrein van deze wetenschap te omschrijven,
omdat zij gebruik moet maken van heel wat meer hulpdisciplines dan de
meer conventionele wetenschappen. Naar gelang het gezichtspunt van
waaruit men de wetenschap der internationale zaken bekijkt, komt zij
dan dikwijls voor als niet veel méér dan de hulpwetenschap die zij heeft
gebruikt, en wordt zij er mee geassimileerd.
;
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Vele hulpwetenschappen zijn nodig. Diplomatieke vakkennis natuurlijk op de eerste plaats: men moet weten hoe de internationale betrek
kingen gevoerd worden, en men moet de „diplomatieke taal" beheersen.
Ook diplomatieke geschiedenis is een welkome en noodzakelijke hulpwetenschap, ja geschiedenis zonder meer. Hoe wil men een inzicht krijgen in de hedendaagse internationale problemen zonder de geschiedenis
van het Britse imperium te kennen, zonder die van de Monroe-doctrine
te hebben bestudeerd, zonder veel te weten van de Franse Revolutie, het
nationalisme in Europa, en zo meer. Godsdienstgeschiedenis en kunstgeschiedenis kunnen soms hulp bieden, en in het algemeen mag men wel
vaststellen dat wie zich op internationale zaken toelegt nooit een te
grote historische onderlegdheid kan bezitten. Hetzelfde geldt voor de
politieke doctrine. Niet alleen is een grondige kennis van het marxisme
in al zijn facetten ( leninisme, stalinisme, titoïsme, gomulkisme, chroestsjevisme) vereist om om het even welk aspect van de Russische buiten-.
landse politiek te bestuderen, maar het gaat niet op de Indiase buitenlandse politiek te beschrijven zonder de politieke filosofie van de Indiase
staatslieden en denkers die Nehroe zijn voorafgegaan te kennen. Dat
daarnaast de aardrijkskunde onontbeerlijk is, spreekt weer vanzelf.
Evenzeer het volkenrecht. Nog vanzelfsprekender, een serieuze kennis
van de belangrijkste wereldtalen. Maar nog méé.r is nodig: economie.
economische filosofie, internationale financiën, budget-lezen, fysica,
elektronica, psychologie. Om de moderne defensiepolitiek te bestuderen
is meer kennis van wetenschap nodig dan van militaire geschiedenis!
Wanneer men al die vele hulpwetenschappen opsomt krijgt men wel
een indruk van de uitgebreidheid der kennis die nodig is nog voor men
aan de eigenlijke wetenschap kan gaan beginnen, en men leert er ook
wel uit, hoever het terrein van de wetenschap zich maximaal uitstrekt.
Maar het karakteristieke van de wetenschap, dat waartoe de hulpwen
tenschappen slechts bijdragen, is daarmee nog niet gegeven. Dat karakteristieke element, dat de wetenschap van de internationale zaken onr
derscheidt van alle andere wetenschappen, zouden wij willen noemen:
de internationale politieke actualiteit. Zij heeft tot doel die internationale
actualiteit wetenschappelijk te bestuderen en daarover tot wetenschappelijk verantwoorde conclusies te komen. Wat de wetenschap der internationale zaken onderscheidt van de journalistieke benadering, is dat
de eerste de politieke actualiteit tot voorwerp neemt van een wetenschappelijk onderzoek, terwijl de journalistiek haar taak volbrengt wan~
neer zij de actualiteit zelve brengt. Een journalistieke interpretatie van
de actualiteit beperkt zich tot het geven van een commentaar op een
concreet gebeuren. Een goed journalist is iemand die in zijn commentaar
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de journalistieke techniek beheerst, niet iemand die een wetenschappe-lij ke studie over internationale zaken schrijft. Wanneer een journalist
zo'n wetenschappelijke studie schrijft, doet hij dat niet als journalist
maaromdat hij daarnaast nog ander werk verricht, dat dan wetenschap
heet. Als journalist moet hij vandaag commentaar geven op wat gisteren
is gebeurd, en dat heeft met wetenschap niets te maken.
Men moet het onderscheid tussen beide goed kennen. Wij staan even
langer bij de journalistiek stil, omdat zij veel schuld heeft aan de verwarring die er bestaat omtrent internationale zaken als een wetenschap.
Wanneer een redacteur buitenland in zijn dagblad ooit eens een artikel
heeft gepubliceerd dat als een wetenschappelijke studie kon doorgaan,
zijn al zijn commentaren daarom nog geen wetenschap geworden. Op
het verschil te wijzen tussen journalistieke techniek en wetenschap der
internationale zaken, is belangrijk genoeg geworden, sinds journalisten
de gewoonte hebben aangenomen encyclopedieën, jaarboeken, enz., te
gebruiken bij het schrijven van hun commentaren. Als de Eerste-Minisr
ter van Afganistan naar Moskou reist, komen zij voor den dag met een
mooie tekst over een eeuw Russisch-Af gaanse betrekkingen of iets van
dien aard; het artikel maakt een heel goede indruk, maar is samengels~
zen uit enkele gespecialiseerde encyclopedieën voor wereldaangelegenr
heden, het hoofdartikel van The T imes, een correspondentie van de
New York T imes en de „background" die gegeven wordt door Russin
sche, Engelse en Amerikaanse informatie-diensten. Morgen kunnen zij
met hetzelfde brio een commentaar brengen op de Argentijns-Canadese
betrekkingen, overmorgen over de economische moeilijkheden van Ceyr
lon. Dat dit allemaal geen wetenschap is, weten wij wel, maar het doet
vaak zo eminent geleerd aan, dat wij toch in de val lopen. Na enkele
jaren krantenlectuur krijgt men dan de indruk dat de wetenschap der
internationale zaken toch maar een gemakkelijk kunstje is, waarvoor een
journalistieke opleiding ruim volstaat. Wij hebben een redacteur-buitenland gekend, die van een reis van tien dagen over Rome, Athene, Ann
kara en Kaïro terugkwam met een geleerde reeks artikelen over de
diplomatie van Italië, Griekenland, Turkije en de Verenigde Arabische
Republiek. Dat is natuurlijk het goed recht van een redacteur, maar
zulke als wetenschap aangediende journalistiek maakt het hen die zich
echt om wetenschap bekommeren zo moeilijk om te doen aanvaarden
dat zij maanden nodig hebben om de buitenlandse politiek van een klein
land oppervlakkig te bestuderen. Bovendien hebben in de laatste jaren
vele journalisten de gewoonte aangenomen om ook boeken te schrijven.
waarmee zij de wetenschap telkens weer een klap in het gezicht geven.
glij denken hier heel concreet aan de ,,Suez-expeditie" van 1956 en de
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politieke gebeurtenissen die er mee samengingen. In alle talen kwamen
journalisten voor den dag met hun relaas over die belangrijke politieke
crisis; te Londen alleen verschenen een twintigtal van die pamflet~
boekjes (en wij kennen ze zeker niet allemaal) . Maar een breed-opger
zette wetenschappelijke studie over „Suez" is, bij ons weten, nog niet
gepubliceerd. Hoe zou men er tijd en geld voor vinden, wanneer toch
alle auteurs die het er over hadden, voorgaven „wetenschappelijk verantwoorde' boeken te schrijven? Met dit alles willen we echter hoegenaamd niet beweren, dat een journalist niet een wetenschappelijke stur
die over „Suez" schrijven kan. Hij kan het mogelijk wel, maar dan als
wetenschappelijk auteur. En dat is een veel moeilijker werk.
Wie „Suez" immers wetenschappelijk wil behandelen, moet een grondige kennis bezitten van de geschiedenis der imperiale strubbelingen
van Engeland en Frankrijk in het Midden-Oosten, van het Arabisch
nationalisme, van het Suezkanaal zelf, en van de Israëlisch~Arabische
betrekkingen. Hij moet een goed jurist zijn, ;die de volkenrechtelijke problemen in verband met de Kanaalzone beheerst. Hij moet een soliede
kennis bezitten van de ideologische achtergrond, waarbij nationalisme,
imperialisme, anti-kolonialisme en panarabisme komen kijken. In internationale handel en internationale financiën moet hij een expert zijn. En
ten slotte moet hij met wetenschappelijke ernst de politieke gegevens uit
de crisis-tijd zelf doornemen en schiften: de machtsverhoudingen in de
wereld, de .invloed van de Hongaarse crisis (en waarom die gelijktijdigheid?) , de binnenlandse politieke verhoudingen in Israël, Egypte, de
andere Arabische staten, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en
Rusland, de psychologische invloed van het nationalisme in Frankrijk en
van het anti-München-complex in Engeland, enz. Hij zou niet alleen de
Britse en Franse kranten van die tijd moeten raadplegen, maar ook de
Egyptische en de Pravda. Behalve de wetenschappelijke onderlegdheid
van de auteur, vergt het schrijven van zulk een studie nog tijd! Dat
wordt dan ook het best ondernomen door een groep of genootschap.
Elk probleem dat verband houdt met de internationale politieke actualiteit behoort tot onze wetenschap, zolang men het behandelt vanuit
een internationaal-politiek oogpunt. Het probleem van de grens die
gesteld wordt aan de „territoriale zee" b.v. kan men internationaal-politiek behandelen, -en dan behoort de studie tot de wetenschap der internationale zaken; maar men kan ook het historisch verloop van de kwestie of haar volkenrechtelijke positie bespreken, en dan komt men in
andere wetenschappen terecht. In elk geval zal men geschiedenis en
volkenrecht nodig hebben om de „territoriale zee" internationaal-politiek te behandelen, doch de nadruk zal toch vallen op de politieke ver~
,
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wikkelingen, de standpunten van de verschillende regeringen ( merkt u
het verschil? in een volkenrechtelijke studie zouden deze haast niet ter
sprake komen, maar in plaats daarvan zou men met jurisprudentie uitpakken ) , de mogelijke oplossingen, enz. Een probleem uit de internationale actualiteit hoeft dus niet noodzakelijk tot de wetenschap der internationale zaken te behoren; het doet dit slechts wanneer de onderzoeker
zelf zich op het standpunt van de internationale politiek plaatst.
Behoren daartoe ook binnenlands~politieke problemen van vreemde
landen? Op zichzelf beschouwd, nee. Doch wanneer die binnenlandse
politieke aangelegenheden belangrijk zijn voor de internationale politiek,
dan zeker. Om die reden zijn studies over de machtsverhoudingen in het
Kremlin haast altijd welkom. Wat democratische landen betreft, moet
men weten in hoever druk wordt uitgeoefend op een regering, hetzij
door het bestaan van een vinnige oppositie, hetzij door de aanwezigheid
van verschillende Lendenzen binnen de regeringspartij of ~coalitie. Voor
economische studies geldt hetzelfde. Het is nuttig te weten, welke facto~
ren Diefenbaker in Canada aan de macht gebracht hebben, en hoe het
precies staat met Canada's uraniumproduktie, omdat dit bijdraagt tot
een beter begrip van Canada's positie in de wereld.
Niet het studieobject en niet het standpunt waarop men zich plaatst,
maar de gebruikte middelen drukken een typische stempel op de wetenschap der internationale zaken. Zij zijn het die een heel eigen discipline
vergen. Immers, actualiteitsvragen bespreken is niet moeilijk, maar de
gegevens van de actualiteit oordeelkundig ziften en op verantwoorde
wijze bewerken .... dat is wat anders! Alle hulpmiddelen ten spijt, zijn
het toch die gegevens waarmee men trachten moet op juiste wijze een
politiek gebeuren of een politieke evolutie weer te geven. En er staat
werkelijk meer kaf dan koren op ons veld.
Behalve de boven besproken hulpmiddelen uit andere wetenschappen,
en behalve de private „inside information" ( die in vele gevallen ophel~
dering kan brengen) , kan men twee soorten gegevens onderkennen: de
officiële literatuur en de rest. Tot de eerste groep behoren de diplomatieke nota's die openbaar werden gemaakt, verhandelingen van bijeenkomsten en congressen, parlementaire verslagen, officiële communiqué's
van regeringen, verklaringen van partijbesturen, stenografische nota's
van persconferenties, en dergelijke meer. In sommige landen verrichten
persagentschappen het werk van voorlichtingsdiensten, zodat hun ,commentaren' tot de semi-officiële documenten mogen gerekend worden
(Rusland en Joegoslavië b.v.).
Dat men zich hoofdzakelijk op deze documenten moet baseren, is
vanzelfsprekend, maar zij kunnen lang niet volstaan. Voor „de rest"
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moeten wij ons behelpen met andere publikaties, hoofdzakelijk kranten,
maar ook tijdschriften, pamfletten, boeken over politieke actualiteit, enz.
Hier is echter de grootste voorzichtigheid geboden. Een vreemdeling die
in de periode van de ,,Suez-crisis" één Engelse krant las, kon de indruk
krijgen dat het hele Britse volk achter Eden stond of dat Eden geen
enkele volgeling meer had; het hing er alleen van af, wélke krant de
buitenlander las. Dit voorbeeld maakt duidelijk, dat een student die de
Britse politieke verwikkelingen uit de „Suez"-tijd wil onderzoeken, alle
belangrijke Britse kranten moet napluizen. Maar in andere gevallen is
dat niet zo vanzelfsprekend, en toch even waar. De enige Argentijnse
krant die, tot haar inbeslagname door Peron, in Europese redactiekanto~
ren en gespecialiseerde bibliotheken kwam, was La Prensa. Wie toen
een studie wilde schrijven over de Argentijnse politiek, had ter beschik~
king officiële documenten, La Prensa en de Noord-Amerikaanse kranten die een regelmatig correspondent in Buenos-Aires onderhielden.
Zowel La Prensa als de Noord~Amerikaanse kranten waren anti-Peron.
Aangezien andere partijen onder het Peron-regime hun stem niet konden laten horen, bezat de Europese student enkel documenten over de
regeringspolitiek, maar geen commentaren daarop, en enkel officieuze
gegevens over de radicale oppositie in Argentinië, maar geen documenten over de ware aard van die oppositie. Wanneer zulk een wanverhour
ding bestaat, begint men er beter niet aan.
Met publikaties uit landen waar geen persvrijheid bestaat, moet men
zo mogelijk nog omzichtiger te werk gaan dan met onze dagbladen. Wat
een krant die onder een dictatuur verschijnt schrijft, is niet altijd ,,regeringspolitiek", en soms is het heel moeilijk uit te maken wat precies opgedragen werd te schrijven, en wat niet. Mogelijk wordt de pers slechts
gebruikt om een „proefballonnetje" op te laten, maar het kan ook zijn
dat de krant (soms door over iets niét te schrijven) de zienswijze ver~
tolkt van een bepaalde groep binnen het totalitair bestuur, en dan komt
het er op aan te weten of die groep aan de macht is of niet (of gedeeltelijk, of enkele van de ministeries beheert, enz.) . Zelfs in dictaturen worr
den „partijdige" opinies geuit in kranten.
In landen welke zich over een vrije pers mogen verheugen, geven ook
zogenaamd regeringsgezinde kranten soms informatie op een wijze die
niet helemaal met de verlangens van de regeerders overeenstemt. Men
zegt wel dat de Daily Telegraph de krant is van de conservatieve partij
in Groot~Brittannië, en de DailyHerald het orgaan van de travaillisti~
sche oppositie, maar dat wil lang niet zeggen dat alles wat de Daily
Telegraph en de Daily Herald schrijven of verzwijgen, de instemming
heeft van het conservatieve kabinet resp. de uitvoerende raad van de
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Labour Party. Bepaalde Britse kranten genieten de reputatie dat zij
„goed ingelicht" zijn over alles wat het Nabije Oosten aangaat. Zo is de
Daily Mail ongetwijfeld goed op de hoogte van Arabische politiek: zij
heeft een twintigtal redacteuren en reporters die in de streek verblijven
of er geruime tijd verbleven hebben, en te Londen zelf beschikt zij over
goede inlichtingsbronnen. Maar genoemde krant wil ook bijdragen tot
het behoud en de versteviging van bepaalde Britse belangen in het Nabije Oosten. Soms valt dit doel samen met de politiek van het Foreign
Office, en dan is de Daily Mail een heel nuttige bron; maar heel dikwijls
staat de krant belangen voor die door de regering werden prijsgegeven
of waarvoor zij op dat ogenblik minder belangstelling heeft, en dan zal
de berichtgeving van de krant tendentieus zijn. In dit laatste geval kan
de onderzoeker enkel van haar gebruik maken om b.v. op het bestaan
van een bepaald niet-officieel belang te wijzen.
Met dit laatste voorbeeld komen wij tot de belangrijkste en ongetwij~
f eld de moeilijkste opdracht van de student die de wetenschap der internationale zaken wil beoefenen. Hij kan zich niet beperken tot de officiële
gegevens (behalve wanneer zulk een beperking zijn doel is, zoals bv.
het geval zou zijn wanneer men uitdrukkelijk wil schrijven over „De
Officiële Politiek van het Staatsdepartement in verband met de Erkenning van Communistisch China'', maar dan kan men beter een collectie
documenten publiceren) . Hij moet in grote mate gebruik maken van
allerlei informaties waar hij de betrouwbaarheid niet van kent. Zijn eerste taak zal dan zijn, die betrouwbaarheid na te gaan, met alle middelen
welke de wetenschappelijke discipline hem meegegeven heeft: analogie,
precedent, contradictie, enz. De waarde van elke bron moet worden getest. In oudere wetenschappen is zulks niet of althans in mindere mate
nodig: over de bronnen zelf zijn autoritatieve werken gepubliceerd,
waarop men mag vertrouwen. Zulke werken bestaan, wetenschappelijk
gesproken, niet voor internationale zaken. Dat de Daily Mail een conservatieve krant is, zal men heel gemakkelijk kunnen constateren, maar
dat zegt nog niet veel. Zoals we boven reeds zeiden, is deze krant doorgaans een goede bron voor de studie van problemen in het MiddenOosten, maar dit is niet altijd het geval. Hoe kan men uitmaken, wan~
neer de bron betrouwbaar is en wanneer niet? Men zou een aparte studie moeten maken van de wijze waarop de krant in de laatste vijftien
jaar de gebeurtenissen van het Midden-Oosten gerapporteerd heeft;
nagaan op grond van wat thans als feit bekend staat, in wélke gevallen
de krant verkeerd was; trachten een tendens te ontdekken in die verkeerde berichtgeving (b.v. alleen verkeerd wanneer een welbepaald
Brits petroleum-belang in het gedrang kwam, --- wij weten het niet, dit
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is maar een voorbeeld) , en aldus ontdekken hoever de betrouwbaarheid
van de bron juist reikt. Daarbij moet men dan nog bedenken dat een
krant haar politiek kan wijzigen. Zulk detailwerk verrichten is onmogelijk zolang de wetenschap der internationale zaken zich niet in de uni~
versiteiten als een aparte discipline kan laten gelden, en daardoor in
staat gesteld wordt schijnbaar nutteloos monnikenwerk te leveren in het
belang van latere onderzoekers.
Zodra men op de verzamelde bronnen een min of meer wetenschappelijke „stempel" heeft gedrukt, kan het ziftingswerk beginnen. Behalve
wanneer de studie tot doel heeft een verzameling te zijn van teksten,
moet men de gaatjes van de zeef liefst vrij groot maken. Er wordt zoveel
gezegd en geschreven dat men enkel het essentiële (soms ook het meest
typische) bewaart. De feiten moet men kennen. De meerderheid der
commentaren vallen door de zeef. Welke criteria zal men daarbij aai~
leggen? Hoofdzaak is dat men het onderwerp van zijn studie nauwkeur
rig gepreciseerd heeft: enkel wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee
in verband staat, blijft behouden. Verder kan men ook herhalingen ont~
beren. Soms echter niet: indien men heeft ontdekt dat een krant een be~
paald bericht voor alle anderen gaf, kan het interessant zijn heel nauwkeurig de berichtgeving van de anderen (dus herhalingen) na te gaan
om te ontdekken in hoever zij hun berichtgeving op de krant met de pri~
meur gesteund hebben.
Ten slotte komt men door nauwkeurige bronnenstudie, door het afwegen van de ene bron tegen de andere, door een goede kennis van een
massa details en door zorgvuldig gebruik van de hulpwetenschappen,
tot een juist inzicht in het bestudeerde probleem, voor zover men de
internationale gebeurtenissen inderdaad door studie kan leren kennen.
Wordt men later door een onthulling tegengesproken, dan is dat niet zo
erg: indien men zijn werk zorgvuldig heeft verricht, bewijst het feit dat
de onthulling tegen de conclusie van de schrijver indruist, uitsluitend
dat de betrokken. staatslieden (zij die „wisten") heel goed hun masker
bewaarden, — en dit feit op zichzelf kan voor latere onderzoekers weer
van enorm belang zijn: zonder de vergissing van hun voorganger zouden
zij steeds geneigd zijn de vroegere feiten in het licht van de recente
onthulling te zien. In vele gevallen zal de conclusie waartoe men na lang
zoeken gekomen is, een vraagteken blijven, maar ook dat vraagteken
heeft een wetenschappelijke waarde. Indien iemand thans b.v. trachtte
te ontdekken welk belang het bezoek heeft dat Premier Macmillan in
februari 1959 aan Moskou heeft gebracht, zou hij heel waarschijnlijk tot
zo'n vraagteken moeten besluiten, doch latere onderzoekers kunnen dan,
zonder zelf nog al het voorbereidend werk te moeten doen, uitgaan van
,
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het gegeven dat men een jaar na dat bezoek tot geen vaststaande conclusie kon komen, en over vijf jaar, wanneer men er meer over zal weten, zal dit als heel kenschetsend beschouwd worden.
Aan de hand van gecontroleerde bronnen geeft men in de thesis zelf
een zo waarheidsgetrouw mogelijk relaas van de feiten. Dat is een deductief werk. Kan men daar dan van uitgaan om een toekomstbeeld op
te hangen? Indien alle factoren in acht genomen worden, ja. Bij voorbeeld: uit het verloop van de Brits-Amerikaanse betrekkingen sedert
„Suez" kan men aantonen dat de Britse regering in het Midden-Oosten
geen politiek meer zal voeren die indruist tegen de belangen van de
Amerikaanse politiek in dat gebied, indien zich een gelijksoortige toestand zou voordoen als in november 1956, indien die betrekkingen niet
door gebeurtenissen in andere delen van de wereld worden bemoeilijkt,
indien de Republikeinen aan het bewind blijven, en nog een tiental
andere ,.indiers''. Een opsomming van de voorwaarden waarin een toestand zich zal bestendigen of zich zal wijzigen kan uiteraard groot belang hebben voor hen die beroepshalve de dagelijkse actualiteit volgen.
Doch een relaas volstaat niet, met welke technische vaardigheid het
ook moge opgesteld zijn. Wanneer men de Amerikaans-Chinese betrek-kingen bestudeert zal men niet alleen een antwoord zoeken op de vraag
waarom de Verenigde Staten de Volksrepubliek weigeren te erkennen,
maar tevens op de vraag of het uitblijven van die erkenning gerechtvaardigd is. Daartoe gaat men niet uit van een politiek apriorisme (dat
behoort tot de politiek als vak, of tot een zekere soort politieke j ournalistiek) , maar in laatste instantie van een moreel apriorisme. Men bestudeert internationale zaken omdat zij een menselijke wetenschap zijn, omdat assen over de internationale zaken zich een oordeel wil vormen dat
steunt op een concrete kennis van de feiten, omdat men m.a.w. het goed
en het kwaad in de internationale politiek wil leren onderkennen. In vele
gevallen zal het zeer moeilijk vallen dit te doen, en haast altijd zal men
moeten wijzen op de verschillende aspecten van een probleem.
De onderzoeker kan opbouwend werk verrichten, indien zijn studie
niet slechts bijdraagt tot een betere kennis van wat, in de internationale
politiek, „is'', maar ook van wat „hoort". Het volstaat niet, kolonialisme
af te keuren, men moet alle feiten onderzoeken, en op grond daarvan
een oordeel uitspreken. Misschien komt er dan ooit nog eens een doctrine der internationale betrekkingen, waarvan de stelregels door de volkeren in dezelfde mate aanvaard worden als die van de democratische
doctrine uit de verwante politieke wetenschap.
,

,

CERN
Succesvolle Europese Samenwerking
P. G. VAN BREEMEN S.J.
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M dieper door te dringen in de geheimen van de atoomkern zijn reusachtige
machines nodig, die namen dragen als cyclotron en synchrotron. Zij kunnen
alleen gebruikt worden als een grote staf van geleerden samenwerkt; zij kunnen
alleen bekostigd worden als er veel kapitaal gefourneerd wordt. De eerste vijf
jaar na de oorlog was er in Europa slechts uitermate weinig gelegenheid om zich
aan dit fascinerende onderzoek te wijden. Amerika was ver vooruit; daar waren
spoedig enkele grote machines gebouwd, die inderdaad een nieuw en groots
terrein van wetenschappelijk onderzoek openden. Het gevolg was, dat vele vooraanstaande Europese geleerden naar de V.S. trokken om aan dit nieuwe natuurkundige onderzoek deel te nemen; en wel in zo'n mate, dat er iets gebeuren
moest om te voorkomen dat bijna alle Europese kernfysici naar de nieuwe wereld
zouden gaan. In privé-gesprekken uitten Europese fysici hun bezorgdheid reeds
een of twee jaar na de oorlog. Maar het probleem was moeilijk, want geen
Europese natie met uitzondering misschien van de twee of drie grootste, was in
staat om de experts en het geld bijeen te brengen, nodig voor deze nieuwe vorm
van fysica. Dit probleem werd nog moeilijker, omdat het hier gaat om een zuiver
wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten niet onmiddellijk technisch
nut zullen afwerpen en die zich voorlopig ook wel niet in de belangstelling van
het grote publiek zullen mogen verheugen.
In december 1949 werd op de Europese Culturele Conferentie te Lausanne een
boodschap van de Franse nobelprijswinnaer Louis de Broglie voorgelezen, waarin
deze voor een internationaal forum aandrong op oprichting van internationale
research-centra voor wetenschappelijke onderzoekingen die grote materiële middelen vereisen. Zijn betoog vond bijval bij de Conferentie, maar leidde niet tot
praktische besluiten.
Geschiedenis van de CERN
Voorloper. In juni 1950 deed Prof. I. I. Rabi als gedelegeerde van de V.S. op
een algemene conferentie van de Unesco het voorstel om te komen tot de stichting van een internationaal kernfysisch laboratorium. Op 7 juni van dat jaar.
besloot de Unesco een internationale conferentie over dit onderwerp te verzorgen. De directeur van de sectie natuurwetenschap der Unesco, Prof. P. Auger
(Frankrijk) , werd met de leiding van de voorbereidingen belast. In 1951 hadden
verschillende voorbereidende vergaderingen van experts plaats. De Italiaanse
regering was de eerste die een subsidie toekende, spoedig gevolgd door Frankrijk
en België; samen met de bijdrage van de Unesco stelden deze subsidies Prof.
Auger in staat om een aantal wetenschappelijke medewerkers aan te trekken en
om op grotere schaal voorbereidingen te treffen. In mei 1951 kwamen experts in
de kernfysica uit 8 Europese landen bijeen onder leiding van Prof. Auger. Deze
eerste vergadering werd gekenmerkt door een verrassende eenstemmigheid : men
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besloot te streven naar de bouw van een nieuw, gigantisch type van versnellingsmachine, het Proton-synchrotron; om de Europese krachten echter reeds op kortere termijn te bundelen en tevens om de nodige ervaring op te doen in internationale samenwerking op het terrein der kernfysica zou begonnen worden met
de bouw van een kleinere machine van een beproefd type (het Synchro-cyclotron) . Pas nadat dit plan door experts was opgesteld, werden de officiële uitnodigingen verzonden aan de regeringen van alle Europese landen die bij de Unesco
waren aangesloten. Van de landen achter het IJzeren Gordijn werd geen antwoord ontvangen. Van twaalf andere Europese landen kwamen regeringsvertegenwoordigers bijeen; Groot-Brittannië wenste voorlopig slechts als belangstellend waarnemer aanwezig te blijven (maar heeft toch veel bijgedragen
tot de bloei van de CERN). In februari 1952 kwamen de regeringsvertegenwoordigers weer bijeen, nu te Genève. Daar werd op 15 februari 1952 officieel
opgericht een Raad van Vertegenwoordigers van de (11) deelnemende landen.
Hiermede hadden de regeringen de zaak weer in handen gegeven van een Raad
van hoofdzakelijk wetenschappelijke experts. De Raad kreeg de naam „Conseil
Européen de la Recherche Nucléaire" (CERN) . Hij had uitdrukkelijk een voorlopig karakter en zou slechts een à twee jaar werken. Zijn doel werd omschreven
als „het organiseren op een regionale Europese basis van de samenwerking voor
de bestudering van de verschijnselen van deeltjes van hoge energie en aldus bij
te dragen tot de vooruitgang van de fundamentele wetenschap''. Nadat deze
overeenkomst was geratificeerd, was de (voorlopige) CERN een zelfstandige
organisatie geworden, onafhankelijk van de Unesco. Hij werd gefinancierd door
bijdragen van de deelnemende landen in verhouding van het nationale inkomen
van ieder land, zoals dat door de statistieken der Verenigde Naties wordt opgegeven. De Raad kwam voor het eerst bijeen te Parijs van 5 tot 8 mei 1952. Daarna volgden bijeenkomsten te Kopenhagen in juni 1952 en te Amsterdam in oktober van datzelfde jaar. Op deze laatste vergadering werd een keus gemaakt voor
de vestigingsplaats van het toekomstige laboratorium-complex. Vier terreinen
waren aangeboden, t.w. te Arnhem, Genève, Kopenhagen en Parijs. O.a. op
grond van de traditionele rol die deze stad heeft gespeeld als tehuis van internationale organisaties, werd Genève uitgekozen. Er werd toen een poging gedaan
door de Geneefse communisten om het bouwen van het laboratorium op het
grondgebied van het kanton Genève te verhinderen. Deze poging mislukte. Zo
kreeg de CERN de beschikking over 44 ha grond in het dorpje Meyrin, onmiddellijk aan de Franse grens gelegen op enkele kilometers van Genève. De autoriteiten en het merendeel van de bevolking van het kanton Genève toonden zich zeer
ingenomen met de aanwezigheid van het complex in de nabijheid van hun stad.
In april 1953 keurde de Raad een rapport goed, waarin de twee nieuwe machines
en het laboratorium werden beschreven, en waarin een ruwe begroting werd
gegeven voor de komende 7 jaar: het benodigde bedrag werd toen op 30 miljoen
dollar of 120 miljoen Zwitserse Francs geschat. Deze raming bleek later wel wat
aan de lage kant.
Definitieve oprichting. Hiermee liep de taak van de voorlopige CERN ten
einde. Op 1 juli 1953 werd in het ministerie van buitenlandse zaken aan de Quai
d'Orsay te Parijs door regeringsvertegenwoordigers van 12 Europese landen een
conventie getekend, waardoor de permanente Europese Organisatie voor Kernfysisch Onderzoek werd gesticht. De benodigde ratificaties lieten echter lang op
zich wachten, zodat pas op 29 september 1954 de conventie van kracht werd. Tot
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zo lang vervulde de voorlopige CERN zijn taak. De afkorting CERN was intussen zo ingeburgerd aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, dat men besloot
ook de nieuwe, definitieve organisatie CERN te blijven noemen. Overigens bestond de nieuwe CERN vrijwel uit dezelfde leden als de voorlopige CERN. De
nieuwe Raad kwam op 7 oktober 1954 voor het eerst bijeen. Elk land heeft twee
vertegenwoordigers in de Raad. Ongeveer de helft van de leden zijn fysici, de
andere helft bestaat uit diplomaten, juristen, financiele en administratieve deskundigen. Voor Belgie waren de vertegenwoordigers Prof. M. de Hemptinne en
J. Willems; voor Nederland J. H. Bannier en achtereenvolgens Prof. C. J. Bakker, Prof. S. R. de Groot en Prof. J. de Boer.
Doel. Bet doel van de CERN werd nu opnieuw beschreven en weI in de volgende bewoordingen: "De Organisatie zal zorg dragen voor samenwerking tussen
de Europese staten in zake kernonderzoek, voorzover dat een zuiver wetenschappelijk en fundamenteel karakter heeft, en in zake onderzoek, dat hiermee wezenlijk samenhangt. De Organisatie zal zich niet inlaten met werk voor militaire
doeleinden, en de resultaten van het experimentele zowel als van het theoretische
werk zullen worden gepubliceerd of op een andere manier algemeen toegankelijk
worden gemaakt". Ook werd vastgesteld dat de CERN geen toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek zal verrichten; zij experimenteert b.v. niet met kernreactoren. Mochten toch technisch nuttige uitvindingen worden gedaan, dan zal
ook in dit opzicht naar een zo groot mogelijke openheid worden gestreefd. In
december 1956 besloot de Raad, dat geen patenten zullen worden aangevraagd,
maar dat alle uitvindingen vrij gebruikt mogen worden door wetenschap en
industrie. WeI werd de directeur-generaal gemachtigd om in hoogst uitzonderlijke gevallen van groat economisch belang een afwijkende gedragslijn te volgen.
Organisatie, De organisatie kan in het volgende schema worden weergegeven:

~'-"---:

Commissie ~
Wetenschappelijk
Beleid

RAAD
Financiele
Commissie

Commissie
RaadsWetenschappelijk
Commissie
Beleid

Commissie
Wetenschappelijk
Beleid
Commissie
Commissie
Commissie Commissie
Commissie
Wetenschappelijk
Wetenschappelijk
WetenschappelijkWetenschappelijk
Wetenschappelijk
Beleid
Beleid
Beleid
Beleid
Beleid

De Raad is het hoogste gezag in de CERN. Hi; wordt bijgestaan door 2 cornmissies: een voor wetenschappelijk en een voor financieel beleid. De uitvoerende
taak komt toe aan de directeur-generaal en de 6 onder hem ressorterende afdelingen. De Raadscommissie kan als intermediair orgaan tussen de Raad en het
Directoraat optreden.
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Tot eerste directeur-generaal werd door de Raad benoemd de Zwitser Felix
Bloch, hoogleraar aan Stanfordd University in Californië. J. Willems (België)
werd voorzitter van de financiële commissie; Prof. C. J. Bakker van het Zeemanlaboratorium te Amsterdam werd leider van de Synchro-cyclotron-groep. Prof.
Bakker had vanaf het eerste begin een grote rol gespeeld bij het totstandkomen
van de CERN; bovendien was hij als directeur van het Instituut voor Kernfysisch
Onderzoek (IKO) te Amsterdam nauw betrokken geweest bij de bouw van het
Amsterdamse Synchro-cyclotron, dat op 10 november 1949 officieel aan het
IKO werd overgedragen. Reeds na enkele maanden deelde Prof. Bloch aan de
Raad mede, dat het directoraat-generaal zoveel van zijn tijd opeiste, dat hij zijn
wetenschappelijke aspiraties niet voldoende kon bevredigen en dat hij daarom
slechts één jaar deze functie wilde blijven bekleden. De Raad benoemde toen
Prof. C. J. Bakker tot zijn opvolger; deze heeft sedert 1 september 1955 als
directeur-generaal de dagelijkse leiding van de CERN in handen. De Duitser
Prof. W. Gentner werd in september 1955 leider van de Synchro-cyclotronafdeling.
Financiën. De bijdragen van de deelnemende landen worden hieronder weergegeven; zij zijn gebaseerd op de gemiddelde nationale inkomens in de drie
voorafgaande j aren.
vóór 1957

België.
Denemarken . .
Duitse Bonds-Reel.
Frankrijk . . .
Griekenland
. .
Groot-Brittannië .

4,88 %
2,48 %
17,70 %
23,84 %
0,97 %
23,84 %

1

vóór 1957

1957-1959

4,89
2,23
18,27
22,26
1,08
25,00

%
%
%
%
%
%

Italië . . .
joego-Slavië .
Nederland .
Noorwegen .
Zweden . .
Zwitserland .

.
.
.
.
.
.

10,20 96
1,93 %
3,68 %
1,79 %
4,98 %
3,71 %

1957-1959

10,61
1,83
3,78
1,72
4,85
3,48

%
%
%
%
%
%

In deze lijst is niet opgenomen Oostenrijk, dat zich pas in 1959 bij de CERN
aansloot.
De totale uitgaven bedroegen inronde cijfers:
in 1955 18.839.000 Zwitserse francs
in 1956 38.792.000 Zwitserse francs
in 1957 60.478.000 Zwitserse francs
in 1958 56.842.000 Zwitserse francs
in 1959 nog niet bekend; budget 55.200.000 Zwitserse francs.
Wie deze cijfers ziet, zal er wel niet aan twijfelen, dat dergelijke uitgaven voor
niet-toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek de mogelijkheid van de afzonderlijke landen te boven gaan.
Stal'. De staf bestaat op het ogenblik uit 900 man, als volgt verdeeld: 23%
academici, 45 % technische assistenten, 12 % administratief personeel, 20% personeel voor werkplaatsen en algemene diensten. Het subalterne personeel wordt
bij voorkeur ter plaatse gerecruteerd, en is dus meestal Zwitsers of Frans; de
overige bezetting komt uit alle deelnemende landen.
Deze staf heeft nu de beschikking over een hypermodern en met veel overleg
opgezet gebouwen-complex. De voornaamste onderdelen zijn de twee grote
versnellingsmachines, waarover we straks afzonderlijk iets zullen zeggen. Verder
is er een gebouw voor de directie en de administratie. De theoretici, die aanvankelijk verspreid waren over Kopenhagen, Liverpool en Uppsala, zijn nu ook

328 CERN, SUCCESVOLLE EUROPESE SAMENWERKING
gehuisvest in Genève, mede om een intenser contact met de experimentatoren te
stimuleren. Verder is er een grote gehoorzaal en een conferentiezaal, waar een
simultane vertaal-installatie voor een technische herhaling van het talenwonder
zorgt. Daar de CERN coördinerend wil werken in het Europese kernfysische
onderzoek, behoort het organiseren van congressen mede tot haar taak. In 1956
en 1958 organiseerde de CERN reeds grote congressen over kernfysica, maar in
setpember 1959 kon hij voor het eerst 250 kernfysici uit 28 verschillende landen
(o.a. 40 Russen en 80 Amerikanen) in zijn eigen gebouwen ontvangen. De
gastvrijheid en het organisatietalent van de CERN worden door de deelnemers
hogelijk geroemd en de sfeer schijnt voortreffelijk te zijn.
Het Synchro-cyclotron
De krachten die de bestanddelen van een atoomkern bijeenhouden zijn ontzaggelijk groot; zij zijn groter dan welke macro-kracht ook in de natuur. Er zijn dus
ook reusachtige krachten nodig om een atoomkern „open te breken" of te ,,verbrij zelen" . Dergelijke krachten worden door de natuur zelf opgebracht in de
zgn. kosmische straling, waarin elementaire deeltjes met zeer hoge snelheid en
dus met zeer grote energie voorkomen. Botst zo'n uiterst snel deeltje toevallig op
een atoomkern, dan kan het gebeuren, dat de kern verbrijzeld wordt en dan is
het wetenschappelijk van zeer groot belang om de brokstukken en hun eigenschappen te bestuderen. Zolang men echter aangewezen is op dit natuurgebeuren.
waarvan de waarneming slechts bij toeval kan geschieden, is wetenschappelijke
voortgang niet snel te verwachten. De moderne versnellingsmachines dienen om
dit proces van atoomverbrijzeling op waarneembare wijze en in grote veelvuldigheid te doen plaats. vinden. Het wetenschappelijke belang hiervan is zo groot, dat
men bereid was om voor de 12 machines die eind 1959 in heel de wereld in aanbouw waren, meer dan één miljard dollar uit te geven.
Cy clotron. Een elektrisch geladen deeltje beschrijft in een magneetveld een
cirkelvormige baan; dat is een natuurwet, die we hierniet verder zullen uitleggen, maar als uitgangspunt voor verdere uitleg zullen gebruiken. Als de massa
van het deeltje constant is, heeft het voor elke cirkelbaan evenveel tijd nodig,
ook al is de snelheid verschillend. Dit komt, omdat het deeltje bij een grotere
snelheid automatisch een wijdere cirkel gaat beschrijven. Deze baan is dan zoveel
groter, dat het deeltje nu exact evenveel tijd nodig heeft als het bij een lagere
snelheid nodig heeft voor de kleinere, meer naar binnen gelegen baan. Op dit
beginsel berust het cyclotron. Men laat n.l. een elektrisch geladen deeltje in een
luchtledige ronde doos tussen twee horizontale magneetschijven rondcirkelen, en
geeft het (door een ingenieuse elektrische schakeling) na elke halve omwenteling
een „duwtje". Door dat duwtje wordt de snelheid groter en gaat het deeltje een
iets ruimere baan beschrijven. Het komt echter na exact dezelfde tijd weer aan op
de plaats waar het volgende duwtje wordt gegeven. De baan wordt op die manier
ongeveer spiraal-wormig. Dit proces kan doorgaan, totdat het deeltje zo snel beweegt, dat het precies langs de buitenrand van de magneetschijven beweegt; het
heeft dan zijn maximumsnelheid en bij het volgende duwtje zou het in de rand
van de vacuumdoos verdwijnen. Hoe groter de diameter van de magneetschijven,
hoe groter de bereikbare maximum snelheid.
Synchro-cyclotron. Toch wordt hier echter een fundamentele grens gesteld, en
wel door de relativiteitstheorie van Einstein, die leert dat de massa van een deel-
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tje groter wordt als zijn snelheid in de buurt van de lichtsnelheid komt. De lichtsnelheid zelf vormt het onbereikbare absolute maximum, omdat daar de massa
oneindig groot zou worden. Nu stelden we bij de regel, dat het deeltje gelijke
tijden voor zijn cirkelbanen nodig heeft, de (misschien gezocht lijkende) voorwaarde, dat de massa gelijk blijft. Dit betekent echter, dat die regel alleen maar
opgaat, zolang we niet te dicht bij de lichtsnelheid komen. De limiet ligt voor
protonen bij ongeveer 20 MeV, waarin MeV een hier niet nader te verklaren
energiemaat is, die in deze materie algemeen wordt gebruikt. MacMillan in de
V.S. en Veksler in Rusland vonden echter onafhankelijk van elkaar in 1944 een
mogelijkheid om de snelheid toch nog hoger op te voeren, door gebruik te maken
van een soort frequentie-modulatie. Zij toonden de mogelijkheid aan, om het
tijdstip waarop het „duwtje" wordt gegeven te synchroniseren met de veranderende omloopstijd bij toenemende massa. Hierop is het synchro-cyclotron gebaseerd.
Het cyclotron te Amsterdam is zo'n synchro-cyclotron. Op het ogenblik zijn de
drie grootste machines van dit type de hieronder vermelde. Ter vergelijking is
ook Amsterdam vermeld.
Dubno, bij Moskou
680 MeV, sedert februari 1957
Berkeley, Californië, V.S. 700 MeV, sedert mei 1957
CERN bij Genève
600 MeV, sedert augustus 1957
IKO te Amsterdam
25 MeV, sedert november 1949
Met de CERN-machine kan aan protonen een snelheid gegeven worden, die
ongeveer 80% van de lichtsnelheid bedraagt.
CERN-synchro-cyclotron. De bouw van het Geneefse synchro-cyclotron was in
hoge mate een internationale aangelegenheid. De leiding was oorspronkelijk in
handen van Prof. C. J. Bakker uit Amsterdam, en toen deze met ingang van
1 september 1955 benoemd werd tot directeur-generaal van de CERN ging de
leiding over naar Prof. W. Gentner uit Heidelberg. Hun team was samengesteld
uit fysici en technici uit vele der deelnemende landen. De levering van de magneet werd gegund aan de firma met de gunstigste offerte: Schneider-Creusot uit
Frankrijk. Het totale gewicht van de magneet bedraagt 2500 ton. Hij werd
afgeleverd in 46 blokken van 50 ton plus 8 schijven van 32 cm dikte en 5 m
diameter. Voor deze schijven ging Schneider-Creusot een sub-contract aan met
het Rotterdamse Droogdok, waar de pers groot genoeg was voor platen van 5 m
diameter. Na het smeden van de platen volgde een spectaculair transport via Le
Creusot naar Genève. De toegestane toleranties voor deze kolossen bedroegen
soms 0,2 mm. De spoelen voor de magneet werden geleverd door de Belgische
firma A.C.E.C. Zij werden vervaardigd uit aluminium van Zwitsers fabrikaat,
wogen tesamen 55 ton en hadden een diameter van 7,2 m. Het vervoer geschiedde gedeeltelijk per schip over de Rijn, gedeeltelijk met trucs over de weg door
Zwitserland. Het hoge-frequentie-modulatie-systeem werd ontworpen en uitgevoerd door Philips in Eindhoven. Er komt een „stemvork" aan te pas met bladen
van 50 X 200 cm. De vacuumdoos werd vervaardigd uit roestvrij staal door
Avesta (Zweden) ; doorsnede 6,5 m, hoogte 0,5 m. De vacuumpompen werden
geleverd door Leybold (Duitsland) ; zij hebben een capaciteit van 24 m 3 /sec. en
halen in 2 uur het vereiste vacuum. Verder werd het synchro-cyclotron omgeven
door een betonnen muur, die op sommige plaatsen een dikte heeft van 6 m; dit
om gevaarlijke straling te voorkomen. De bedieningskamer ligt 50 m van het
cyclotron verwijderd.
21
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Het geheel werd in 3 jaar voltooid. De kosten bleven beneden de oorspronkelijk opgestelde begroting van 17 miljoen Zwitserse francs. Vanaf april 1958 is
het synchro-cyclotron voor experimenteel onderzoek in gebruik; in november van
het vorig jaar werd het voor 2 a 3 maanden stil gelegd, om de afscherming te
veranderen. 30 à 40 CERN-fysici experimenteren er; daarnaast komen er „visiting
teams"' uit de deelnemende landen (o.a. een team van de Universiteit van
Utrecht) . Het in wetenschappelijke kringen tot nog toe meest geruchtmakende
experiment is wel het elektronen-verval van de r-mesonen geweest, dat theoretisch werd verwacht, maar dat men nog nooit had kunnen aantonen.
-

Het Proton-synchrotron
Met het synchro-cyclotron kan men aan protonen een snelheid geven, die
ongeveer 80% van de lichtsnelheid bedraagt. Nog grotere snelheden zouden in
principe wel mogelijk zijn, maar de magneten zouden dan zo groot moeten worden dat het project technisch niet meer uitvoerbaar is. De drang naar steeds grotere snelheden en energieën heeft gevoerd tot machines van een heel ander type,
waarmee meer dan 99% van de lichtsnelheid kan worden bereikt. De baan van
het geladen deeltje is nu niet langer spiraalvormig, maar het deeltje doorloopt
vele malen eenzelfde vaste cirkelbaan. De magneet bestaat nu dan ook niet meer
uit twee massieve schijven zoals bij het synchro-cyclotron. Hierdoor wordt het
mogelijk om een grotere baan te kiezen voor de rondgang van de deeltjes. De
prijs, die men voor deze besparing aan materiaal moet betalen, bestaat in het voldoen aan zeer grote eisen van nauwkeurigheid bij de constructie. Om de fantasie
te helpen zou men kunnen denken aan een liggende binnenband van een fiets.
De magneten staan tegenover elkaar aan weerszijden van de ring opgesteld. Ook
hier zorgen de magneten er voor, dat het deeltje een cirkelbaan blijft beschrijven.
Naarmate de snelheid van het deeltje toeneemt, wordt de tijd, nodig voor één
rondgang, korter. De versnellende „duwtjes" moeten dus steeds vlugger na elkaar
gegeven worden. De tijd nodig voor één rondgang bedraagt enkele miljoenste
delen van een seconde; zelfs op die korte termijn moet de frequentie van de
duwtjes steeds aangepast worden. Het is duidelijk dat hier enorme eisen gesteld
worden aan de precisie van de frequentie-modulatie.
Ook de nauwkeurigheid waarmee de cirkelbaan geconstrueerd moet zijn, is
haast onvoorstelbaar. Als de lezer nog aan de fietsband denkt, moet hij in gedachten die band eerst eens zover uit laten groeien, dat de middellijn van het
fietswiel 200 m bedraagt. Zijn band omspant dan in liggende positie een oppervlakte van meer dan 3 ha. Dit zijn inderdaad de afmetingen van de cirkelbaan in
Genève. Het inwendige van de eigenlijke baan is 8 cm hoog en 15 cm breed;
vanzelfsprekend is deze baan op een hoog vacuum gebracht. Tijdens het versnellingsproces doorlopen de protonen deze baan zo vaak, dat zij een afstand af leggen, die ongeveer gelijk is aan die van aarde naar de maan. Tijdens die hele reis
mogen zij nooit meer dan 4 cm onder of boven en 7,5 cm naast de centrale baan
komen, want anders gaan zij verloren in de wand van de monsterring. De ingewikkelde magnetische en elektrische mechanismen zijn van dien aard, dat bij een
fout van 1 mm bij de opstelling van één van de 100 magneeteenheden, de deeltjes al na 10 omwentelingen in de wand zouden verdwijnen. De ring is dan ook
met de grootste precisie gebouwd. Men heeft uitvoerige studies gemaakt van de
grondbewegingen. Daarbij kwam men tot de zorgwekkende ontdekking, dat 2
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punten die op een horizontale afstand van 100 m van elkaar lagen, kleine verplaatsingen ten opzichte van elkaar vertoonden tot soms 1 cm toe. Vele oorzaken
hiervoor werden onderzocht: het weer, de temperatuur, de vochtigheid van de
grond, de getijden van het Lac Leman, het grote graafwerk op het CERN-terrein
zelf. Ten slotte heeft men geen risico genomen en de ring d.m.v. 80 cilindrische
betonpilaren van ongeveer 2 m diameter rechtstreeks op de rotsbodem gefundeerd. Daar het terrein geaccidenteerd is, ligt een deel van de ringbaan ondergronds. Verder wordt de lucht aan de buitenkant van de eigenlijke vacuumring
op constante temperatuur gehouden. De 200 m lange diameter van de baan is tot
op onderdelen van mm nauwkeurig geconstrueerd.
Langs deze baan zijn nu 100 magneeteenheden opgesteld, die ieder 4 m lang
zijn en per stuk 38 ton wegen. Verder staan 16 versnellingsstations opgesteld om
500.000 keer per seconde in een wisselend, steeds sneller wordend tempo op het
exact-juiste ogenblik het „duwtje" te geven, dat tot nog groter snelheid moet
voeren. Deze rnagneten werken volgens :een geheel nieuw systeem, hetgeen de
uitvoering heel wat moeilijker heeft gemaakt.
In oktober 1954 werd met de voorbereidingen van deze monster-machine
begonnen. De staf was gerecruteerd uit de 12 deelnemende landen en stond
onder leiding van de Engelsman J. B. Adams. Orders voor de levering van
onderdelen werden geplaatst overal in Europa. 110 tot 120 miljoen gulden werd
besteed aan deze machine. Zes jaar was er gewerkt. En op woensdag 16 september 1959 te middernacht werd in twee miljoenste seconde gecontroleerd of de
baan inderdaad de vereiste nauwkeurigheid bezat. Het antwoord bleek te zijn: ja.
In die nacht ging voor het eerst een bundel protonen door de ring; zij waren er
in geschoten met een snelheid die 30% van de lichtsnelheid bedroeg en werden
door het apparaat zelf niet versneld. Er deden zich geen complicaties voor. Later
werden de versnellingsmechanismen gedeeltelijk ingeschakeld, waarmee een
energie van 1500 à 2000 MeV werd verkregen. Op dinsdag. 24 november
1959 om half acht in de avond, werd een bundel protonen met het volledige
versnellingsmechanisme versneld tot een energie van 24.000 MeV en een snel heid van 99,98% van de lichtsnelheid. Deze snelheid werd in 1 seconde bereikt.
Op dinsdag de achtste december werd zelfs een energie van 29.000 MeV bereik.
En daarmee heeft de CERN de beschikking over de grootste atoomverbrij zelaa r
ter wereld, waarmee nog weer dieper in de geheimen van de atoomkern kan
worden doorgedrongen. Maar ook dit record zal weer gebroken worden: de Russen hebben al plannen bekend gemaakt voor een machine van 60.000 MeV, die
zij in Sepuchov ten Z.O. van Moskou willen gaan bouwen. En ook deze zal wel
niet lang de grootste blijven. Maar voorlopig zal de grootste snelheid door mensen voortgebracht 299.733 km per seconde bedragen, groot genoeg om royaal
binnen de 2 seconden de afstand van de aarde naar de maan af te leggen.
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David Ben toerion
LOUIS DAUNEAU

AVID GRIEN, uit het niet ver van Warschau gelegen, sluimerende stadje
Plonsk, die in de wieg gelegd scheen om advocaat in een Poolse provinciestad te worden of als emigrant in de U.S.A. een vermogen te verwerven of andere mogelijkheid als slachtoffer van Hitler vergast te worden, heeft zijn
talenten tot bloei kunnen brengen en werd stichter van een staat, staatsman van
wereldformaat en succesvol strateeg.
Het voorspel van zijn uitzonderlijk levensverhaal speelt zich af in een kolonie
van een tienduizend mensen, voor de helft vrome, wetsgetrouwe Joden. Men doet
er goede zaken, want de Duitse grens is niet ver en Warschau nabij. In dit afgesloten wereldje dringen toch nog enige geestesstromingen uit het Westen binnen.
Voor de door het tsaristische Rusland overheerste Polen zijn dit Franse en Duitse
'boeken, voor de Joden is dit de verlichtingsbeweging, de Haskala, voor beide
groepen is het eerst het liberalisme, dan het socialisme. De rijke koopman Zvi
Arie Grien en zijn zoon Avigdor vormen het middelpunt van een kring, die, in
tegenstelling tot de massa der Plonsker Joden, v66r het nieuwe is. Deze massa
draagt nog kaf taan (Chalat) en muts (Jarmulka) . Zij houden nog vast aan de
Thora en de commentaren hunner. rabbi's.
Avigdor Grien denkt anders. Hij draagt rok en hoge hoed en zijn zonen zullen
het gymnasium en de universiteit volgen, niet om zich te assimileren en in de
volksgemeenschap op te gaan, doch als bewuste Joden. De Polen tellen voor de
Griens nauwelijks mee, doch langs de Russische cultuur vindt men aansluiting bij
de wereld en zo ontvangt de kleine David, zijn in 1886 geboren zesde kind,
behalve een Joodse opvoeding thuis ook een Russische op het gymnasium. De
jongen staat anders tegenover de Russen dan zijn medegymnasiasten. Polen en
Russen zijn hem onverschillig: zijn vaderland is het land der vaderen. Reeds
vroeg hoort hij van Sion en Sionisten, van Theodoor Herzl, de Weense journalist,
die, door monarchen en Joodse miljoenairs gesteund, een Jodenstaat wil-de stichten, hoort hij van de Alfa, de „opgang'', die reeds duizenden uit het getto naar
Palestina gevoerd had, van de Joodse boerenkolonies aldaar. Daarmee verwant
was het streven naar een rechtvaardiger samenleving, die de jonge Grien in het
socialisme van Karl Marx meende te vinden. Hij trad toe tot de partij Poale Zion
(Arbeiders van Sion), raakte in conflict met de Russische politie en vluchtte in
1906, toen de linksradicale opstand in het „Koninkrijk Polen" mislukt was, naar
het land van belofte.
In zijn grandioze memoires beschrijft hij de eerste ontmoeting met het herwonnen vaderland, dat hem in de vorm van het landbouwgenootschap Petach
Tikva opnam: „Ik kon niet inslapen; zo was ik dan in Israël, in een Hebreeuws
dorp van het heilig land, dat „poort der hoop" heette. Het huilen der jakhalzen
in de wijnbergen, het balken der ezels in de stallen, het kwaken der kikvorsen in
de vijvers, de zware geur der acacia's, de verre branding der zee, de schaduw der

D

DAVID BEN GOERION 333
oranjebomen op het grijze muurwerk, het flonkeren der sterren uit het diepe
blauw des hemels .... dat alles deed wonderlijk vreemd aan als in een sprookjesland. Ik herinnerde mij nog alle details van de reis, van het afscheid en de overtocht, en het naderen der kust. Doch nu was ik in het land van Israël. Was dat
mogelijk ?"
De dweper was echter niet in een legendarisch rijk gekomen, doch in een
slecht bestuurde Turkse provincie, waar hij, de verwende en geen geldzorgen
kennende, voor het dagelijks brood moest vechten. Hoewel landarbeider, verlamde zijn politieke activiteit niet. Toen hij, 22 jaar oud, voor enige weken naar
Plonsk terugkeerde voor een familiebezoek, was hij reeds een belangrijke figuur
in Palestina, voorzitter der in 1907 voor het eerst gehouden bijeenkomst der
Poale Zion en spoedig (1910) mede-uitgever van het te Jeruzalem verschijnende
partijblad Ha Achdut (Eenheid) . Voortaan droeg hij het pseudoniem Ben Goenon als enige familienaam.
Doch de journalistiek voldoet hem niet. Hij gaat rechten studeren te Istanboel,
ontmoet daar zijn toekomstige medewerker en rivaal Mosche Schertok en keert
naar Jeruzalem terug (augustus 1914), juist op tijd om het de Turken bij het
begin van de wereldoorlog lastig te maken. Aanvankelijk was Ben Goerion zeer
anti-Engels gezind en bereid om met de Turken mee te werken, al was het slechts
uit haat tegen het tsarisme, dat men denke aan de pogroms ! als aartsvij and
van Israël gold. Had hij zich openlijk als vriend der Turken getoond, dan was hij
na de overwinning der Entente ook in de ogen der Sionisten-leiders onmogelijk
geweest. Nu echter werden zijn medestrijders Ben Zvi, de huidige president van
Israël, Schochet en hun makkers door de bureaucratische regering van Turkije
gevangen gezet. Ben Goerion kwam er met een blauw oog af en vluchtte naar de
U.S.A. Daar werd hij wel geen Anglofiel maar toch een vurig aanhanger der
Entente, en dit vooral door het deelnemen der U.S.A. aan de oorlog en de val
der Romanovs. Ook zijn huwelijk (1917) met de in Amerika opgegroeide medicij nen-studente Paula Munweis, die uit Rusland stamde, heeft wel daartoe bijgedragen. Hij trad als vrijwilliger in het Britse leger en kwam als zodanig in 1918
opnieuw in het beloofde land.
Intussen had de plechtige verklaring van Balfour (2 november 1917) de Joden
een vaderland in Palestina verzekerd, met bescherming echter der rechten van de
inheemse bevolking. Toen daarmee de eerste eis van het zgn. Bazeler program
der Sionisten een wel vaag, doch aanvaardbaar gezicht gekregen had, was het
zaak dit plan voor de Joden zo gunstig mogelijk te verwezenlijken. Ben Goerion
nam daarbij een radicaler standpunt in dan de leider der Sionistische Agency, de
burgerlijk bedachtzame professor Chaim Weizmann. Hij richtte in 1919 in
Petach Tikva een arbeiderspartij op en het jaar daarop de vakorganisatie Histadi•ut wier leider hij gebleven is. Van hieruit ging hij de Britse hoge commissaris
te lijf. Voor hem bestond er slechts één oplossing, de onafhankelijke staat Israël,
zonder protector, een staat, waarin de georganiseerde arbeiders de heerschappij
uitoefenen.
Toch was er een groot verschil tussen de vurige leerling van Marx in het
Engelse mandaat Palestina en zijn partijgenoten elders. Nu overal de grote socialistische partijen zich verwijderen van alle cosmopolitisme, van het vulgaire materialisme en goedkoop pacifisme, mag het wel beklemtoond worden dat Ben
Goerion reeds vóór een mensenleeftijd deze drie ismen overwonnen had. Hij was
nationalist, diep religieus, strijdlustig en gehecht aan de wezenlijke tradities van
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zijn volk. Alleen daardoor kon hij de schepper van een staat, de leider ener
nationale wedergeboorte worden en niet alleen maar een woordgeweldig, maar
politiek onmachtig agitator. Daarbij bezat hij de staatsmanseigenschap om zijn
idealen onwankelbaar trouw te blijven en toch soepel genoeg te zijn om zich aan
de feiten aan te passen, althans uiterlijk en tijdelijk.
in de twintiger jaren speelde hij de wildeman, wat hij eigenlijk niet was. Hij
deed dit om zowel t.o.v. de voorzichtigen rondom Weizmann, die Engels ingesteld waren, als ook t.o.v. de behoedzamen der eigen partij als Sprintzak, de
latere parlementsvoorzitter, een tegenwicht te vormen. Op het Weense Sionistencongres in december 1925 richtte hij een vlammende rede tegen de versaagden in
Israël en tegen de mandataire macht die ook onder een Joodse hoge commissaris,
Sip Herbert Samuel, met Ben Goerions interpretatie van Balfours verklaring niet
kon instemmen,
Hoe somberder de toestand der Europese Joden werd, des te feller insisteerden
Ben Goerion en zijn aanhangers op een zelfstandige staat in het heilig land, als
een toevlucht voor alle vervolgde kinderen Israëls, waarin de vroegere Arabische
meerderheid zich met de rechten ener minderheid tevreden zou moeten stellen.
De standpunten botsten hevig op elkaar. De Sionisten verlangden dat de door
Hitler met vervolging en verdrijving bedreigde Joden een nationaal tehuis zouden krijgen, waarin zij niet meer gasten of medebewoners, doch zelf de heren
zouden zijn. Dit tehuis kon, ook zonder Engelse toezegging, enkel het beloofde
land der vaderen zijn. De wereld was dit de nergens welkome, slechts om hun
afkomst vervolgden schuldig. Waarop de Arabieren antwoordden: „Waarom
moeten wij, die met het ongeluk der Europese Joden niets te maken hebben, de
kosten van een onrecht, van een misdaad betalen, die anderen bedreven hebben ?"
De Engelsen wisten dat beide partijen gelijk hadden. De oplossing die zij zouden
voorstaan, zou afhangen van de nuchter politieke beoordeling van de Britse
belangen.
Ben Goerion deed alle moeite om zijn positie te versterken. In 1930 verenigde
hij zijn partij met een andere socialistische groep: zij noemden zich „De Verenigde
igde arbeíderi part y van het land Israël", de MAPAI, en vormden de meerderheid op het Sionistencongres van 1933. Ben Goerion zelf werd lid der Sionisti.sche Executieve. Het volgend jaar kwam hij tot overeenstemming met de leider
der agressieve rechtse partij Zjabotinsky. Met het oog op de gebeurtenissen in
Duitsland streefde hij, alle anti-Britse sentimenten onderdrukkend, naar een vergelijk met Groot-Brittannië en zelfs met de Arabische naburen. Hierbij dacht hij
aan de Engelse cliënten in Jordanië en Irak, aan de Anglofielen in Egypte, allereerst aan Emir (later koning) Abdullah, aan Nuri Said en Ali Maher. Met de
Arabieren van Palestina, wier hoofd de grootmoefti van Jeruzalem was, was elk
gesprek onmogelijk. Er werd gesproken over een Joods-Arabische federatie. Doch
de Engelse commissie onder leiding van Lord Peel zag zeer goed, dat een vreedzaam samenleven ondenkbaar was. Daarom stelden de Britten nu zelf formeel
voor, wat Ben Goerion in wezen altijd verlangd had: Palestina verdelen in drie
gebieden en de 400.000 daar verblijvende Joden een onafhankelijke staat geven.
Naast deze hoofdbelofte verbleekten de hypotheken die op het geschenk drukten: slechts een vijfde van het gebied zou de Joden toevallen; Jeruzalem, Bethle hem, Nazareth zouden onder Brits mandaat blijven. Ben Goerion kalmeerde zijn
verontwaardigde volgelingen met de bewering dat een Engelsman enkel door
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Engelse ogen zien kon. Doch de leider der MAPAI had nu het Britse oog te
corrigeren, door het een Joodse bril voor te houden. Nu begon de strijd om uitbreiding der grenzen en Ben Goerion kreeg het aan de stok met MacDonald Jr.,
een verdediger der Arabieren en tegenstander der onbeperkte immigratie. Op de
vooravond van de tweede wereldoorlog wilde de Britse secretaris van Koloniën
de immigratie beperken tot 75.000 over vijf jaren verspreid; de onafhankelijke
staat zou eerst 10 jaar na de overeenkomst opgericht worden. De Engelsen konden echter de stroom van illegaal immigrerenden niet keren .... „Zonder visum
naar Palestina" heette destijds zelfs een veel gespeelde Jiddische komedie. Het
had ook de titel van een tragedie kunnen zijn, waarbij Ben Goerion en de ondergrondse Hagana de regisseurs waren. In de dertiger jaren kwam het vaak voor
dat opgejaagde vluchtelingen naar hun schip teruggedreven werden of zelfs in
het gezicht van het nieuwe vaderland de dood vonden. Anderzijds pasten de
terreurorganisatie Irgun Zvai Leumi en een andere, die als Stern-Gang bekend
werd, de methoden van de partisanenoorlog toe, tot grote verontwaardiging van
het Britse volk en soms van de Sionistische Agency.
De tweede wereldoorlog schoof de Engels-Sionistische tegenstelling op de
achtergrond. Ben Goerion verklaarde, met het oog op de akten der in 1939
gevoerde onderhandelingen: „Wij zullen in deze oorlog vechten als bestond er
geen witboek en het witboek bestrijden als was er geen oorlog" . Hij zette zich
geheel in voor de zaak der geallieerden. Nu was hij niet meer uitsluitend aangewezen op de genade der Engelsen. Amerika, waar zes miljoen Joden een grote
invloed hadden, steunde de Sionisten. MacDonald Jr. werd in Churchills kabinet
door Leopold Amery vervangen, die veel sympathieker stond tegenover het uitverkoren volk. Ben Goerion, die nu de formeel aan het hoofd staande Weizmann
volkomen overschaduwde, slaagde erin een legale Joodse strijdmacht, voorlopig
een brigade, te vormen. Nauwelijks was de oorlog voorbij, of het conflict met de
mandaatmacht laaide weer op. De Engelsen verboden illegale immigranten en
zetten 300 verzetslieden gevangen. De Joden antwoordden met terreurdaden. Een
vleugel van het Koning David-hotel waar het Britse bestuur huisde, werd opgeblazen. Het Sionistencongres te Bazel in december 1946 toonde scherpe contrasten tussen de Anglofiele Weizmann, de op Amerika steunende Ben Goerion en
de extremistische groep, wier leider na Zjabotinski's dood Menschem Beigin was.
Het engere verbond met de Amerikaanse Joden dwong de MAPAI tot matiging in haar socialistische ijver. Rabbi Silver, haar machtige voorspreker in Amerika, huiverde voor alles wat naar communisme zweemde. Ook mocht men de
zwaar kapitalistische geloofsgenoten niet afschrikken. Dit ontstemde vele MAPAI-leden, vooral in de dorpskibboetsim en dreef hen in de armen der uiterst
linkse MAPAM. Ben Goerion hield het hoofd koel en richtte zijn aandacht
hoofdzakelijk op de toekomst van zijn volk als staat.
Opnieuw deed hij slechtere ondervindingen op met de Engelse Labour dan
met de Conservatieven. Bevin was nog weerspanniger dan MacDonald. Doch
Ben Goerion bleek een meesterlijke diplomaat die de internationale toestand
schitterend uitbuitte. Met steun van Amerika en Rusland werd, op voorstel van
een UNO-commissie, op 29 november 1947 met 35 tegen 13 stemmen tot opheffing van het Britse mandaat besloten en werd het land in tweeën verdeeld op een
wijze die geen toekomstmogelijkheden bood. Terstond ontbrandde de guerilla
tussen Joden en Arabieren. In enkele maanden vielen er meer dan duizend
doden. Bijzondere afschuw wekte de moord van 250 mannen, vrouwen en kinde-
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ren door Joodse extremisten bij de verovering van een Arabisch dorp. Op 14 mei
trokken de Britten zich terug; het volkenbondsmandaat was opgeheven en op
dezelfde dag riep Ben Goerion in Tel-Aviv, de uit de grond gestampte grootstad,
de onafhankelijke staat Israël, 1Vledinat Jisroël, uit.
De Arabische nabuurlanden besloten tot een gezamenlijke aanval om de Jodenstaat te vernietigen. Ongeveer 650.000 Joden stonden tegenover de gehele Arabische wereld. Na bloedige veldslagen behielden de Joden het gebied dat de UNOcommissie hun had toegewezen en veroverden nog een deel van Galilea. De
Verenigde Naties bemiddelden en door hun gevolmachtigde, graaf Bernadotte,
die kort daarop door een Joods terrorist vermoord werd, werd een wapenstilstand
van vier weken gesloten (11 juni) . Toen een groep rechtse extremisten, de
Irgun Zvai Leurni, zich daar niet bij wilde neerleggen, kwam het tot een tragisch
conflict. Hun leider, Beigin, had met de „Altalena" wapens laten komen, waarmee hij door wilde vechten. Ben Goerion eiste inlevering der wapens en toen dit
geweigerd werd liet hij het schip in brand schieten. Het zonk en een aantal leden
der Irgun vonden daarbij de dood. Hij haalde zich daardoor de haat der extremisten op de hals en werd voor pluimstrijker der vijanden uitgemaakt, precies
wat hij zelf vroeger Weizmann en de Sionisten verweten had. Hierdoor werd hij
nader tot deze groepen gedreven. Prof. Weizmann werd de eerste staatspresident,
een erefunctie, die voor politiek weinig plaats liet. Ben Goerion bleef de politieke leider in een overigens zeer democratische staat.
In juli begonnen de gevechten weer: ze duurden tot de herfst en bezorgden
Israël een onbetwijfelbare overwinning. Ben Goerion was zo wijs, zich met Galilea en een stuk woestijn tevreden te stellen. Deze gematigdheid was het ook te
danken dat Israël op de verjaardag zijner stichting in de V.N. werd opgenomen
en voortaan van Arabische verenigde offensieven bleef gevrijwaard. Toch is zijn
situatie nog steeds bedreigd en labiel. Israël en zijn burgers zijn nog steeds in
oorlog met alle Arabische volken. De tweede wapenstilstand (3 juni 1949) onderbrak slechts de regelrechte gevechten en veldslagen, doch niet de activiteit der
vijandelijke partisanen of de tegenacties der troepen en der politie van Ben Goerion. Toen in oktober 1956 het leger van Israël tot de aanval op het Suezkanaal
overging, was dat slechts een weer beginnen der operaties in een nooit formeel
beëindigde oorlog.
Daarentegen beweren de Israëli, en vooral Ben Goerion, dat zij niets vuriger verlangen dan vrede, bijzonder met hun Arabische broeders. Een compromis is echter moeilijk denkbaar, tenminste een schriftelijk en verzegeld compromis. Er zijn
drie hindernissen. Deeerste vormen de vluchtelingen. De gevechten van 19481949 hebben de meeste Arabische bewoners van Palestina uit hun land verdreven. Zij, wonen en vegeteren rondom in erbarmelijke verhoudingen, dicht bij hun
vroeger erf; zij worden lastig gevonden en zouden graag terug willen. Geldelijke
vergoeding wordt door Israël geweigerd. De tweede hindernis ontstaat uit sociaaleconomische motieven. De Arabische leiders, die -daarbij speculeren op de nationale en religieuze gevoelens, vrezen de van Israël uitgaande industrialisering en
de daaruit ontstaande omkeer in het Nabije Oosten. Ten derde misbruiken buitenlandse machten het antagonisme tussen Arabieren en Israëli, om hun eigen
doel te bereiken. Dit geldt vooral van de U.S.S.R., doch ook van de U.S.A., en
in geringere mate van Engeland en Frankrijk. Ben Goerion was erop uit deze
hindernissen weg te nemen, ze zelfs in zijn voordeel te benutten, wat hem herhaaldelijk gelukte. Slaagde hij niet, dan was het wegens de oude waarheid : „Nec
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Hercules contra plures". Hij wist toe te geven, tot ergernis van rechts en links,
van de Cherut, de MAPAM en de communisten. Zo redde hij zich uit het gevaarlijke Suez-avontuur. Zo ontweek hij de vernietigende slag die Moskou hem
bereidde. Zo toont hij de onverzoenlijke Arabieren een stalen gezicht, waarin
schrandere ogen onschuldig en vriendelijk toelachen; een man van de vrede,
maar steeds gereed voor de sprong. Ook de binnenlandse politiek leidt hij met
bekwaamheid. Hij is Israël zoals de Gaulle Frankrijk is, De vergelijking dringt
zich op ondanks alle uiterlijke verschil. De noordse reus met zijn Vlaams bloed
en het kleine Joodje zijn beiden geboren heersers, onbuigzame vechters en slimme diplomaten, muzische mensen, meesters der taal, voorbeeldige huisvaders,
vroom ieder op zijn wijze, grillig en toch standvastig, voor hun medewerkers een
vereerd doch vaak lastig idool. Ook Ben Goerion gaf eenmaal het stuur uit handen en verdween in de woestijn. Dat gebeurde in december 1953. In vijf jaar
had hij het zielental van Israël van 650.000 tot anderhalf miljoen opgevoerd. De
militie was tot een geregeld leger uitgegroeid. Er werd goed bestuurd, velen
zeggen: te goed. De export, die nauwelijks een tiende van de import bedragen
had, steeg tot 30% van de import.
Schaduwzijden waren de eeuwige financiële nood, de partijtwisten, de arrogante houding en intolerantie juist daar waar men uit droevige ervaring tolerantie
had moeten leren. De afhankelijkheid van de hulp van rijke geloofsgenoten
overal ter wereld werd niet als drukkend gevoeld. Ben Goerion was een meester
in het loskrijgen van belangrijke zendingen, zoals die vroeger tienduizenden
Oost-Europese Joden in het leven hadden gehouden. Hij reisde herhaaldelijk
naar de U.S.A., steeds alleen om de staatskas, nooit de eigen beurs hij heeft
zelf geen behoef ten opnieuw te vullen. Gecompliceerder was de kwestie der
Duitse vergelding bij de opbouw van Israël. Israël eiste en verkreeg door de
Luxemburgse overeenkomst (10 september 1952) de toezegging van drie en een
half miljard D.M. in waren of in kredieten. De meerderheid der Joden voelde
weinig dankbaarheid voor deze bereidwilligheid der Bondsrepubliek. Miljoenen
doden en een zee van lijden zijn met geen geld of waren goed te maken. Het
standpunt der Joden was te verontschuldigen. Toch hebben de Duitse leveranties
wezenlijk bijgedragen tot de opbouw en de mogelijkheid der verdediging van
Israël. Ben Goerion trachtte handelsbetrekkingen met Duitsland aan te knopen en
leverde zelfs oorlogsmateriaal, tot ergernis van velen zijner aanhangers.
Hoewel hij, dictator en democraat tegelijk, vooral in de eerste jaren van Israël
onvervangbaar was en ook zijn tegenstanders imponeerde, was zijn positie ten
gevolge van de getallenverhouding der partijen en van de parlementaire situatie
zeer labiel. De volksvertegenwoordiging, slechts één kamer, de Knesset, telt 120
leden. Geen enkele partij heeft de meerderheid. Ben Goerionss fractie, de MAPAI, was en is de sterkste; zij bezet sinds de laatste verkiezingen (2 november
1959) meer dan een derde der zetels. Om te regeren moet zij echter bondgenoten
zoeken en zij vindt die bij de liberale „Sionisten", bij de religieuze groepen, bij
de burgerlijken en de marxistische MAPAM, echter niet bij de communisten en
de extremisten. Ben Goerion moest schipperen. Nu eens waren de Sionisten
kwaad over al te veel collectivisme, dan weer klaagden de religieus gezinden over
„meisjes-in-uniform" of over de zwijnenteelt. De stormachtigste verwijten bezorgden hem zijn onderhandelingen met Arabieren en Duitsers. Werd de storm
een orkaan, dan demissioneerde hij, zo in 1950 en 1952. In december 1953 was
het ernstig; Mosche Schertok nam zijn plaats in en noemde zich op zijn He-
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breeuws Scharet. Hoewel Ben Goerions medewerker, was hij in alles zijn tegenfiguur. Meer diplomaat dan vechter en geschikter voor de salon dan voor het
slagveld, was hij in staat de regering te leiden zolang er geen ernstige conflicten
voorkwamen. Ben Goerion bleef een jaar in vrijwillige ballingschap, die hij als
schaapherder, lezer en commentator van antieke filosofen en dichters doorbracht.
In november 1955 werd hij, na eerst nog minister van defensie geweest te zijn,
weer minister-president en is dat tot nu toe gebleven.
Vooreerst moest hij al zijn zorg wijden aan de doodsvijand van Israël, de
Egyptische dictator Nasser. Hij zag in dat hij met een bliksemslag t.o. de regering te Kairo zijn land meer ademvrijheid kon bezorgen. Egypte sloot het Suezkanaal voor alle Israëlische schepen en toevoer, blokkeerde Elat, de enige Israëlische haven naar het Zuiden, rustte Arabische partisanen uit en trachtte een Arabische coalitie te smeden voor een overval op Israël. Ben Goerion achtte de wereldsituatie gunstig om door een militaire actie aan dit alles een einde te maken.
Aanvankelijk klopte alles precies. Met Frankrijk en Engeland kwam men tot een
overeenkomst. Op 29 oktober 1956 trok het leger op en vernietigde in enkele
dagen de Egyptische krijgsmacht. Gaza en het schiereiland Sinaï werden veroverd
en het leger stond aan het Suezkanaal. Toen greep Moskou in. Het eiste terugtrekking der troepen, ook die van Engeland en Frankrijk. De twijfelachtige houding der U.S.A., die het Suez-avontuur openlijk afkeurden, besliste de nederlaag
der westerse machten. Israël kon de vruchten zijner overwinning niet plukken.
Ben Goerion moest het veroverde gebied ontruimen. Sindsdien heerst er weer een
toestand van half oorlog en half vrede en beschouwen de Egyptische en Arabische leiders Israël als een kankergezwel dat uitgesneden moet worden.
Zo hangt het Damocleszwaard over het land. Tengevolge der toenemende
immigratie uit de Arabische landen van Marokko tot Irak heeft zich de bevolking
sterk gewij zigd. De minder gecultiveerde Afrikaanse Joden veroorzaken een soort
rassenprobleem. Zij en de West-Aziatische Israëli eisen toegang tot de staatsambten, die haast uitsluitend door Europese Joden bekleed worden. Het monopolie der Histradut wordt bestreden, de industrialisering ondervindt moeilijkheden en ook de politiek naar buiten vlot niet bijzonder. Zelfs met Frankrijk zijn
er wrijvingen en het Suezkanaal kan geen Israëlisch protest, zelfs geen UNO
open stellen. De partijconflicten zijn niet het ergste euvel en worden steeds minder tragisch. Dat de Cheret alles afkeurt wat Ben Goerion doet, ligt voor de
hand. Ook nemen de religieus gezinden hem kwalijk dat hij te laks schijnt t.o.v.
de rituele voorschriften. Van alle kanten klaagt men over zijn zelfbewustzijn, zijn
eigengereidheid en koppigheid .... Men moet grote mannen „hors série" nu
eenmaal nemen zoals ze zijn. Wie, behalve hij, zou met het drukkendste aller
problemen, de ongewone bevolkingstoename in deze omstandigheden, zijn klaar
gekomen ? Enerzijds heeft het land soldaten, technici en arbeiders nodig, anderzijds moet er voor woningen en bestaansmogelijkheden gezorgd worden. Ben
Goerion is optimist en kondigde in november nog aan, dat in de komende vijf
jaar twee miljoen immigranten de bevolking zouden verdubbelen. Het zou een
wonder zijn, wanneer dit aantal gehuisvest en gevoed kon worden. Doch is heel
deze staat geen wonder ? Dit omscheppen van schuwe gettobewoners tot een volk
van strijdbare boeren en soldaten ? En is het deze kleine man met zijn grote verworvenheden niet eveneens ? Zijn medeburgers en de verspreide Joden hebben
alle recht aan hem als aan een wonder te geloven. En de buitenstaanders hebben
hem en zijn schepping als een feit te aanvaarden.

POLITIEK-RELIGIEUZE
KRONIEK

Sokagakkai,
Japans grootste godsdienstige
en politieke bedreiging
J. KAMSTRA S.V.D.

E uitslag van de verkiezingen van dit jaar was voor het gehele Japanse volk
als een soort ontploffing, waardoor de Japanse democratie zeer ernstig
geschokt werd. Want voor het eerst sinds vele eeuwen heeft het Japanse boeddhisme in de vorm van een nieuwe sekte zijn intrede gedaan in de politiek en
dat met zo'n succes dat er stemmen opgaan die zeggen dat deze sekte binnen de
tien jaar in het Japanse Hoger- en Lagerhuis de absolute meerderheid zal krijgen
om haar plannen te volvoeren: de vernietiging van alle andere godsdiensten en
de bouw van ,een grootse tempel, als symbool van haar suprematie.
De verkiezingen van dit jaar hebben onthuld, dat er op het ogenblik onder
de bescherming van de democratie een godsdienstigrevival plaats heeft, dat in
kracht en algemeenheid vergeleken kan worden met dat der Japanse dertiende
eeuw, toen uit het boeddhisme de Jodoshu, de Jodoshinshu, de Nichirenshu en
de Zenshu ontstonden, sekten die ook nu nog tot de grootste gerekend worden.
Wat mijn collega P. van Straelen schreef over de Tenrikyo, als was zij „Japan's
most powerful religious movement", was in de tijd dat hij dit schreef zeker
waar, maar nu hebben veel jongere sekten meer invloed en macht dan de 121jarige Tenrikyo, want ondanks hun kortstondig bestaan boeken zij bekeringscijfers, die niet alleen in de annalen van Tenrikyo maar ook in die van het
Christendom niet gevonden kunnen worden. Al deze sekten gebruiken de modernste methoden van de wetenschap om hun succes te vergroten en aan hun
leer een wetenschappelijke fundering te geven. Zij alle zijn zeer humanistisch
ingesteld en er op uit de beginselen van de democratie hoog te houden. In een
apart artikel hopen we deze sekten 'binnenkort te kunnen bespreken. Er is echter
een nieuwe sekte ontstaan, die van alle andere totaal verschilt. Sinds de dertiende
eeuw is er geen sekte geweest in Japan die zo agressief en fanatiek is als deze,
die met haar onverdraagzaam radicalisme de grootste bedreiging vormt voor de
Japanse democratie, die bij verder succes Japan zeker het, toneel zal maken van
heftige godsdiensttwisten en dit vredige land weer naar zijn oude vooroorlogse
nationalisme zal terug drijven: de Sokagakkai. In verschillende Japanse tijdschriften wordt zij evenals het katholicisme een „totalitaire" godsdienst genoemd. In juni en juli is zij als gevolg van de verkiezingen door de gehele
Japanse pers gegaan. Op het ogenblik is er geen Japanner meer die niet van
haar gehoord heeft. Zonder kennis van deze nieuwe godsdienst zullen we de
koers welke Japan in de komende jaren misschien zal volgen niet kunnen
verstaan.

D

De Sokagakkai
In juli 1956 werden haar eerste vertegenwoordigers voor de Japanse staatsraad gekozen. Omdat het hier maar om drie vertegenwoordigers ging trok zij
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hiermee niet al te veel de aandacht van de pers. Toch wist zij bij een 500.000
gelovigen in dat jaar al 991.552 stemmen te krijgen. Maar met de 2.487.795
stemmen van dit jaar zag zij haar aantal leden in de staatsraad tot negen stijgen.
Daarmede kwam zij in de focus te staan van de gehele pers. Deze bracht de
fabelachtige werfkracht van deze sekte aan het licht, welke de bekeringsrecords
van alle andere Japanse sekten wist te slaan. Hoe wist deze sekte die aan het
begin van dit jaar slechts 1.5 00.000 leden telde, in juni zich van 2.5 00.000
stemmen te verzekeren ? In Japan worden gewoonlijk zoveel kandidaten voor
verkiezingen opgesteld dat slechts een derde van hen ervoor in aanmerking
komt. Hoe is het echter te verklaren dat bij de gemeenteraadsverkiezingen einde
april van de 15 kandidaten van de Sokagakkai er meer dan 280 gekozen
werden ? Alleen al in het kiesdistrict Tokio werden alle kandidaten (70) voor de
verschillende gemeenteraden gekozen. Bij de verkiezingen voor de staatsraad
kwamen alle zes kandidaten ook in de staatsraad. Bij de verkiezingen voor de
gemeenteraden in het district Tokio einde april bedroeg het aantal stemmen dat
op de Sokagakkai uitgebracht werd 15 0.000, dat is ongeveer het aantal gelovigen van deze sekte in dit district. Maar nog geen zes weken later bij de verkiezingen voor de staatsraad in begin juni bedroeg haar aantal stemmen in het
zelfde district meer dan het drievoudige: 470.000. Hoe is dit alles te verklaren?
Ook de groei van de sekte zelf stelt ons voor hetzelfde probleem der getallen.
De sekte telde in 1951, voor acht jaar dus, niet meer dan 7.000 leden. Zij wist
in deze tamelijk korte periode haar ledental tot bijna het driehonderdvoud op te
voeren van bijna 2.000.000 aanhangers. Alleen al in de periode van januari tot
juni van dit jaar wist zij er minstens het fantastische getal van 300.000 aanhangers bij te winnen (het aantal bekeringen voor de katholieke kerk bedraagt
in dezelfde periode nog geen 8.000 !) . Waaraan is deze volgens de Japanse
kranten „explosieve" groei te verklaren ? Men weet hierop geen ander antwoord
te geven dan: SHAKUBUKU.
Het woord Shakubuku is niet zo maar met één woord in het Nederlands te
vertalen. Het werd voor het eerst gebruikt door de stichter van de Nichirensekte: Nichiren (1222 - 1282), in de betekenis van iemand tegen zijn wil in bekeren. Letterlijk betekent het iemand breken en doen buigen. Men kan het 't
beste vertalen met iemand tegen zijn zin in doen gehoorzamen, ofwel zich de
medewerking verzekeren voor zijn religieuze plannen ook van hen die er niet in
geloven. Bij de Sokagakkai kunnen we dan twee soorten van Shakubuku onderscheiden: de politieke en de godsdienstige. Met de politieke wil zij zich ook met
medewerking van de niet-gelovigen de macht in de volksvertegenwoordiging verschaffen, met de godsdienstige wil zij de uitbreiding van haar leden vooral met
moreel geweld verzekeren.
Wat de politieke shakubuku betreft, heeft zij vooral de afkeer van het Japanse
volk van de eeuwige omkoperij der politici tot haar eigen voordeel weten te
gebruiken. Want het is nu eenmaal een feit dat er in geen land terwille van de
politiek zoveel aan omkoperij gedaan wordt als in Japan. Ontzettende geldbedragen worden door de kandidaten onder het volk rondgestrooid, om zo de
stemmen van de kiezers te kopen. Verschillende christenkandidaten hebben mij
dan ook verzekerd dat het vanwege het achtste gebod zeer moeilijk is voor een
christen om gekozen te worden, omdat hij met eerlijke middelen niet tegen de
enorme kapitalen van de anderen op kan. De meesten van deze stemmenkopers
gebruiken hun postje dan ook vooral om zichzelf ermee te verrijken. Het is geen
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wonder dat er bij het gewone volk veel ontevredenheid heerst over deze verkiezingsmethoden. De Sokagakkai heeft deze stemming bij het volk gebruikt terwille van haar eigen kandidaten. Zij stelde hen zelf op en maakte die alleen aan
haar leden door middel van haar eigen krant bekend. De gelovigen van de
Sokagakkai begonnen daarop bij alle anderen deze kandidaten als uiterst betrouwbaar en rechtschapen aan te prijzen. De staat zou geruïneerd worden als
deze mensen niet gekozen werden. Zodoende kwam het dat ook niet-leden langzamerhand voor deze kandidaten propaganda begonnen te maken. Velen geloofden in de oprechtheid en eerlijkheid van deze mensen, zodat men wel moet
aannemen dat ook ijverige christenen, zonder zelf te weten dat zij de Sokagakkaisekte bevorderden, onbewust meewerkten aan de keuze van mensen die alleen
maar de vernietiging van het christendom en alle andere godsdiensten op het
oog hebben. Dit laatste hadden de kandidaten niet in hun program staan, ook
stond er niet in dat zij tot de bovengenoemde sekte behoorden, maar hun program verschilde niet veel van dat der anderen: grotere klaslokalen voor scholen,
straatverlichting, goede wegen enz. enz. Op deze manier probeerde de Sokagakkai zonder haar ware gelaat te tonen twijfelaars en mensen die genoeg hebben
van het politieke geknoei voor zich te winnen. De cijfers boven laten zien met
hoeveel succes.
Meer nog dan de politieke shakubuku heeft de Sokagakkai de godsdienstige
georganiseerd en zelfs ook ingeschakeld in de politieke shakubuku. In 1951
proclameerde Toda, de tweede president van deze sekte, officieel de shakubuku.
Tegelijkertijd reorganiseerde hij de hele Sokagakkai en maakte van haar een
straf militaristische organisatie met een ijzeren discipline die in veel punten
sterk herinnert aan die van het oude vooroorlogse Japanse leger. Zij werd onderverdeeld in kleinere groepen met aan het hoofd leiders die door het hoof dbestuur gesalarieerd werden. Zo is op het ogenblik het hele land opgedeeld in 34
shibu (regionale afdelingen) . Elk van deze shibu telt 32 chiku (district) , elk
district weer 10 tot 12 han (kring), elke han bestaat uit 10 soin (groep), elke
groep uit 10 setai. De setai is de allerkleinste cel in de Sokagakkaiorganisatie
en telt 1 tot drie leden. Het aantal leden wordt bij de Sokagakkai niet geteld,
alleen het aantal setai. Daarom slaan alle getallen die de Sokagakkai publiceert
op het aantal setai. Wanneer we die getallen verdubbelen zullen we ongeveer
dus het werkelijke aantal leden bij benadering vast kunnen stellen. Door middel
van deze straffe organisatie was het het hoofdbestuur van de sekte mogelijk een
strenge controle uit te oefenen op de activiteit der afzonderlijke leden en deze
tot in de kleinste dorpjes en gehuchten te leiden. Verder houdt zij het contact
met het hoofdbestuur gaande door middel van haar officieel orgaan, de Seik yoshlmbun, welke een oplage heeft van meer dan 400.000 exemplaren.
De grootste kracht van de Sokagakkai vormen natuurlijk de jongeren. Toda
heeft dan ook voor hen een heel eigenbeweging in het leven geroepen. Alle
leden onder de dertig jaar behoren tot de twee jongerenorganisaties: een voor de
meer dan 120.000 jongens, een voor de ruim 170.000 meisjes. Die van de j ongens is onderverdeeld in 85 militair georganiseerde bataljons, die van de meisjes
in 77 bataljons. Het is echter de bedoeling van het hoofdbestuur het aantal
bataljons voor beide groepen op te voeren tot honderd. In de bataljons voor de
jongens vindt men transportgroepen en harmonieën, bij die van de meisjes fluitgroepen en meerstemmige koren die 'bij de grote vergaderingen optreden. Ieder
bataljon heeft zijn eigen vaandel. Zij zijn verspreid over heel Japan en genum-
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merd. Zo is het 42e van de meisjes in Hokkaido (Japans noordelijkste eiland),
het 35e van de jongens in Tokio in het Urawa-district, het dertigste van de
meisjes in Okayama, het 77ste van de jongens in Fukuoka (Kjoesjoe). Vooral
deze bataljons hebben veel bijgedragen tot de bekerings- en verkiezingssuccessen van dit jaar. Een meisje in Tokio, hoofd van een van deze bataljons, heeft
zo 1500 leden van haar bataljon ingezet. Zij zelf, professor in de opvoedkunde
en oud-studente van de grootste protestantse universiteit in Japan, de Rikkyo,
heeft veel van haar eigen studenten en oude vrienden en kennissen van de
Rikkyo meegenomen naar een van de drie tempels van de Sokagakkai in Tokio,
om hen daar met de drie biduren kennis te laten maken en door middel van
haar vrienden deze mensen tot een bekering te brengen. 's Morgens om tien uur,
's middags om 2 uur en 's avonds om 6 uur worden de als resultaat van de
shakubuku samengekomen mensen ingeleid in de Sokagakkai; daar leren zij
ook het hoofdgebed, het aframmelen van de woorden Namumyohorengekyo,
een magische toverformule waardoor hen de boeddhistische hemel ontsloten
wordt. Tenslotte worden ze dan door een soort boeddhistisch doopsel (het opleggen en ronddraaien van een omwikkelde lat op hun hoofd en de woorden
Namumyohorengekyo van de bonze) in de sekte opgenomen als lid. Degenen
die niet willen, worden door de bataljons of door de setai uit de buurt in herhaaldelijke gesprekken en urenlange bezoeken zo bewerkt, dat verschillenden om
maar van de lastposten af te zijn tot de sekte toetreden. Op deze manier probeert
deze sekte hele buurten, wijken en steden voor zich te winnen, want er is geen
beter werkgebied voor deze sekte dan de steden, waar de han, de soin en de
setai betrekkelijk dicht bij elkaar zitten, zodat zij intensief de wijken en buurten
bewerken kunnen. Zo is het te verklaren dat deze sekte vooral in het TokioYokohama-gebied, waar op een oppervlakte van onze provincie Gelderland of
Brabant ongeveer 12 miljoen mensen samenhokken (een randstad dus in het
kwadraat) enorme successen heeft geboekt: 26% van al haar aanhangers zijn in
dit gebied te vinden; in de tweede Japanse randstad, het Kyoto-Osaka-Kobe
gebied (tegen de 9 miljoen) heeft zij 19% en in het kolossale industrie-, mijnen hoogovengebied van Noord Hj oesj oe 10% van al haar aanhangers. Deze zijn
meestal fabrieksarbeiders, ofschoon men ook veel onderwijzers onder haar aanhangers telt.
Als gevolg van de boven beschreven organisatie, waarmede deze sekte headlines gemaakt heeft in de Japanse pers, is haar ledental enorm gestegen. In
1951 telde zij voor de Shakubukuproclamatie slechts 5 000 leden. Een jaar later
was dit aantal gestegen tot 10.000 setai (20.000 leden ?) . In 1956 telde zij er
400.000, aan het begin van dit jaar heeft zij de miljoen overschreden. Het
hoofdbestuur had voor dit jaar alleen al 300.000 setai op zijn program gezet; in
juni had zij bij de miljoen van januari reeds 240.000 setai er bij gewonnen
(dit is twee maal het totaal aantal katholieken van Japan), zodat te verwachten
is dat zij op het eind van dit jaar zeker de 1.400.000 zal bereiken (± 3.000.000
leden?).
Hiermede hebben wij beschreven wat deze sekte tot dé sensatie van het jaar
1959 hier in Japan gemaakt heeft. Wanneer wij aan deze shakubuku-methoden
denken, kunnen wij het met de London Times eens zijn, die naar aanleiding van
de verkiezingen van juni schrijft: De tijden zijn nog ver dat de politiek in Japan
enkel binnen de omraming van de democratie zal komen tot een vrije meningsuiting. Ook het heden schijnt nog niet voor verbetering vatbaar, nu bij de jong.
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ste verkiezingen een fanatieke godsdienstige sekte duidelijk laat zien dat de
ouderwetse goden nog steeds achter de coulissen het toneel der Japanse politiek
beheersen.

De ontwerpers van de Sokagakkai
Wanneer men een aanhanger van de Sokagakkai vraagt, wie eigenlijk de
stichter van zijn sekte is, krijgt men tien tegen een het antwoord dat dit Nichiren, de beroemde Japanse prediker uit de 12e eeuw, niet Makiguchi of Todo is.
Dit neemt echter niet weg dat alle niet-leden vooral om historische redenen niet
Nichiren maar Tsunaburo Makiguchi en Josei Toda als de eigenlijke ontwerpers
aanwijzen. We kunnen het hiermee alleen maar eens zijn en naderhand zullen
we zien dat Nichiren onmogelijk de stichter van deze sekte had kunnen zijn, ook
al zouden we haar leer enkel tot het boeddhisme beperken.
Makiguchi Tsunaburo, adoptief-zoon, was niet al te begaafd en moest daarom
hard werken om door zijn schooljaren heen te komen. Hij werd onderwijzer en
stond 20 jaar lang aan het hoofd van een school. In die tijd heeft hij Jinseichirigaku (antropologische geografie) en verder in twaalf delen: Sokakyoikugakutaikei (systematische pedagogie der creatieve waarden) geschreven, waarin hij zijn
creatieve waardenf ilosof ie, welke later de grondslag zou worden van de Sokagakkai, ontwikkelde. Van dit laatste werk zijn vier delen in druk verschenen.
Verschillende geleerden uit die tijd hebben dit werk hoog aangeslagen. Hij was
dan ook meer dan een schoolmeester, een echte studax en theoreticus. In die tijd
echter dacht hij nog niet veel aan de godsdienst als onderdeel van zijn waardenleer. Hij had de gewoonte zijn ideeën altijd tussen het werk door in een notitieboekje op te schrijven, zodat hij steeds erg ingekeerd en weinig spraakzaam was,
zoals een van de dit jaar gekozenen getuigde. In deze jaren ontmoette hij ook
degene die steeds zijn grootste verdediger en propagandist zou zijn: Josei Toda
(1900 - 1958) . Deze had vroeger de high school bezocht, werd daarna verkoper
in een winkel, maar slaagde naderhand er toch nog in het onderwijzersexamen
af te leggen. Hij werd aangesteld op een lagere school op het eiland Hokkaido,
waar ter zelf der tijd ook Makiguchi werkzaam was en waar zij elkaar voor het
eerst ontmoetten. Naderhand werd Toda hoofd op een lagere school in Tokio en
hier begon hij ijverig de creatieve waardenleer van Makiguchi te verdedigen. Na
drie jaar in Tokio gaf Toda zijn onderwijzersbaantje eraan en werd hij manager
van een drukkerij . Al bracht dit een hele verandering in zijn leven teweeg, toch
gaf hij zijn relaties met Makiguchi niet op. Zij gingen beiden naar de Daisekitempel niet ver van de berg Fuji en lieten zich opnemen in de Nichirenshoshu,
de grootste boeddhistische sekte in Japan. Hier nam Makiguchi de leer van de
Nichirensekte in een sterk persoonlijk geïnterpreteerde versie in zijn waardenleer
op.
In het jaar 1930 stichtten beiden de Sokakyoikugakukai (letterlijk de vereniging der opvoedkundige creatieve waardenleer), naderhand,nadat de opzet wat
breder was geworden, werd dit de Sokagakkai (so = scheppen, Ka = waarde,
gak = leer, kai = vereniging; dus, vereniging der creatieve waardenleer) .
Tegelijkertijd begonnen zij aan de Daisekitempel met een zomercursus, die in
het begin veel onderwijzers en leraren trok, maar later toen de opvoedkunde niet
meer zo sterk in deze cursussen benadrukt werd, ook veel mensen uit andere

344 SOKAGAKKAI, JAPANS GROOTSTE BEDREIGING
klassen van de Japanse samenleving. Makiguchi werd de president van de nieuwe vereniging en Toda als directeur de meer praktische organisator. Jaarlijks
werden de cursussen gehouden, maar het aantal leden nam niet erg toe, zodat er
na 7 jaar nog niet meer dan 50 waren. Daarna begon de groep echter zich goed
te ontwikkelen, vooral ook omdat de opzet veel ruimer geworden was. In 1941
bedroeg het ledental 3000.
Onder de oorlog brak er een heel zware tijd aan voor deze religieus getinte
studiegroep. De leden weigerden namelijk op grond van hun godsdienstige overtuiging de shintoistische Amaterasugodheid als hoogste godheid te erkennen.
Velen werden daarom in hechtenis genomen. In 1943 moesten ook Makiguchi
en Toda om dezelfde reden „wegens overtreding van de wet op de openbare
veiligheid en gebrek aan eerbied", zoals het heette in het arrestatiebevel, de
gevangenis in. In deze periode lieten velen hen in de steek. Tegen het einde van
de oorlog waren het er nog maar weinigen die met hen aan hun overtuiging
vasthielden. In 1944 stierf Makiguchi in de gevangenis op 73- jarige leeftijd,
zodat Toda alleen overbleef met de grote opgave na de oorlog de Sokagakkai
opnieuw te organiseren. In de gevangenis had hij ruimschoots gelegenheid gehad
door zijn verkeer met Makiguchi de waardenleer in zich op te nemen. In die tijd
werd hij dan ook meer theoreticus dan voorheen. Na de oorlog kon hij de gevangenis verlaten en ging hij weer in het zakenleven.
Hier besteedde hij al zijn krachten weer aan de drukkerij en aan de verkoop
van onroerende goederen. Hij gebruikte zijn kantoor voor de verbreiding van de
Sokagakkai en begon tussen zijn werk door lezingen te geven over de Hogekyo, de enige soetra der Nichirensekte. In die tijd kwam ook de oude groep van
voor de oorlog weer bijeen. Velen van hen hadden v66r de onderdrukking door
de regering gezworen de hele leer te veranderen. Daardoor kwamen zij in conflict met Toda die vastbesloten was de waardenleer van Makiguchi trouw te
blijven. Hij stond de verandering niet toe. Niet alleen krachtens zijn ambt van
directeur, ook als goed spreker en debater kon hij de oude groep weer op zijn
hand krijgen. In 1946 organiseerde hij het eerste naoorlogse congres der Sokagakkai. In 1950 mislukten al zijn zaken. Datzelfde jaar nog werd hij tot Maki guchi's opvolger en tweede president gekozen. Van nu af gaf hij al zijn tijd aan
de Sokagakkai. Datzelfde jaar nog begon hij avondcursussen aan de economische faculteit der Chuo-universiteit in Tokio te volgen. Door deze studie werd
hij een heel ander mens. Zijn nieuwe ervaringen op de universiteit waren van
groot nut voor zijn propagandapolitiek. Hij legde zich meer dan voorheen toe op
opvoedkunde, heel bijzonder de methoden om anderen te overtuigen. In die tijd
schreef hij voor de leiders van de Sokagakkai de Shakubukukyoten, een handboek voor shakubuku, dat naast theoretische uiteenzettingen over de wereldbeschouwing der organisatie, praktische richtlijnen bevatte voor de leiding en
bekering van anderen. Daarnaast organiseerde hij voor dezelfde leiders grote
congressen, zoals dat van Otaru b.v., waar hij experts uit het hele land met
vliegtuigen liet komen, om hen over agitatie, propaganda en praktische overtuigingsmethoden te doen spreken. Ook ontwierp hij een nieuwe methode om de
bekeerlingen in de Sokagakkai in te leiden. Zij hoefden niet meer, zoals dat bij
andere godsdiensten het geval was, eerst de hele leer van 'buiten te leren, maar
konden onmiddellijk in de sekte opgenomen worden. Door de dagelijkse praktijk
en voortdurende tips van boven ontdekken zij langzamerhand wat de leer van
Sokagakkai eigenlijk inhoudt. Ieder leert of wordt beleerd naar capaciteit en
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behoeften, zodat iedereen tevreden is met dat wat hij op dat ogenblik weet of
gehoord heeft. Zo is het te verklaren dat vele leden van de Sokagakkai de
waardenfilosofie niet eens kennen noch begrijpen, en zich slechts beperken tot
het vele duizenden malen aframmelen van de voor de meesten magische tover
formule: Namumyohorengeikyo. Zo kan men ook verklaren dat vele gelovigen
die dagelijks urenlang aan bekeringswerk doen, zelf nog niet weten wat, de
waardenfilosofie inhoudt, omdat zij, naar hun zeggen, nog niet zo ver zijn.
In 1951 hield Toda zijn beroemde Shakubukuproclamatie, die gevolgd werd
door de boven beschreven geweldige successen. In 1958 overleed hij, nauwelijks
58 jaar oud. Het presidentschap werd voorlopig door een presidium overgenomen. Het jaar 1959 is voor de sekte een jaar geworden van wat zij zelf „het
wonder" noemen: de grote verkiezingssuccessen.
Tenslotte willen we hier nog even de verdere ontwikkeling van deze sekte
aangeven. Door de centralisatie van de Sokagakkai en het groot aantal bekeerlingen werden de klachten dat er niet genoeg aandacht besteed werd aan de zg.
nazorg der bekeerden steeds sterker. Daarom heeft het presidium aan het begin
van dit jaar verschillende besluiten genomen die de eerstkomende jaren de richting van deze sekte zullen bepalen: 1. Het decreet van Toda, dat. er buiten de
hoofdcentrale geen andere centrales zullen zijn, wordt ongedaan gemaakt. Er
zullen in de komende jaren voor het gehele land filialen opgericht worden.
Voor het jaar 1959 werd bepaald: a. plaatselijke vergaderzalen te bouwen in
Nagoya, Niigata, Koiwa, Fukuoka, Shizuoka, Sakai (bij Osaka), Umeda en
Fukushima. b. Over het hele land tien nieuwe tempels te bouwen. 2. Voortaan
zal niemand meer persoonlijk het presidentschap bekleden. Dit zal voortaan door
het presidium waargenomen worden. De beslissingen van dit presidium zullen
rechtskracht hebben enkel en alleen wanneer ze met absolute eenstemmigheid
aangenomen worden.
Het presidium heeft onder meer hiertoe besloten opdat outsiders niet zouden
denken dat de president een soort dictator is met dictatoriale macht. (Hoe heftig
anticommunistisch ook, ze schijnen het toch net zo te moeten doen als de communisten) . Door deze besluiten hoopt ze afval van de gelovigen tegen te gaan
en haar propaganda met dezelfde vaart als tot nu toe voort te zetten, om haar
doel zo spoedig mogelijk te verwezenlijken. De Sokagaku-aanhangers in de buurt
van onze Nanza-universiteit roepen dat zij binnen de tien j aar de macht hier in
Japan in handen zullen hebben, om alle andere godsdiensten uit te roeien, alle
bewoners van de Japanse eilanden te dwingen tot haar sekte toe te treden en te
beginnen met de bouw van de grote tempel. Eerst dan zal haar doel volledig
verwezenlijkt zijn.
Hoe denken de gelovigen over deze stichters ? De meesten van hen beschouwen Toda als de eigenlijke verschijning van Nichiren in onze tijd, en de meesten
geloven dat hij de eigenlijke stichter was. Voor ons is het vreemd dat zij aan de
ontwerper van hun sekte voorbijgaan en de organisator ervan als de eigenlijke
grote stichter, een nieuwe incarnatie van Nichiren, beschouwen, enkel en alleen
omdat de laatste later geleefd heeft en dus actueler was. Wij zouden moeilijk
Paulus boven Christus kunnen verheffen.
De Sokagakkai is een sensatie wat haar shakubuku betreft, zij is het niet
minder in haar levensfilosofie, waarin ze van het materialisme ongeveer een
godsdienst maakt en haar theologie die zij baseert op historische leugens en verzinsels.
-

22

346

SOKAGAKKAJ, JAPANS GROOTSTE BEDREIGING

De creatieve waardenleer
De Sokagakkai beroept zich erop dat zij modern is om haar filosofie, dat zij
op de dertiende eeuw terug gaat om haar theologie. Geen van beide is echter
waar. De waardenleer van Makiguchi gaat in grote trekken terug op de Badense
school. Deze leert dat de hoogste waarden in de mens zijn: het ware, het goede
en het schone. Volgens Makiguchi is dit echter niet waar, maar moeten we die
vervangen door: het nuttige, het goede en het schone. Makiguchi heeft dus het
ware vervangen door het nuttige en zoals we later zullen zien heeft dit ook een
symbolische betekenis gehad, want hij heeft zich van het ware ook niet al te veel
meer aangetrokken. Deze drie hoogste waarden vormen het menselijk geluk.
Deze drie tot levensdoel maken kan men het scheppen van deze waarden noemen. (Scheppen heeft dus bij hem niet de ;betekenis die wij er gewoonlijk aan
geven: uit niets iets maken) . Dit scheppen der waarden is het hoogste geluk en
doel van de mens. Hij analyseert de afzonderlijke waarden als volgt: het nuttige
houdt alles in dat betrekking heeft op een lang leven, zoals rijkdom, gezondheid
enz. Wat echter het leven verkort, zoals armoede en ziekte, is de vijand van het
nuttige, de schade. Nu meent Makiguchi dat het meest typische en oorspronkelijke van zijn leer gelegen is in de gedachte van het creatieve nuttige. Vroeger
dacht men aan het nuttige als iets dat men moet verachten. Tegenover een
puriteins vergeestelijkt bestaan stond het najagen van het nuttige als iets dat
niets anders was dan het bevredigen van de menselijke behoeften, iets dat alleen
maar economische betekenis had. De twee waarden van het schone en het nuttige
hebben meer dan enkel persoonlijke voordelen in zich, zij zijn elementair voor
de maatschappij, noodzakelijk voor een leven dat het hoogste goed nastreeft. Zij
zijn het hoogste doel van de mens en het allerhoogste geluk.
Makiguchi heeft op de eerste plaats zijn leer hier heel handig aan het Japanse
materialisme aangehaakt: een gezond en rijk leven is de hoogste vorm van geluk.
Had hij dit niet gedaan, dan had hij nooit zo'n aanhang gekregen. Want het
Japanse materialisme is een van de grootste obstakels b.v. voor het christendom,
dat nooit zoiets kan leren. Vervolgens blijft er van die buitengewone oorspronkelijkheid niet zoveel over, wanneer men b.v. de boeken over de „Kulturphiloso-phie" der Duitse school gelezen heeft; ook het Pragmatisme laat van die oorspronkelijkheid niet veel meer over.
Over de scheppende waarde van het goede leert Makiguchi: Het leven van d.^
mens is enkel goed in het geloof in de sekte van Nichiren. „Dit is de scheppende
waarde van het goede, zoals een goede gezondheid en rijkdom de scheppende
waarden van het nuttige inhouden. Het goede kan daarom alleen maar in de
godsdienst van Nichiren in ons leven verwezenlijkt. worden". Daar waar dus
Kant het goede legt in de plicht om de plicht, legt Makiguchi het goede in een
boeddhistische sekte, die zo een kleine schakel wordt in zijn waardenf ilosof ie.
We zijn daarmee aanbeland bij de behandeling van zijn speciale boeddhistische
leer.
Het Boeddhisme van de Sokagakkai
Makiguchi schrijft in zijn boeken herhaaldelijk dat de godsdienst van de
Sokagakkai de Nichirenshoshu is. Wat is deze Nichirenshoshu?
Zij is een van de meest agressieve Japanse boeddhistische sekten. Zij werd
gesticht in 1253 door de Japanse revolutionaire prediker Nichiren (1222-1282).
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Nichiren, die volgens zijn aanhangers een buitengewone wondermacht had en de
komst van de Tartaren in Japan voorzegde, leerde dat er maar één soetra de ware
was, namelijk de Hogeikyosoetra. Allen die deze soetra niet aanvaarden en zich
beroepen op andere soetra's gaan naar de hel. Daarom moeten alle aanhangers
van de andere boeddhistische sekten, zoals de Tendaishu, de Jodoshu en de Zen
door middel van de shakubuku bekeerd worden. Bekeren zij zich niet, dan gaan
zij naar de hel. Daarom is ook niets te verwachten van de aanroeping van
Amida's naam: de Nembutsu. Alleen door de drie geheimen kan men het heil
verkrijgen. Deze drie geheimen zijn: 1. de hommonhonzon: dit is de verering
van het beeld van Shakyamuni en de beelden van de bosatsu (boeddhistische
heiligen) , van de mandara, (dit is een soort schilderij waarop de namen van
Shakyamuni en de andere goden, en de vijf lettertekens, d.w.z. de formule
Namumyohorengekyo, geschreven staan), van het boeddhistische altaar, en tenslotte van de Hogekyosoetra. 2. hommondaimoku, dit is het aanroepen van de
daimoku ofwel: Namumyohorengekyo (de betekenis van dit woord is: namu ik geloof, myo = wonderbare, ren lotusbloem, ho = wet, geikyo -- soetra:
ik geloof in de soetra van de wonderbare (lotus) wet, en is dus niet meer dan
een geloofsbekentenis in de soetra welke volgens Nichiren de enige ware soetra
is) . Deze aanroeping volstaat voor de bekering. Door deze aanroeping veelvuldig
te herhalen verkrijgt men het heil. 3. de hommonkaidan, dit is degenen die de
daimoku bidden en aanvaarden worden in de levende Boeddha veranderd en
zullen leven in het eeuwige licht.
Nichiren heeft voor zijn dood alle autoriteit overgedragen aan een college van
zes leerlingen. Verder heeft hij bepaald dat de Kuentempel bij de Minobuberg,
ook wel Minobutempel genoemd, (niet ver van Kofu), de hoofdtempel van zijn
sekte zal zijn. Dit moge volstaan als een zeer summier overzicht van de Nichirensekte, op het ogenblik de grootste boeddhistische sekte.
Makiguchi heeft deze drie geheimen uiterlijk overgenomen, maar tenminste
aan het eerste van de drie een heel andere inhoud gegeven. In de Nichirensekte
wordt Shakyamuni vereerd als de boeddha van de eindtijd. Makiguchi en zijn
Sokagakkai echter leren dat Shakyamuni door zijn dood al zijn betekenis heeft
verloren, en nu niet meer is dan een dode Boeddha. Het boeddhisme onderscheidt na de dood van Boeddha 3 perioden: een van 500, een van 1000 en de
laatste periode of eindtijd van 10.000 jaar. Al deze perioden zijn wat betreft het
onderhoud van de wet verschillend. Het hele boeddhisme leert echter dat men
ook in deze drie tijden door Shakyamuni het heil kan verkrijgen. De Sokagakkai nu breekt met deze traditionele leer en verkondigt dat Nichiren de Boeddha
is van de eindtijd. Zij beroept zich voor deze leer op de Goshohan, de geschrif ten van Nichiren. Nu is het een feit dat er in de hele Goshohan niets te vinden
is dat ook maar een dergelijke leer zou kunnen suggereren. Wel kunnen we er
het tegendeel vinden. We lezen er dat Nichiren zich de leerling noemt van
Shakyamuni; nergens schrijft hij over zich als de mappo no hombutsu, de boeddha van de eindtijd. In 1271 schreef Nichiren in de Kitosho: Shakyamuni verenigt in zich de drie ambten van koning, leraar en vader. Verder schreef hij in
datzelfde jaar: „Shakyamuni is de Boeddha die verheven is boven de heersers
van ons land, hij is de vader en de moeder van de Sabasekai (het heelal), hij is
de leraar".
Men hoeft dus helemaal geen expert te zijn om uit de geschriften van Nichiren te begrijpen dat hij Shakyamuni ook als de meester van deze tijd beschouwd
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heeft. Verder is het beste bewijs hiervoor dat ook de Nichirensekte Shakyamuni
als de Boeddha van de eindtijd vereert. Hiermee heeft de Sokagakkai het eigenlijke boeddhisme de rug toegekeerd. Dat zij vooral in de Japanse boeddhistische
provincies weinig of geen succes heeft, kunnen we voornamelijk uit dit haar
hoofddogma verklaren, want geen boeddhist zal dulden dat men Shakyamuni
begraaft en voor dood verklaart. Dat zij in de Japanse grote steden zoveel succes
heeft, lijkt mij het duidelijkste bewijs dat er niet veel echt beleefd boeddhisme
in de steden meer te vinden is.
Verder leerde Makiguchi: 1. Dat niet de Kuentempel, maar de Daisekitempel
(bij de berg Fuji) de hoofdtempel is van de Nichirenshu. 2. Dat Nichiko, een
van de zes leerlingen van Nichiren, de eigenlijke opvolger was. Dit alles is
echter in flagrante tegenspraak met de historie en door Makiguchi verdraaid en
verwrongen „pour le besoin de sa cause" .
Het is dan ook geen wonder dat de heftigste bestrijders van deze ,,boeddhistische" sekte de boeddhisten zelf zijn en juist die waaraan ze zich het meest verwant voelen: De Nichirenshu.
Het is niet de eerste keer dat in de Japanse geschiedenis een sekte is opgestaan die met leugen en bedrog haar leer probeert te funderen. Misschien denkt
menigeen dat deze sekte juist daarom zichzelf niet lang zal overleven. Men kan
zich echter sterk hierin vergissen. De Nichirenshu verschilt in menig opzicht ook
niet veel van deze sekte en toch telt ze nog de meeste leden en ook de Islam
heeft veel in de Koran staan dat historisch onjuist en verdraaid is, toch hoort zij
,nog bij de grootste. Maar wat al deze sekten wel gemeen hebben is dat ze uiterst
gevaarlijk zijn. Zo lang zij in de minderheid zijn, proberen zij met leugen en
bedrog zich door te zetten, zodra ze echter in de meerderheid raken, grijpen ze
naar geweld. Ook met de Sokagakkai zal dat ongetwijfeld het geval zijn. Daarom is zij de gevaarlijkste godsdienst van Japan, die tegenover het christendom
niet minder onverdraagzaam zal zijn dan het communisme.
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Boris Pasternak
EINIG auteurs hebben de laatste tijd zo zeer de aandacht getrokken als
W
Boris Pasternak. Zijn roman, Dokter Zjivago, hield een ogenblik de
wereld in spanning. En de belangstelling blijft nog levendig. De kranten berichtten dezer dagen dat Pasternaks naam voor het eerst weer op plakkaten verscheen naar aanleiding der looste opvoering van het door hem vertaalde stuk
Maria Stuart. Een paar dagen later verscheen zelfs zijn foto, toen hij bij een
concert de Amerikaanse dirigent Bernstein omhelsde. Als nieuwe voorzitter van
de Sovjet-Russische schrijversvereniging werd Pedin, wiens vriendschap met Pasternak bekend was, gekozen, terwijl Soerkow, die de strijd met hem aangebonden en zijn verwijdering uit de schrijversvereniging doorgezet had, nauwelijks
nog een stem kee . In december 1958 had Soerkow dit besluit verdedigd met
de woorden:
j unnen in onze rangen zulk een mens niet dulden, die het
waagt in een tijd, waarin ons volk zich naar het communisme haast, alles in een
twijfelachtig licht te stellen, terwijl miljoenen hun leven daarvoor offeren.
.... Pasternak schreef vanuit het door bederf aangevreten, kleinburgerlijke emigrantenstandpunt van een afvallige, die terzijde van de gang der geschiedenis
staat" 1 ) . Tegelijk verluidde het dat de beide schoonzoons van Chroestsjef
(J. Adsjubei, directeur der Istvestia, en K. Gondar, leider van het opera-gebouw
in Charkow) de almachtige staatschef Dokter Zjivago als vakantie-lectuur hadden aanbevolen en dat Chroestsjef zou gezegd hebben dat het boek minder gevaarlijk was dan men beweerde.
Toch is niet alle argwaan verdwenen. Zo kreeg de in Oxford wonende zoon
van Pasternaks zuster geen visum voor een bezoek aan Rusland. Natuurlijk had
Pasternak ook geen kans Chroestsjef naar Amerika te vergezellen. Dit viel Ilja
Ehrenburg ten deel die zich altijd handig aan de kant van de machthebber en
van de heersende richting weet te plaatsen en Michaïl Sjolochow, wiens Stille
Don, vooral na de verfilming, wereldfaam begint te krijgen. Sjolochow zelf
meende in de lente van 1959 te Parijs, dat Pasternaks roman in de Sovjet-Unie
had moeten verschijnen, opdat de Russische lezers zelf Pasternak hadden kunnen
veroordelen. Men had het boek niet moeten verbieden, doch juist verspreiden;
dan had de schrijver bij zijn eigen lezers een nederlaag geleden en was het werk
nu reeds vergeten; want Russische lezers stellen hoge eisen. Dokter Zjivago, zo
oordeelt Sjolochow, is een „amorfe massa", die nauwelijks een roman genoemd
kan worden. Ilja Ehrenburg vond Pasternak egocentrisch: hij zou nooit iemand
anders dan zich zelf begrepen hebben. Wel is hij een groot dichter, maar „wanneer hij op het ongelukkige idee komt een roman te schrijven en het leven van
een volk te schilderen, stelt hij artistiek te leur".
De vonnissen van Sjocholow en Ehrenburg zijn daarom belangrijk, omdat zij
overeenstemmen met die oordelen uit het Westen, die de roman als kunstwerk

ji

1 ) Neue Zürcher Zeitung, 16-12-1958. Nog op het derde congres der Sovjetschrijvers (18~23 mei 1959) noemde hij Pasternak een verrader. Cfr. Dr. R. Haardt,
Chroestsjef en de Russische schrijvers. in Streven, november 1959.
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gering schatten en hem slechts wegens de politieke achtergrond van betekenis
achten, en vervolgens omdat zij uitnodigen tot een vergelijking met Sjolochows
eigen werk. Doch laten wij ons hier voorlopig vergenoegen met enkele bijzon derheden over Pasternaks biografie en levensomstandigheden 2
) .

Boris Leonidowitsj Pasternak (geb. 11 - 2 - 1890) is de zoon van de bekende
Russische schilder en graficus Leonied Pasternak van joodse afstamming, die
met Tolstoi bekend was en enige van zijn boeken illustreerde. Hij maakte o.a.
een portret van R. M. Rilke, die ook Boris ontmoette en wiens invloed deze
aanvankelijk onderging (de Brief is aan Rilke opgedragen) . De vader emigreerde in 1921 naar Duitsland en van daar in 1938 naar Engeland, waar zijn dochter
met een psychiater trouwde en waar hij in 1945 stierf. Boris' moeder was Rosaliya Ossipowna Kauf man, een voortreffelijke pianiste. Boris zelf studeerde eerst
muziek en dweepte met de componist Skrjabin, een buurman en vriend van de
familie. Deze moedigde hem aan en schonk hem zijn zegen. Maar Boris, die
wel prachtig improviseren kon en ook componeerde, verwaarloosde de praktische
oefeningen. ,Met enige moeite", zo schrijft hij, „slaagde ik erin dragelijk piano
te spelen, lioewel ik nauwelijks de noten kon lezen .... Ik verachtte alles wat
handwerk en niet-creatief was in de arrogante overtuiging dat ik dat alles beheerste. In het werkelijk leven, dacht ik, zijn er slechts wonderen en goddelijke
ingevingen, niets dat uitgedacht en met opzet verworven is .... Met bezwaard
gemoed rukte ik mij los van de muziek .... Eerst langzamerhand gelukte mij
dit. Later dreef ik mijn onthouding tot het uiterste. Ik raakte geen toets meer
aan, bezocht geen concerten meer en vermeed de omgang met mensen" (Over
mij zelf, 23 - 25).

Pasternak begon filosofie en filologie te studeren aan de Moskouse universiteit. In de lente van 1912 reisde hij met 200 roebel op zak, door zijn moeder
met pianolessen verdiend en van het huishoudgeld gespaard, naar Marburg om
bij Cohen, Hartmann en Natorp te gaan werken. Hij was enthousiast over zijn
leraren en dezen sloegen zijn filosofische begaving zo hoog aan, dat de nieuwKantiaan Cohen hem raadde in filosofie door te gaan. Doch de drang der poëzie
was zo sterk in hem dat hij deze bekoring gemakkelijk overwon. Na een reis
door Italië, waar hij Venetië en Florence bezocht, keerde hij naar Rusland terug
en gaf spoedig zijn eerste poëziebundel uit. Afgezien van een korte reis naar
Duitsland in 1922 bleef hij voortaan in Moskou. In de oorlog werd hij wegens
een door een ongeluk veroorzaakt beenmankement niet opgeroepen. Zijn door
Rilke en de symbolisten beïnvloede, aanvankelijk lyrische richting gaf hij reeds
tijdens de oorlog op en sloot zich bij de rechtse vleugel der Futuristen aan. Hij
beschreef hier de poëzie als „een scherp gefluit, een knarsen van opeen gedrukte
ijsschotsen, de nacht die het blad doet bevriezen, het prijsgezang van twee
nachtegalen". Tot 1933 publiceerde hij verhalen en lyriek, ook politieke poëzie,
die hem na de dood van Alexander Blok, Jessenin en Majakofsky als de belangrijkste dichter van Rusland bekend maakten.
Intussen vond zijn werk weinig instemming bij de heersende partij. Hij werd
2 ) Pasternak heeft zich tweemaal aan een autobiografie gewaagd: eenmaal in een
begeleidende Brief aan een uitgever, een Ontwerp van een Zelfportret (Keulen 1958,
Kiepenheuer und Witsch) , en andermaal in Over mij zelf, dat hij schreef voor zijn
Italiaanse uitgever Feltrinelli te Milaan. Gerd Ruge publiceerde een fotobiografie van
Pasternak (Kindler, München 1958).
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berispt wegens burgerlijk-subjectieve opvattingen en trok zich in de kleine
schrijverskolonie Peredjelkino bij Moskou terug. Met vertalingen van Rilke,
Goethe, Schiller, Kleist, Shakespeare, Shelley, Verlaine en van Georgische volkspoëzie kwam hij weer in aanzien en schiep hij zich een verzekerd bestaan. De
verslapping der censuur tijdens de tweede wereldoorlog maakte hem de uitgave
van twee nieuwe bundels lyriek mogelijk (1943 en 1945) . Maar na deze oorlog
moest hij met zijn poëtische werkzaamheid ophouden. Bijna tien jaar lang werkte hij nu aan zijn roman Dokter Zjivago, die hij in 1955 de staatsuitgeverij
overhandigde. Deze talmde met de uitgave en hield hem zoet. De partijleiding
verzocht hem de roman volgens het partijschema om te werken. Anders dan
Sj olochow die zijn Stille Don bereidwillig veranderde, was Pasternak slechts bereid enige passages in te korten, wat niet werd aangenomen.
In de zomer van 1956 stond hij zijn manuscript, dat blijkbaar sub rosa in
afschriften ook in Moskou vele lezers gevonden had, af aan de eng met de communistische partij verbonden uitgever Feltrinelli in Milaan. In 1957 verboden
de Sovjets het boek uit te geven. Pasternak vroeg nu Feltrinelli het werk niet te
publiceren en ook de autobiografie niet te drukken. De Italiaanse communist rook echter een goed zaakje en liet het boek verschijnen; zelfs door het
ingrijpen van Togliatti liet hij er zich niet van afbrengen. Pasternak verklaarde
in een interview met westerse journalisten, dat zijn roman door uit het verband
gerukte citaten niet als een kritiek op de Sovjetstaat mocht worden voorgesteld.
Hij was realist, vrijzinnig Godgelovige, geen marxist en geen dialectisch materialist. Zijn roman had geen politieke bedoelingen.
Gepubliceerd in Italië en vertaald in Duitsland, Engeland, Amerika, Frankrijk, Zweden en andere landen, bezorgde Dokter Zjivago in 1958 Pasternak de
Nobelprijs. De secretaris der Zweedse academie, Anders Oesterlin nóemde
Pasternak een der merkwaardigste dichters van het nieuwe Ruslah& Met Maj akowsky was hij tevoorschijn getreden als baanbreker der moderne lyriek en had
de poëtische taal der Sovjet-Unie vernieuwd. Dokter Z jlvago was met Tolstoi's
Oorlog en Vrede te vergelijken. Pasternaks kunst bestond in de weergave van de
betovering der jaargetijden, van de vlucht des tijds en de polsslag der dagen. Hij
bekritiseerde niet de revolutie, doch haar meelopers. Het was een daad, in zulke
verhoudingen een dergelijk werk te voltooien, dat boven de partijen stond en in
zijn humane tendens haast antipolitisch was.
Dat ook politieke motieven bij deze toekenning van de Nobelprijs meespraken, is wel waarschijnlijk. Reeds in 1933 was de Russische emigrant Iwan Boenin de Nobelprijs toegekend en in 1936 ontving de Duitse auteur Carl von
Ossietzky, die bij de Rijksdagbrand van 1933 gevangen genomen was en drie
jaar in concentratiekampen vertoefd had, de Nobelprijs voor de vrede. Het geval
Pasternak lijkt veel op het geval Ossietzky. Over dit laatste schreef in 1936 het
Duitse Persbureau: „De toekenning van de Nobelprijs aan een notoire landsverrader is zulk een onbeschaamde uitdaging en belediging van Duitsland, dat
zij een duidelijk antwoord vergt". Over Pasternak verspreidde het Persbureau
Tass een besluit van de schrijversvereniging: „Sinds lang vervreemd van leven
en volk, heeft zich Boris Pasternak nu, ontaard en aanmatigend, definitief als
vijand van dat alles getoond, wat elk Sovjetburger heilig is, nl. als vijand der
grote Oktoberrevolutie". Het besluit der Zweedse academie werd een vijandige
politieke daad tegen de Sovjet-Unie genoemd. Op de vraag of Ossietzky naar
Stockholm mocht reizen ter ontvangst van de prijs, antwoordde het Duitse mi-
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nisterie indertijd: „Carl van Ossietzky is een vrij man. Hij kan reizen waarheen
hij wil". In Moskou schreef Tass nu, dat het gemachtigd was bekend te maken
dat Boris Pasternak niets in de weg gelegd zou worden om zich buitenlands te
begeven.
Pasternak zag echter af van de prij$ met de motivering: „met het oog op de
zin die in de gemeenschap, waartoe ik behoor, aan de onderscheiding gegeven is,
moet ik de prijs weigeren". De Zweedse academie van wetenschappen betreurde
in een brief aan hem deze weigering. Het protest der Sovjet-regering werd door
de academie niet beantwoord. Wel verklaarde de Russische zaakgelastigde in
Stockholm dat de Sovjetregering geen represailles tegen Pasternak zou nemen.
Alle moeiten om de Russische regering van houding te doen veranderen, zo bv.
een telegram van de IJslandse, het communisme welgezinde Nobelprijswinnaar
Halldor Laxness aan Chroestsjef zelf, waren tevergeefs. Chroestsjef sprak zich
in een zittin van het centrale Sovjetcomité aldus uit over Pasternak, zonder hem
te noemen: , r zijn bij ons schrijvers die zeggen: hoe kan de partij leiding
geven in e literatuur ? Wij antwoorden: Wilt gij dan de partijleiding niet erkennen, mijn duifje ? Wat betekent dat: leiding door de partij ? Dat is toch de
wil van miljoenen mensen, van miljoenen hersens, het collectieve verstand van
miljoenen mensen. Menig litterator, die ergens in zijn datsja zijn slap werkje
uitgebroed heeft, zou dit als de gedachte van de huidige mensheid, van heel het
volk erkend willen zien. Dat is uitgesproken personencultus van iemand, die de
leiding der partij niet dulden wil. Zo iemand zou zich boven de partij, boven het
volk willen verheffen"
Slaafse litteratoren als Wladimier Samitsjastni waren minder terughoudend:
„Een zwijn bezoedelt nooit de plaats waar het vreet en slaapt. Vergelijkt men
Pasternak met een zwijn, dan moet men zeggen, dat een zwijn niet gedaan zou
hebben wat hij deed". Pasternak richtte zich in die dagen van opwinding tot
Chroestsjef zelf en getuigde, dat hij met het vaderland verbonden bleef en dat
het zijn ondergang zijn zou verbannen te worden. Aan de Prawda schreef
hij dat hij zich over de toekenning van de Nobelprijs verheugd had, dat hij
echter de politieke consternatie die er op gevolgd was, niet voorzien had en
daarom van de prijs had afgezien.
Pasternak werd dus het slachtoffer van een dwangsysteem dat velen van zijn
beste auteurs naar het buitenland dreef, anderen, waaronder ook teruggekeerden,
ter dood folterde, in concentratiekampen te gronde richtte, tot zelfmoord bracht
of tot stilzwijgen veroordeelde. Ook meerdere vrienden van Pasternak waren
daarbij, als Jessenin, Majakowski en de dichteressen Achmatova en Zwejateva.
Al werd Pasternak niet vervolgd en kon hij teruggetrokken leven, toch brachten hem indiscreties van journalisten vaak in moeilijkheden. Zo publiceerde Anthony Brown, correspondent van de Daily Mail, een gedicht dat de auteur hem
voor een oude vriendin in Parijs toevertrouwd had. „Ik ben verloren als een
wild dier achter tralies. / Ergens zijn mensen, vrijheid en licht. / Achter mij het
lawaai der vervolgers / en geen uitweg blijft mij open". Pasternak was in zorg
en verdedigde zich, dat het gedicht in een sombere, pessimistische stemming in
verband met de Nobelprijskwestie geschreven was. Zijn vrouw zei in tegenwoordigheid van een Amerikaanse journalist: „hoe dikwijls heb ik je al gezegd, dat
je geen journalist vertrouwen moet ! Zij gebruiken je enkel voor hun eigen
voordeel". De dichter zelf maakte het voornemen voorlopig geen journalist meer
te ontvangen.
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Inmiddels heeft Pasternak onlangs van de regering de opdracht gekregen, de
gedichten van de Indische filosoof en dichter Rabindranath Tagore te vertalen,
een bericht, dat echter later weer ontkend werd. Er gaan ook geruchten dat
de Russische staatsuitgeverij in deze herfst Dokter Z jivago zelf gaat uitgeven. Officiële instanties in Moskou schijnen tot de overtuiging gekomen te zijn
dat de litteraire kritiek de kritische zin van het volk onderschat heeft en dat het
boek niet zo'n opwinding zou veroorzaakt hebben, als westerse propagandisten
hetniet politiek tegen Moskou uitgespeeld hadden.
Het is wenselijk dat men iets weet van de menselijke omgeving, waarin de
auteur leeft en die ons uit de ambtelijke uitlatingen der officiële instanties reeds
enigszins bekend is. Vorstin Zinaida Sjakowskoy vergezelde in 1957 haar man,
een westers diplomaat, gedurende zijn ambtsperiode bij de legatie van zijn land
te Moskou. Zij slaagde erin met het volk zelf in contact te komen. Haar ervaringen deelt zij mee in het boek: So sah ich Russland wieder 3 ), waaruit wij het
volgende citeren. Op een of andere manier leerde zij een oude landedelman kennen, die zij Alexander Michailowitsj noemt. Hij was een man zonder bitterheid
of rancune en maakte geen aanspraak op enige vergoeding of herstel. „Het is
niet alles verkeerd bij ons; de nieuwe regering heeft ook goede dingen bewerkt'.
Terwijl het gewone volk zich heftig tegen het regime kantte, bleef hij rustig en
tevreden. „Kan men verlangen dat een groot aantal mensen bereid is martelaar
te worden ?" Hij had daarom ook medelijden met de strebers die gedwongen
waren spionagediensten te verrichten. „Onder een somber en droevig uiterlijk
verbergt ons land veel goeds en groots" ..... „Het geloof is het enige dat hier
rust en vrede schenken kan. De christenen zijn in Rusland van alle burgers de
enigen die met opgeruimd gemoed de hardheid van het regime verdragen. Zij
delen niet de algemene ontevredenheid van het volk noch de afgunst der in hun
eeuwig onbevredigde instincten bevangen materialisten" . „De gebreken van de
gemeenschap en van de staat laten de orthodoxe Russen niet onverschillig, doch
zij gebruiken slechts geestelijke wapens .... Als de enige vrije mensen der
USSR zoals de christelijke slaven in Rome vrijer waren dan hun heren trachten zij niet zich tegen de regering te verzetten, die hen elk ogenblik bedreigen en hun bestaan onmogelijk maken kan" . „Paria's onder paria's, hoeven zij
zich niet te „proletariseren" om het volk nader te komen. De godsdienst is in de
USSR niet de zaak der intellectuelen of der bourgeosie. De gelovigen nemen de
beproeving aan als gerechte straf, zelfs als een genade. Het is een merkwaardige
paradox dat het regime meer heeft te vrezen van de ontevreden materialisten,
van de teleurgestelde communisten, van de agnostici, die allen slechts hun eigen
korte aardse leven voor ogen hebben en voor wie de gedachte van voortdurende
opoffering iets irriterends heeft, dan van de gelovigen, die zich gemakkelijker
met de bitterheden des levens verzoenen. In een internationaal gewapend conflict of een nieuwe revolutie zullen het zeker niet de Russische christenen zijn
die het teken tot opstand geven. Men kan wel zeggen: als de gehele bevolking
der USSR gelovig was, kon het centraal-comité der KPSU rustig slapen. Zou ooit
het vuur der vergelding voor de tyrannen slaan, dan zullen de voltrekkers van
het vonnis van gelijke gezindheid zijn. Het harde leven en de voortdurende
3 ) Prinzessin Zinaida Schakowskoy, So sah ich Russland wieder, Piper, München,
1958. Franse vertaling: Ma Russie habillée en URSS, Grasset, Parijs.
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angst moede, de geestelijke vrijheid missend waarin zij slavernij zouden kunnen
verdragen, wachten zij er slechts op het juk te kunnen afschudden. En de felheid
hunner reactie zal geen genade kennen .... Mensen die geen tijd voor medelijden hebben, kunnen moeilijk op medelijden rekenen, hoogstens op christelijke
barmhartigheid".
Natuurlijk spreekt vorstin Sjakowskoy ook over Pasternak, „de zuiverste dichter van alle die de Sovjet-Unie bezit". Hij was toentertijd zwaar ziek. Men duldde hem nog als vertaler. Zijn Dokter Zjivago was in de intellectuele wereld
bekend. „De zin van het werk is een vaarwel aan de verleidelijke illusie der
communistische maatschappelijke ordening en een bekentenis tot Christus. Welk
een wonder dat dit kunstwerk in de troosteloze hel zelf ontstaan kon. Het is
voor mij als een wegwijzer in de toekomst van Rusland".
Dat Pasternak de Russen bekend is, weet men ook uit andere bronnen. Toen
in 1946 de schrijversvereniging in de Moskouse „zuilenzaal" een litteraire volksavond hield, kreeg ook Pasternak het woord. De toehoorders rezen op en begroetten hem luidruchtig. Hij las voor uit zijn werken. Er ontglipte hem een
blad. Terwijl hij zich bukte om het op te rapen, citeerde een toehoorder het
gedicht verder, andere vielen in en de gehele vergadering declameerde tenslotte
in koor het gehele gedicht. De ontroerde dichter, die van het volk vervreemd
zou zijn, dankte met de woorden: „ik dank u, vrienden".

LETTERKUNDIGE
KRONIEK

Graham Greene:
cynicus?
DR. W. PETERS

ET is de cynische mens eigen om met een nonchalant gebaar menselijke
emoties op zij te schuiven als waardeloos, misschien zelfs als onwaardig.
Het verraadt een zekere perversiteit, mogelijk zelfs enig sadisme, wanneer de
cynische mens het gevoelsleven van zijn evenmens, als het ware, op gang brengt,
om spoedig daarna hautain met deze emoties de draak te steken. Wat nu Greene's
jongste toneelstuk The Complaisant Lover 1 ) betreft, kan er weinig twijfel aan
bestaan dat schrijver en acteurs de aanwezigen diep onder de indruk brengen van
het tragisch gebeuren dat zich voor hen op het toneel afspeelt: de stilte en bijna
tastbare spanning in de zaal bewijzen dit afdoende. Greene zou bij dit alles in
zijn vuistje gelachen hebben; hij zou er in geslaagd zijn om het schouwburgpubliek in het ootje te nemen; en wanneer de zaal diep geroerd is door het stuk,
bewijst dit slechts dat zij er met grote geestdrift ingevlogen is. Dit betekent dat
Greene in dit stuk een pervers cynicus is.
Met uitzondering van de conclusie is de zo juist gegeven kritiek van niemand
minder dan Dr. D. van der Vat (De T ijd-Maasbode, 18 augustus 1959) . Zijn
mening stelt zich recht tegen die van de Engelse toneelkritiek, en het is voor de
zoveelste keer dat een werk van Greene het kamp der critici in twee onverzoenlijke groepen uiteenslaat. Het merkwaardige hierbij is dat het doorgaans de slotscène, of zelfs het slotwoord, van roman of toneelstuk is dat de gemoederen verdeelt. We denken hierbij spontaan aan zijn voorgaand toneelstuk The Potting
Shed; het meisje dat zo graag voor detective speelt valt tijdens een nachtelijke
speurtocht in slaap; zij blijkt een droom gehad te hebben, en in de droom is zij
een leeuw tegen gekomen, niet zo ver van het tuinschuurtje; maar de leeuw was
ongevaarlijk, hij likte alleen maar haar hand. Is dit einde of begin ? Is dit enkel
sierlijke franje, die alle angst voor het geloof in God (het eigenlijke thema van
het stuk) een beetje in het onnozele (lees, indien u wilt, het cynische) trekt ? Of
is dit het laatste en wijste woord van een kind dat het stuk zijn richting geeft:
God is een leeuw, inderdaad, en daarom zijn we bang; maar God is juist een
leew waar we niet bang voorbehoeven te zijn: hij is als een lam dat ons de
hand likt?
Greene's eerste stuk The Living Room werd en wordt door sommigen gezien
als een soort verdediging, althans vergoelijking, van echtbreuk en zelfmoord: de
jonge vrouw Rose slikt de tabletten terwijl ze God in kindergebedjes toespreekt.
In de slotscène echter van dit merkwaardige stuk schijnt met alle dood-gaan
gelachen te worden: men gaat slapen in de kamer waarin iemand gestorven is,
iets ongehoords in dit gezin ! Of is dit lachen met de dood misschien de triomf antelijke uitdaging van Paulus wanneer hij, glimlachend, de dood toeroept: en waar
is nu uw overwinning ? (I Kor. 15, 55).

H

1

) The complaisant Lover. , Heinemann, London, 1959, 77 pp., 8 sh. 6 d.
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Met Greene's grote romans is het niet anders gesteld. Men zal zich herinneren
wat er gebeurde na publikatie van The Heart of the Matter. Zijn collega en
vriend, Evelyn Waugh, lanceerde een felle aanval: de moraal van deze roman
deugde nergens. De bekende Jezuïet Martindale nam het toen voor Greene op;
en al is Waugh bekeerd, de twee kampen bestaan nog steeds. De moeilijkheid
vindt zijn oorsprong in de slotzin waar de priester voorzichtig te kennen geeft
dat Scobie, omgekochte politieman, ontrouw echtgenoot, en uiteindelijk zelfmoordenaar, toch echt van God hield. The Power and the Glory, het beruchte
verhaal van de whisky-priester, eindigt met de scène waarin er des nachts op de
deur geklopt wordt door een vermomde priester; hij wordt binnengelaten. Overduidelijk roept dit de beginscène van deroman op waarin de whisky-priester om
onderdak vraagt, en even onmiskenbaar de laatste scène uit diens leven: het is de
tandarts die de geweerschoten hoort en even later een soldaat wat zand ziet
strooien. Maar schenkt God, zo luidt de controverse, de genade van het martelaarschap aan dergelijke alles behalve stichtende priesterfiguren? Is ook dergelijk
martelaarschap het zaad van nieuw christendom, zoals de slotscène ons te verstaan geeft ?
Richten we ook een ogenblik onze aandacht op de slotzin van Greene's derde
grote roman The End of the A f f air. Het zeer onpleizierige karakter dat Bendrix
is, is op weg naar de kroeg in een geenszins opgewekte stemming. In deze winter
mood snauwt hij God toe: God, je hebt nu genoeg gedaan; je hebt me van
genoeg beroofd. Ik ben te oud en ook te moe om nog te leren liefhebben; laat
me met rust, voor altijd. Hier schijnt de cynicus weer aan het woord te zijn; de
mens spreekt die zich door God niet laat vangen, zoals zijn geliefde dit deed.
Velen hebben aldus dit laatste woord verstaan, en daarmede moeten ze de roman
ook veroordelen, niet alleen om godsdienstige, ook om literair esthetische redenen. De roman houdt nu immers in feite op met de bekering en dood van Sarah
Miles: de twee slothoofdstukken, bestaande uit tien verschillende scènes, vertonen een onvermijdelijke anti-climax, wekken de indruk van aanvulsel te zijn en
iedere inherente noodzaak te missen.
Alvorens terug te keren tot ons uitgangspunt, The Complaisant Lover, willen
we nog wijzen op de slot-alinea van The Quiet American. We laten hier buiten
beschouwing dat Greene dit boek niet een roman noemde, maar betitelde als een
verhaal, a story. De hoofdfiguur, Fowler, journalist van beroep, is een hard en
ongevoelig mens. Het leed om hem heen, de tragiek die zich onder zijn ogen
afspeelt, veel menselijke domheid en naïeviteit, dit alles raakt hem niet; hij is een
cynisch mens .... als het niet was om het allerlaatste zinnetje: het is hem erg
goed gegaan de laatste tijd, „but how I wished there existed someone to whom I
could say that I was sorry" . We moeten toegeven dat deze en dergelijke voorbeelden de reactie opwekken dat je bij Greene nooit precies weet waar je aan toe
bent, en wat je aan hem hebt. Het heeft er inderdaad veel van weg dat hij een
akelig spelletje speelt met de gevoelens en opvattingen van zijn lezers en zijn
toneelpubliek.
Een onvergeeflijke, van cynisme druipende, dubbelzinnigheid schijnt ook het
einde te zijn van zijn jongste toneelstuk. De hoofdfiguur, de tandarts Rhodes,
weet dat zijn vrouw verliefd is op een antiqair, Root genaamd. Hij kan dit nauwelijks geloven, en helemaal niet verwerken; hij blameert zichzelf door deze
situatie; hij moet te kort geschoten zijn jegens zijn vrouw. Hij wil haar niet verliezen, want hij houdt van haar. Hij gaat zo ver dat hij er zich bij neer zal leggen
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indien zij Root eens per week bij hem thuis zal ontmoeten; hij zal een inschikkelijk echtgenoot voor haar wezen. Hij nodigt op het einde van het stuk Root uit
om de eerste donderdag al te komen; hij zal zorgen voor een goed glas wijn.
Alvorens het gordijn valt, kijkt Root naar Rhodes en diens vrouw, en zegt dan,
ietwat gejaagd: 0 ja, ik kom. Zich half omdraaiend om weg te gaan, aarzelt hij
even en voegt er dan aan toe: "I expect I'll come" ..Geen ja dus, en geen beslist
neen! Is het voortaan uittussen Root en de getrouwde vrouw, of niet? Het heeft
er de schijn van dat Greene op het beslissende ogenblik op de loop gaat, aldus
Dr. van der Vat.
We hebben zeven voorbeelden gegeven waar slotzin of slotscene de lezer verwart door scepsis te kweken, cynisme te suggereren, hem, op zijn rninst, in het
onzekere te laten, Dit is natuurlijk geen toeval meer; een verfij nd kunstenaar als
Greene kent het effect van zijn woorden en hij weet precies waar hij aan toe is.
Waarom dan eindigt hij herhaaldelijk op een toon die niet zuiver doorklinkt?
waarom schrijft hij z6 dat - de feiten bewijzen het - critici zich in twee groepen verdelen, ieder met een even uitgesproken pro of contra? Ons antwoord op
deze en dergelijke vragen luidt dat voor Greene een serieus stuk of roman het
openen is van een deur; dat bijgevolg op het lezen van boek of toneelstuk het
binnengaan door de geopende deur moet volgen. Helaas zijn wij gewend dat het
einde van een roman of stuk het toedoen is van de deur; als het doek valt, is het
afgelopen, dan is de deur bij wijze van spreken dicht, en wij staan weer buiten;
ook voor ons is het afgelopen. Waar Greene echter beoogt de deur te openen, en
waar hij vooral in zijn laatste woorden de deur wagenwijd open gooit, moeten
wij binnen gaan, begint het eigenlijk pas. Wat begint eigenlijk pas? Het antwoord is: ons eigen nadenken, ons eigen dieper nadenken. De schrijver maakte
gebruik van zijn recht, en vervulde zijn plicht, van commentaar te leveren (men
leze zijn opstel over Mauriac in zijn bundel opstellen T he Lost Childhood, p.
70). Maar commentaar van de medemens aanvaardt men niet domweg, beluistert
men niet passief. Commentaar eist dat men zijn eigen houding bepaalt, dat men
zijn eens of one ens uitspreekt, en dit om gegronde redenen. In The Living Room
bezweert de jonge vrouw, die later zelfmoord zal bedrijven, haar heeroom om op
te houden met zijn argumenten en zijn geredeneer; vertwijfeld smeekt zij hem:
"don't make me think". En het is Greene's passie om de medemens juist aan het
denken te zetten, opdat hij zichzelf zou leren kennen, en het wezen dat de mens
is, en vooral de mens van deze beschaving. Bezien we opnieuw de hoven gegeven
voorbeelden om te begrij pen hoe slotzin of slotscene nooit is een afsluiten, maar
heel bewust een open gooien, nooit een einde, maar steeds een begin. Hierbij
zullen we constateren, en dit zonder veel moeite, dat dit nieuwe begin steeds uitwijst naar helder licht. Greene is dan cynicus, maar een groot optimist.
Het is ons onbegrijpelijk hoe critici in twijfel kunnen staan omtrent Greene's
bedoelingen met de slotscene van The Complaisant Lover. Enkele minuten voor
Root aarzelend zijn laatste woord, "I expect I'll come", spreekt, heeft hij iedere
suggestie om een .complaisant lover te zijn resoluut van zich afgeworpen; even
later laat hij zijn minnares weten dat dergelijke arrangementen niet kunnen werken. Zijn woord, "I expect I'll come", is een beleefd, maar zeer beslist never van
de hoffelijke Engelsman. Het komt ons voor dat de beschrijving van dit stuk als
a comedy sommige critici parten heeft gespeeld. Greene heeft een te gedegen studie gemaakt van het Engelse drama dan dat hij het woord comedy zou gebruiken
als min of meer identiek met farce (zie zijn opstel British Dramatists, in Impres-
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Bions of English Literature, ed. by W. J. Turner, introd. by Kate O'Brien; Collins, London, 1949; pp. 101-142) . Comedy ligt dicht bij ons woord blijspel,
waarbij men zich wel bedenken moet dat de blijheid, de vreugde, het geluk de
vrucht kunnen zijn van veel leed. Wanneer we dan de tandarts Rhodes en diens
vrouw samen zien, op het moment dat de minnaar de kamer verlaat, beleven wij
het wezen van de comedy. Een derde-rangs kunstenaar zou het doek laten vallen
terwijl man en vrouw elkaar weer omhelzen en opnieuw trouw beloven. Greene
opent de deur; de minnaar zal niet terug komen, ook al is dit niet duidelijk voor
man en vrouw; maar deze twee zullen elkaar opnieuw moeten vinden, en dit proces gaat nu beginnen: daar gaat het om ! Daar ligt het beginpunt, en daar ligt
ook hetgeen ons aan het denken zet. Een huwelijk laat zich niet zo gemakkelijk
uiteen rukken, al is er wat verveling en eentonigheid in de liefde, zolang er ten
minste nog liefde is .... en kinderen zijn.
Beschouwen we opnieuw de slotscène van The End of the A f f air. Inderdaad,
Bendrix lastert, zoals hij dat het hele boek door heeft gedaan. Maar in deze laatste lasterlijke woorden, „God leave me alone, I am too old and tired to learn to
love'', spreekt in alle geval de mens die tot geloof gekomen is ! zelfs de mens die
liefheeft, omdat hij lief zou willen hebben indien het niet betekende dat hij nog
meer verliezen zou. Bendrix' laatste woorden zijn opnieuw een openen van de
deur: hij moet erkennen dat God gewonnen heeft, althans vroeg of laat zal winnen (en uit de allereerste alinea van het verhaal weten we dat dit juist is; „if I
had believed then in a God", zo begint hij) . Hier, en niet in de bekering en
dood van Sarah Miles, ligt de climax van dit grootse verhaal. En hier wordt de
lezer aan het denken gezet en mag hij zelf het verhaal van de atheïst afmaken,
om in de atheist zichzelf terug te kennen.
Het slot van Greene's twee andere toneelstukken bevestigt hetgeen we zeiden.
Indien we de scène van het dromende kind weglaten, eindigt The Potting Shed
in een vacuum, dat zwanger is van verlammende angst voor het geloof in een
eeuwige God. Het grandioze beeld van God als een zachtmoedige leeuw vernietigt zulk een vacuum van angst compleet. Opnieuw zou een derde-rangs kunstenaar hier duidelijk de ineenstorting getoond hebben van een onhoudbaar ongeloof en mogelijk zou hij nog ruimte gevonden hebben voor een duidelijke bekering. Greene heeft de leegheid laten mee beleven; daarna zet hij ons aan het
denken. Ja, als we van God een leeuw maken, een gevaarlijke verslindende
leeuw, dan is er enkel angst. Maar als God nu eens een leeuw is die ons gemoedelij k nadert en vertrouwelijk de hand likt, ja dan .... it makel you think.
Het einde van The Living Room beduidt op overtuigende wijze dat de dood,
zelfs de zelfmoord, inderdaad wordt overwonnen, omdat God tot in de afgrond
hiervan kan neerdalen om leven uit dood te wekken. Greene neemt daartoe zijn
toevlucht tot een handeling die vol is van symbolische betekenis: de oude tante
van het gestorven meisje sleept het beddegoed de huiskamer binnen en toont
daardoor dat zij zich niets aantrekt van de dood die hier geheerst heeft. Een
dergelijke dood- en zonde-overwinnende symboliek treffen we ook aan in The
Power and the Glory. De tweede priester die aanklopt wijst op de gefusilleerde
whisky-priester, en op martelaren-bloed, niet enkel op bloed van heilige martelaren , dat het zaad is van nieuw christendom. Behalve de moeilijkheid van
zulk een symboliek, die sommige lezers of toneelbezoekers blijkbaar niet verstaan
kunnen, dringt zich hier ook het oude bezwaar naar voren dat Greene zich niet
houdt aan de geaccepteerde regels van de gezonde moraal. De zonde moet veraf-
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schuwd en gestraft worden, en dit moeten de mensen duidelijk te horen krijgen.
Waarop Greene antwoord: ik ben geen predikant. Vervolgens: de zonde wordt
niet gestraft, zij wordt veel en veel meer vergeven. Op de derde plaats: zo is het
leven niet ! Het leven vertoont doorgaans die inconsequente, maar erg menselijke
mengeling van liefde en afschuw voor de zonde, of juister, van liefde voor het
goede naast een zwak voor het kwaad. Nergens vinden we dit duidelijker dan in
het slotwoord van het derde hoofdstuk in The End of the A f f air, waar, zoals bij
het derde bedrijf van een Shakespeare-drama, de eerste crisis valt. Sarah Miles is
gestorven, en haar minnaar Bendrix leest de laatste regels die zij ooit in haar
dagboek schreef. De lezer weet hoe zij God gevonden heeft, maar nu horen wij
haar gekreun om „ordinary corrupt human love" ; zij wil de liefde of de lust van
de ontrouw, niet de liefde Gods. We vergeten echter niet dat hierop nog een
zinnetje volgt: deze liefde noemt zij Gods pijn, en zij wilde deze, maar nog niet.
Het lijkt ons overbodig hier nog te wijzen op hetgeen de priester zeide over
Scobie's liefde voor God. Een felle oefening van berouw van de whisky-priester,
van Scobie, van Sarah Miles, en van Bendrix, een overduidelijke bekentenis van
de twee tantes in The Living Room en van de ongelovige clique in The Potting
Shed, -zoals de boven voorgestelde slotomhelzing van de twee Rhodes in The
Complaisant Lover, zou misschien de mogelijkheid tot iedere verkeerde interpretatie hebben weggenomen. Een dergelijk happy ending zou echter betekenen het
bereiken van het einde van de weg. Het is afgelopen, en we kunnen naar huis.
Maar voor Greene is het einde van boek of stuk niet het einde van de tocht; het
is een nieuwe draai, en wij moeten nu verder gaan, alleen, en alleen nadenkend.
De aanleiding tot dit opstel was een kritiek op Greene's jongste stuk. Nergens
vonden we een duidelijker beschuldiging dat deze auteur een zeker genoegen
vindt in het beschrijven van, en doen meeleven met, morele anarchie; hij schijnt
totaal zijn weg kwijt te zijn in een soort donkere nacht van de ziel. Maar zulk
een gesteltenis kan ons nooit een goed stuk geven. Aldus Greene zelf (zie bovenvermeld opstel over British Dramatists, pp. 118-119) . Het is niet waarschijnlijk
dat hij zelf in de grove fout zal vallen waartegen hij anderen waarschuwt, en die
hij in anderen signaleert en veroordeelt. Inderdaad is er in zijn werk, ook in zijn
jongste stuk, het moeras van morele anarchie, of zoals hij het elders noemt, de
afgrond van allerlei zonde, tot zelfmoord en wanhoop toe. Maar steeds is daar
ook de weg om er uit te komen, ook al geeft hij deze slechts aan in een laatste
tafereel, in een laatste woord of gebaar; deze weg-er-uit moet lezer of toeschouwer zelf gaan. De schrijver leverde commentaar, en gaf zijn mening; de lezer
accepteert dit, of verwerpt dit. Afzijdigheid of onverschilligheid is de reactie van
de mens die het werk van de serieuze artiest gebruikte, juister misbruikte, om zich
een paar uurtjes te amuseren. Hij belandt bij Greene, de cynicus; maar deze
Greene is dan van eigen maaksel.
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Europa en zijn priesters
J. KERKHOFS S.J.

E dynamische en originele aartsbisschop-coadjutor van Kardinaal König,
D
Mgr. Franz Jachym, vond de problemen omtrent de priester-voorziening in
Oostenrijk zo beangstigend, dat hij het „Katholisches Institut für kirchliche
Sozialforschung" in Wenen de opdracht gaf een congres daarover te organiseren.
Met de hulp van de Nederlandse specialist Dr. J. Dellepoort werd de vraagstelling dan verbreed tot geheel Europa en tijdens de herfst 1958 had in het
Schottenklooster van de oude keizerstad een eerste ontmoeting plaats. Hiermee
begon Europa als geheel zich te bezinnen op zijn priestervraagstuk ") .
Drie grote conclusies schijnen uit het gepubliceerde studiemateriaal te volgen.
Vooreerst lijden vele landen onder een ernstig priestertekort. Vervolgens hebben
de priesterrijke landen de plicht, door een meer methodische tewerkstelling van
de beschikbare zielzorgers priesters vrij te maken voor de priesterarme landen.
Tenslotte moet meer aandacht besteed worden zowel aan de authenticiteit der
roeping als aan de kwaliteit der opleiding.
Wenen zelf is er het ergst aan toe. Er zijn voor deze miljoenenstad bijna
duizend priesters te kort. Iedere parochiepriester heeft de zorg voor meer dan
3.100 zielen, terwijl normaal mag aangenomen worden dat 1.500 een maximum
is. Ook de toekomst laat geen beterschap verhopen: men heeft immers maar één
groot-seminarist voor 20.350 katholieken, tegenover één voor 7.180 in de overige Oostenrijkse bisdommen. Zelfs Keulen en Bamberg, die in Duitsland het
minst goed voorzien zijn, hebben nog 1 groot-seminarist voor 10.000 katholieken. En nochtans moeten de Weense parochies dringend vermenigvuldigd
worden: van de 197 parochies zijn er 44 die 10 à 20.000 en 14 die meer dan
20.000 zielen tellen. Ook de religieuze oversten zijn bij dit probleem betrokken.
Bijna de helft (45,5 %) van alle regulieren werken in de directe parochiale
zielzorg. De 31 Oostenrijkse abdijen staan in voor 409 parochies (15 % van het
totaal) . Vanzelfsprekend moet het kloosterleven in de grotendeels leegstaande
reuzenabdijen ernstig lijden onder deze uithuizigheid der monniken die
overigens een erfenis is van het jozef isme. En intussen is bijna de helft der
thuisblijvers en dit zijn vaak de meest intelligenten verplicht zich met de
administratieproblemen der grote domeinen -bezig te houden. Zonder hulp van
buiten blijft de Oostenrijkse kerk gevangen in haar eigen vicieuze cirkel.
De overbelasting der Duitse priesters in de diaspora is bekend: door de
toevloed uit het Oosten zijn de katholieken in de diaspora meer dan verdubbeld.
Intussen veroudert de clerus en nemen -de priesterroepingen af: b.v. in het aartsbisdom Freiburg sterven jaarlijks 50 tot 5 5 priesters, terwijl er slechts 30 tot 35
gewijd worden. De sterfgevallen onder de jongere geestelijken nemen zo toe,
dat verschillende bisschoppen hun priesters in geweten verplicht hebben tot een
maand verlof per jaar. Ook Mgr. Ansgar Nelson, bisschop van Stockholm,
vraagt priesters, niet voor zijn 26.000 verspreide katholieken, maar voor de
1 ) Mgr. Dr. F. Jachym en Dr. J. Dellepoort, Die Europáische Priesterfrage, Bericht
der internationalen Enquête in Wien, Wenen, 1959, 352 pp.
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7 miljoen niet-katholieken van zijn land. Zonder hulp van buiten kan de kleine
groep van 60 priesters, waaruit de gehele Zweedse clerus is samengesteld en
waarvan slechts 8 autochtone Zweden zijn, ternauwernood het bestaande bewaren, terwijl een ruime evangelisatie zich opdringt. Engeland staat voor eenzelfde
probleem; Schotland eveneens. Zij moeten tegelijk de 5 miljoen eigen gelovigen
bewaren en meer dan 40 miljoen andersdenkenden evangeliseren. Zonder groeiende Ierse hulp is dit apostolaat op twee fronten uitzichtloos.
Naast deze noodgebieden zijn er verschillende landen die over een relatief
groot aantal priesters beschikken, zoals Nederland, Ierland, België en Spanje.
Nederland telde in 1957 13.421 priesters waarvan 3.517 in de parochiële zielzorg (1 voor 1.220 katholieken) en 3.985 in de missies, zodat nog 5.920
Nederlandse priesters overblijven voor onderwijs, katholieke actie en administratie. Van deze laatste groep kunnen zeker velen vrij gemaakt worden voor de
zielzorg in het buitenland. In hetzelfde jaar 1957 had België 18.647 priesters,
waarvan 3.469 in de missies en 15.178 in het land zelf. De verdeling over
parochiële en extra-parochiële arbeid is niet bekend voor het geheel van het
land, maar in verscheidene bisdommen staan geen 60 % der diocesane geestelij ken in de parochiële zielzorg. Van de priesters in België zelf zijn er ongeveer
5.000 kloosterlingen. Ongetwijfeld is de roepingsevolutie in België minder
gunstig dan in Nederland, maar het relatief hoge aantal priesters in België in
vergelijking met andere landen en de noden in die landen nopen tot een extrainspanning om door rationalisatie van het „priester-verbruik" de nodige manpower vrij te maken voor elders.
Het kleine Ierland had in 1956 naast de 5.489 priesters in eigen land (1 voor
593 inw.) nog ruim 5.000 priesters overzee, waarvan ongeveer 2.200 werkten in
gebieden afhankelijk van de Propaganda en de overigen in Engels-sprekende
streken met hoge Ierse immigratie zoals Groot-Brittanië en de USA. Het hoge
roepingsquotiënt der Ieren op 10.000 katholieken heeft men er 75 grootseminaristen tegenover 18 in Nederland zal in de toekomst een nog hogere
bijdrage aan de wereldkerk mogelijk maken.
Of Spanje veel hulp zal kunnen bieden is problematischer. Tegenover de
noordelijke priesterrijke diocesen, waar men in 13 bisdommen gemiddeld 300
inw. heeft per priester, staan de priesterarme zuidelijke met in 6 bisdommen
gemiddeld 2.300 inw. per priester. Spanje zou dus eerst een herverdeling op
eigen bodem moeten bewerken vóór men een grootscheepse hulp aan het buitenland kan uitbouwen. Intussen biedt Spanje reeds een relatief belangrijke internationale hulp. Volgens de „Consej o Superior de Misiones , afhankelijk van het
Spaans ministerie van buitenlandse zaken, komen ongeveer 20% van de priesters van Zuid-Amerika uit Spanje, nl. 8.000 op ongeveer 40.000. In Venezuela
en Porto-Rico b.v. komt 84% van de clerus uit Spanje, in Panama en Peru meer
dan de helft. Al vertrekken ook kleine groepen diocesane geestelijken naar ZuidAmerika, de overzeese zielzorg blijft toch bijna uitsluitend rusten op religieuzen.
In tegenstelling met de gangbare opinie is de totale bijdrage van Spanje aan het
missioneringswerk vrij laag. Terwijl Frankrijk, België, Nederland en Ierland
samen 72 % van alle missionarissen in de wereld bezorgen, levert Spanje nog
geen 6%.
In hoever deze priesterrijke landen aanvullend kunnen bijdragen tot de Europese zielzorg zal grotendeels afhangen enerzijds van de inzet der kloosterlingen
en anderzijds van de mogelijkheid om diocesane priesters vrij te maken door
''
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verandering in de bestaande pastoraalstructuren. In vele gevallen blijken de
kloosterlingen over relatief ongebruikte reserves te beschikken. Bijna overal ter
wereld schijnt hun aanwas-coëfficiënt dat der diocesane geestelijken te overtref fen. Nederland b.v. heeft op drie priesters één diocesane geestelijke, één kloosterling in de missies en één kloosterling in het land zelf. Al is het groeicoëfficiënt der kloosterlingen in vergelijking met de jaren voor de oorlog gedaald (gemiddeld 270 wijdingen per jaar na de tweede wereldoorlog tegenover gemiddeld
285 ervóór), toch ligt het nog steeds hoger dan bij de diocesane priesters. De
basis der leeftijdspiramide is overigens gezonder: terwijl de grootseminaristen
slechts 15 % van de totale diocesane geestelijkheid uitmaken, bestaat de religieuze clerus voor 23 % uit theologanten in de vorming. In Frankrijk verminderde
eveneens het aantal diocesane geestelijken tussen 1948 en 1958 (— 60) , terwijl
de kloosterlingen toenamen met 26 % (+ 1417) . België vertoont eenzelfde
tendens. Tegenover 10 kloosterlingen heeft men er 12 diocesane geestelijken
(1957) en van die kloosterlingen zijn er 6 in België en 4 overzee. Ook hier
ligt de aanwas-index der religieuzen hoger dan die der diocesanen; op 10.000
inw. 13 roepingen voor de diocesane clerus en 17 voor de religieuzen. Het
totaal der seminaristen in de zes Belgische bisdommen, in filosofie en theologie,
verminderde in tien jaar met 15 % (van 1.750 in 1948 tot 1.485 in 1957) .
Men zal dus in de toekomst in een groeiend tekort aan diocesane geestelijken
moeten voorzien, ofwel door een beroep te doen op kloosterlingen voor de
parochiële zielzorg, ofwel door de tewerkstelling der diocesane geestelijken te
,rationaliseren, o.m. in onderwijs en administratie. In ieder geval schijnt de
missioneringsmogelijkheid der diocesane geestelijken zo binnen als buiten Europa door deze evolutie zeer geremd te worden. Indien men daarenboven al te
veel priester-kloosterlingen in de parochiële zielzorg in hetbinnenland zou inzetten, zouden deze niet voldoende effectieven beschikbaar houden voor de
missionering, welke toch steeds dringender wordt en hogere eisen stelt.
Uit al het vermelde materiaal blijkt voldoende dat de Europese missie hoofdzakelijk een werk zal zijn van kloosterlingen. In feite is dit reeds het geval.
Volgens het Annuario Pontificio overtreft het aantal priester-kloosterlingen de
diocesane geestelijkheid in Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland, Denemarken,
Nederland en Turkije, allen landen met een katholieke minderheid.
Voor Oostenrijk en de Duitse diaspora schijnt de kanalisering van effectieven
uit de priesterrijke gebieden eveneens op de meest zekere en canonisch meest
vlotte manier te verlopen, indien de religieuzen een gezamenlijke inspanning
zouden doen. Maar ook van diocesane zijde kan wellicht iets gedaan worden.
In samenwerking met Mgr. Hengsbach, bisschop van Essen, en Mgr. Jachym
werd in het seminarie IJpelaar (Breda) door E. H. Dellepoort een secretariaat
opgericht voor het Europese priestervraagstuk. Natuurlijk zal de nood in eigen
land remmend werken, indien niet eerst een structuur-verandering plaats grijpt
en de pastorale ef f icaciteit verhoogt. Op het Weense congres gaven Laloux
(Namen) en Boulard (Parijs) kostbare aanwijzingen in deze richting.
Door de verbrokkeling in kleine parochies wordt in Frankrijk zoals in Spanje
en sommige streken van België een te hoog aantal priesters voor uiterst weinig
parochianen opgeëist. Boulard heeft berekend dat Frankrijk voor 24 miljoen
stadsbewoners slechts 7.200 parochiegeestelijken beschikbaar stelt en voor 18 miljoen inwoners op het land 21.000 geestelijken. Deze laatsten zijn verspreid over
15.500 parochies, waarvan een derde minder dan 300 inwoners tellen. Daarte-
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genover staan andere realiteiten, zoals het bisdom Joao Pessoa (Brazilië), dat
voor 850.000 katholieken slechst 37 parochiegeestelijken heeft, maar geen enkele

parochie is zonder geestelijke, want er zijn maar 37 parochies. Of Leopoldstad,
waar in geheel de parochiële zielzorg voor 350.000 mensen niet meer priesters
werkzaam zijn dan in een groot Belgisch college.
Intussen hebben een 20 -tal Franse bisdommen een saneringsplan uitgewerkt
om deze onduldbare priesterverdeling te verhelpen. Volgens Boulard zou men
onmiddellijk 2.000 valiede priesters kunnen vrij maken, als men geen parochies
meer onderhield met minder dan 500 zielen. In Spanje stelt zich eenzelfde
probleem: men heeft nog 29 bisdommen met van een vierde tot meer dan de
helft der parochies zonder pastoor. Maar de meeste dezer parochies, ongeveer
zesduizend in getal, zijn kleine dorpjes met minder dan 300 inwoners. Zoals in
Italië en Frankrijk is een meer gerationaliseerde zielzorg hier de normale uitkomst. Met het oog op die al te kleine buitenparochies wil Laloux een globaal
apostolaat uitwerken „une pastorale d'ensemble sur les ensembles" , waarbij gespecialiseerde priesterploegen tegelijk aan parochiële zielzorg, aan vorming
van leken voor de katholieke actie en aan herkerstening zouden doen. Hiertoe is
een doelmatige indeling in gewesten vereist om te zien welke oude parochies
bij een gegroepeerd kunnen worden, welke apostolaatsvormen het meest aangepast zijn aan de concrete toestand en waar sociologisch de knooppunten voor
groepsbeïnvloeding liggen.
Hergroepering der kleine parochies volstaat niet. Voor Boulard e.a. is ook de
te grote verhouding priesters in het vrije onderwijs een der voornaamste redenen
voor het priestertekort in de directe zielzorg. In 1946 waren meer dan 7.000
priesters werkzaam in het Franse onderwijs. Sedertdien is dit getal heel geleidelijk gedaald tot 5.300 en heeft. men enigszins voorzien in het tekort aan godsdienstleraars voor de staatsscholen, waar de nood nog onrustbarend blijft. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een rationalisatie van het vrije onderwijs, waardoor
wellicht enkele priesters kunnen vrij komen. Dit aspect van het priesterverdelingsprobleem schijnt overigens internationale afmetingen aan te nemen. In
Zwitserland heeft het tijdschrift Civitas de discussie geopend: enerzijds klagen
de bisdommen over een tekort aan priesters en anderzijds constateert men dat
men voor 9.400 leerlingen in de katholieke colleges 741 priesters vrij houdt,
1 voor 12, 7 leerlingen, terwijl in vele Zwitserse steden een parochiegeestelijke
instaat voor meer dan 2.000 katholieken, en dan nog in volle diaspora. In vele
kleine bisdommen van Frankrijk en de landen van Zuid-Europa slorpt het
professorenkorps in de seminaries al de -bekwame priesters van het helebisdom
op. In Zwitserland heeft men in sommige seminaries gemiddeld één professor
voor iets meer dan twee studenten. Om hierin te verhelpen werden in Frankrijk
de grootseminaristen van minstens 27 bisdommen ondergebracht in 10 seminaries, waarvan er 5 toevertrouwd werden aan de diocesane clerus en 5 aan de
Sulpicianen. Deze integratie uit zich ook op andere domeinen. Zoals Duitsland
zijn Bonifatiusverein heeft, waardoor alle bisdommen meehelpen om de last van
de diaspora-zielzorg samen te dragen, kent Frankrijk zijn „Mission de France",
waarin 300 priesters een soort van interdiocesane hulpploeg vormen voor de
meest ontkerstende gebieden. Wat interdiocesaan gebeurt binnen één land en
internationaal door de religieuzen, zou ook zowel door diocesane geestelijken als
door kloosterlingen kunnen gebeuren op het vlak van Europa.
Doch zonder degelijk wetenschappelijk verantwoorde planning zal zowel de
,
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herverdeling in het schenkend bisdom onmogelijk zijn als het efficiënt aanwenden van de vreemde priesters in het noodlijdend land mislukken. Zei niet
een zeer edelmoedig Frans bisschop terecht: „Je suis las de donner des prétres a
des diocèses qui n'ont pas de plan réfléchi". Boulard denkt zelfs aan een evangelisatieplan van de gehele wereld op kwalitatieve grondslag: „Al de hulpbehoevende landen zijn niet even belangrijk voor de toekomst van de wereld.
En al is een minimum van tegenwoordigheid der Kerk overal vereist, toch is
een grotere kwantitatieve en vooral kwalitatieve hulp nodig in de belangrijke
centra, waar de wereldbeschaving van morgen wordt opgebouwd" . Paulus ging
toch ook naar Ephese, Athene en Rome.
Zonder een nieuwe geest in de opleiding laat ook dit vernieuwde uiterlijke
structureren van het apostolaat geen christelijke efficiency verhopen. Boulard,
Laloux, Dellepoort en anderen houden staande dat de jonge geestelijken meer
moeten opgeleid worden in het perspectief van specifiek priesterlijk apostolaat,
met meer gespecialiseerde vorming, afgestemd op de bijzondere taak in stad of
land, in traditioneel christelijke streken of in grotendeels ontkerstend gebied.
Maar evenzeer afgestemd zowel op samenwerking onder elkaar als met de leken,
als op integratie in het apostolaat van de hele Kerk, over de grenzen van
parochie, bisdom en natie heen. Want alleen deze open optiek in de pastoraal
is werkelijk katholiek en tegelijk vruchtbaar, zoals Boulard opmerkt: „s'organiser pour pouvoir donner sera par surcroit le salut du diocèse" . Aan deze opleiding schijnt echter volgens de rapporten van het congres nog heel wat te haperen. In de meeste landen buiten België berust de priesterrecrutering nog hoofdzakelijk op de klein-seminaries en juvenaten voor jongens van 12 tot 18 jaar.
Noch kwantitatief noch kwalitatief leveren deze de gewenste resultaten op. In
Nederland, Frankrijk en Oostenrijk komen slechts 15 à 20 % der kleinseminaristen tot de priesterwijding en overal schijnt het rendement voortdurend af te
nemen. Tussen 1940-'44 en 1948-'52 b.v. daalde de verhouding der gewijden
tegenover de intredingen in de Portugese klein-seminaries van 26 tot 13 %.
Tegen de Oostenrijkse Mgr. Kurz in hield Mgr. Reuss, bisschop-coadjutor van
Mainz, een vurig pleidooi voor het open college, waar men katholiek middelbaar
onderwijs geeft en niet specifiek voor het priesterschap recruteert. Verder argumenteerden verschillenden tegen de klassieke tridentijnse klein-seminaries op
grond van het feit dat de afval hier zo groot is dat uiteindelijk niet meer priesters uit de klein-seminaries komen dan uit de vrije colleges. Waarom dan niet
alle klein-seminaries omvormen tot vrije colleges ? Dit zou ongetwijfeld de
authenticiteit van de roepingen bevorderen.
Tegenover de wereldvreemdheid van sommige vormingshuizen besloot het
congres in de resoluties te wijzen op de noodzakelijkheid om de studenten uitgebreidere kennis van sociologie, psychologie en pedagogie bij te brengen en hen
voor te bereiden op ploegwerk. Mgr. Jachym zelf ging nog verder. Een jonge
man van 24 jaar is volgens hem meestal ongeschikt voor eigenlijk priesterwerk
omdat zijn eigen persoonlijkheid al te dikwijls nog onvoldoende geïntegreerd is.
Trouw aan het principe van St.-Thomas („liever minder priesters, maar dan
betere") aarzelde hij niet voor te stellen dat men met de priesterwijding zou
wachten tot de kandidaat ongeveer 30 jaar oud is. Ook Rome zou meer en meer
in die richting denken.
De bezorgdheid, zowel van het congres als van het secretariaat vindt wellicht
zijn meest geëigende uitdrukking in het paulinische bevel: „Draagt elkanders
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last". Elk diocees en elke gemeenschap van religieuzen is meer dan vroeger
verplicht tot universele hulp. Door de moderne techniek zijn de verste volkeren
werkelijk „onze naaste" geworden. Het bewustzijn van deze internationale solidariteit, dat grote organisaties als Unesco, Fao, Who, enz. in het leven riep om
de uiterste nood der economisch onderontwikkelde volkeren (de „extrema necessitas'' der moaralisten) te helpen lenigen, moet a fortiori tot hulp in het
specifiek geestelijke aanzetten. Waar er uiterste geestelijke nood is, dient elke
.vorm van genade-kapitalisme afgelegd te worden om aan de armsten mee te
delen van de eigen relatieve rijkdom. Zulks is niet enkel een eis van de naastenliefde, maar ook een plicht van verdelende rechtvaardigheid in het domein van
de zichtbare genade-distributie. Men maakt misbruik van het woord van St.Thomas dat „God zijn Kerk nooit in die mate zal verlaten dat er priestertekort
zal ontstaan'', wanneer men dit woord toepast op elk diocees afzonderlijk.
Waartoe anders de missie-oproepen van de Pausen? Vanzelfsprekend zou het tot
de normale optiek van elk relatief priesterrijk diocees en van elk religieus instituut moeten behoren dat ook zij -de plicht hebben op een efficiënte en blijvende
wijze mede in te staan voor de zielzorg der heidense of ontkerstende gebieden.
„I1 ne suf f it pas de se pourvoir suf f isamment de prêtres, zei de bisschop van
Lucon, il faut donner au maximum".
Ook institutioneel bestaan er mogelijkheden. Mgr. Jachym lanceerde de idee
van een bisschopsconferentie voor de landen van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal, zoals die bestaat voor Zuid-Amerika onder de naam van
CELAM, Commissie van de bisschoppen van Latijns Amerika. Dr. Dellepoort
,,plant" een Europees centraal college in de buurt van Maastricht of Aken. Dit
zou hoofdzakelijk voor de opleiding van diocesane priesters bestemd worden,
aangezien de religieuze instituten meestal reeds internationaal zijn. Men zou de
gezamenlijke vorming in het Europees college beperken tot de filosofie, en de
theologische studies voorbehouden voor het diaspora-bisdom waar men later
denkt te werken. Ook reeds gewijde priesters, die zich voor de priesterarme
streken aanbieden, zouden in dit college een voorbereiding. ontvangen. Het zou
tenslotte een oriëntatiepunt zijn voor initiatieven op dit gebied.
De hoofdzorg van Mgr. Jachym en zijn groep kan samengevat worden in de
idee van priesterlijke efficiency. In een periode van crisis en omwenteling, van
groeiende geestelijke noden en steeds complexer wordende problematiek, is het
onverantwoord priesters te plaatsen op posten waar zij niet strikt onvervangbaar
zijn voor het heilswerk. Meer dan ooit zullen functie en roeping in hem moeten
samenvallen zodat zij werkelijk gespecialiseerd zijn in de actuele uitdeling van
het Woord en de Sacramenten. De leek is wel voldoende ontvoogd om een
aantal sociologisch klassiek geworden taken van de priester te kunnen overnemen, zoals administratie of profaan onderwijs. Volgens Dr. Dellepoort ligt
trouwens in de scheiding tussen priesterlijke roeping en feitelijke profane f unctie een der hoofdmotieven van de vermindering der roepingen. Tufari bewees
overigens voor Italië dat een inflatie van roepingen normaal gevolgd wordt, door
een kwantitatief en kwalitatief tekort: het aanwenden van priesters voor allerhande niet-specifiek priesterlijke taken vervaagt in de ogen van priester en leek
de sterke kern van het echte priester-ideaal. Tenslotte zou dit efficiënter aanwenden van de priesters ook het uitzenden naar andere continenten bevorderen en
niet enkel de Europese noodgebieden, maar ook de gehele wereldmissie ten
goede komen.
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R wordt in de laatste tijd in verschillende kringen druk gesproken over de
„geest van Camp David''. Men doet dit naar analogie van de na de bijeenkomst van de grote vier te Genève in 1955 opgeroepen „geest van Genève", toen
bij velen de meest optimistische opvattingen bestonden over de heersende internationale ontspanning. Ondanks het feit, dat dit door het harde optreden van
Rusland in Hongarije een j aar later een illusie bleek te zijn, zijn er weer talrij ken,
die na de besprekingen tussen Eisenhower en Chroestsjef in september 11. zich
opnieuw laten leiden door hun wensen en menen, dat er nu werkelijk een ontspanning op internationaal niveau is ingetreden. Het meest onder de indruk van
deze „geest van Camp David" is men in Engeland; Chroestsjef zou nu voorstander
zijn van een meer vriendschappelijke houding t.o. het Westen, hetgeen zou moeten blijken uit zijn houding in het Chinees-Indische conflict en uit enkele van
zijn laatste redevoeringen. Macmillan is van mening, dat men zich moet haasten
hiervan profijt te trekken voor de Russische hemel weer verduisterd wordt en het
lijkt erop alsof hij hierbij de steun krijgt van Eisenhower, die in dezen wel beinvloed zal zijn door de voorzitter van de senaatscommissie van buitenlandse zaken,
Fulbright, die reeds langer heeft gepleit voor een minder starre houding t.o. de
S.U.
Er zijn echter ook nog leidende figuren, die menen, dat er slechts sprake is
van een frontverandering, waarbij de S.U. haar strijd slechts met andere wapens
voortzet. Lijnrecht tegenover de haast van Macmillan staat het langzame tempo
van de Gaulle. De laatste blijft wensen als volwaardig deelnemer te worden
beschouwd en wil daarom eerst de beschikking hebben over een eigen atoomwapen en bovendien tenminste zo dicht mogelijk zijn bij een oplossing van het
Algerijnse conflict. Zijn vertragingspolitiek heeft tot nu toe succes gehad; vóór
het volgend voorjaar is er weinig kans op een bijeenkomst der 4 regeringsleiders
en voorlopig houdt men het erop, dat eind april of begin mei 1960 de besprekingen zullen plaats hebben, alhoewel dit nog geenszins vaststaat. Het prestige
van de Gaulle zal dan ook versterkt zijn door het bezoek van Chroestsjef in
maart aan Parijs; de Gaulle heeft dan evenals Macmillan en Eisenhower zijn tête
à tête met de Sovjet-leider gehad en dan nog wel in tegenstelling met Macmillan
op eigen terrein.
Als er tenslotte een datum is bepaald de S.U. heeft pas verklaard bereid te
zijn desnoods onmiddellijk het gesprek te beginnen , is men aan W. zijde nog
niet klaar. Welke punten moeten er ter tafel worden gebracht ? Rusland wenst te
spreken over Berlijn, het Duitse vredesverdrag en de ontwapening. In het W. is
men het over deze agenda nog lang niet eens. Terwijl de Gaulle alle aanhangige
kwesties wil bespreken waarom hij ook een ruime tijd van voorbereiding eist
en zelfs aandringt op het houden van twee W. topconferenties nl. in december
1959 en voorjaar 1960 , wil Macmillan niet alles ineens behandelen; hij wenst
meerdere samenkomsten met de Russen, zodat hij meent op de eerste plaats te
kunnen volstaan met de bespreking van slechts enkele problemen. Adenauer, die
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zelf niet aan de top zit, wenst, dat alleen de ontwapeningskwestie ter tafel komt
en de kwestie Berlijn niet aan de orde zal worden gesteld. Eisenhower ziet er
echter geen been in ook Berlijn met Chroestsjef te behandelen.
Deze meningsverschillen zullen uit de weg moeten worden geruimd op de
bijeenkomst der W. grote vier, die 19 december in Parijs zal beginnen. Om hier
succes te bereiken is er reeds een druk onderling beraad gehouden. Van 11-13
november was de Britse minister Selwyn Lloyd te Parijs voor besprekingen met
zijn Franse ambtgenoot Couve de Murville. Veel is er over het besprokene niet
meegedeeld; als onderwerpen van het gesprek werden de topconferentie, Europa
en Afrika genoemd; de standpunten van beide landen zouden „nader tot elkaar"
zijn gekomen. Van groter belang was het bezoek, dat Adenauer van 17-19 november bracht aan Londen; ook hierover werden geen officiële mededelingen
verstrekt. De verhouding tussen Engeland en de W.-Duitse Bondsrepubliek was
de laatste jaren nog al gespannen. Afgezien van een persoonlijke geraaktheid van
Adenauer t.o. Engeland tengevolge van diens ontslag als burgemeester van Keulen door de Britten heeft Adenauer het contact van Macmillan met Chroestsjef in
februari jl. nooit vertrouwd. Een tweede verwijt heeft betrekking op de weif elende houding van Engeland t.o.v. een verenigd Europa; nu het zich een beetje
meer Europees bekent, bestaat de mogelijkheid om tot een betere verstandhouding te komen. Tenslotte is er nog het Engelse spelen met de gedachte aan
„disengagement'', d.w.z. een militair verdunde zone in Centraal Europa te vestigen, waardoor 0. en W. van elkaar zouden worden gescheiden. Dit plan ondermijnt de gehele politiek, die Adenauer na de laatste wereldoorlog heeft gevoerd.
Deze is immers geheel gegrond op integratie van D. in W.-Europa en op het
W.-Duitse lidmaatschap van de Nato; „der Alte'' voelt helemaal niets voor
regionale ontwapening; over ontwapening kan alleen gesproken worden als deze
algemeen zal zijn, Naar het schijnt heeft Adenauer op dit punt volledig zijn zin
gekregen; zelfs zou door Engeland zijn verklaard deze disengagement nooit te
hebben gewild. Er blijven echter nog andere meningsverschillen bestaan; zo
houdt Adenauer vast aan de overtuiging, dat op de eerste plaats met Rusland
moet worden gesproken over ontwapening en dat eigenlijk de Berlijnse kwestie
niet moet worden behandeld. Engeland meent echter, dat juist i.c. Berlijn een
kans bestaat minstens tot een tussenoplossing te komen en dus moet deze kwestie
zeker besproken worden.
Adenauer is enkele weken na zijn reis naar Londen eveneens voor overleg naar
Parijs gegaan. De verhouding tussen Bonn en Parijs was de laatste jaren goed. Er
bestaat wel geen volledige eensgezindheid, maar in grote lijnen zijn beide partners het met elkaar eens. Zo ook nu; de Gaulle steunt de opvatting van Adenauer, dat de bestaande toestand in W.-Berlijn voorlopig moet worden bestendigd en dat overleg over Berlijn slechts mogelijk is als onderdeel van het gehele
Duitse probleem. Frankrijks houding tegenover de Nato kan echter de goedkeuring van Adenauer niet wegdragen.
In het kader van de voorbereiding van de topconferentie moet ook de wereldreis van Eisenhower geplaatst worden. De president heeft blijkbaar na de dood
van Dulles de leiding van de buitenlandse zaken steeds meer in eigen hand genomen. Nu gaat hij in december een bezoek brengen aan een tiental landen in Azië,
Afrika en Europa. Hij komt hierbij niet alleen in staten, die hecht met de V. St.
zijn verbonden, maar ook brengt hij een bezoek aan Marokko, Tunesië en India.
Hij hoopt door persoonlijk contact met de regeringsleiders meer begrip te wek-
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ken voor de buitenlandse politiek der V. St., waarbij hij de nadruk zal leggen op
de vredeswil van het gehele W., om zo sterker te komen staan bij de a.s. besprekingen met Rusland. Zijn bezoek aan India zal tevens wel bedoeld zijn als manifestatie van steun aan Pandit Nehroe in diens conflict met communistisch China.
Bijzonder gewicht moet ook gehecht worden aan zijn bezoek aan Spanje i.v.m. de
voortdurende geruchten over Spanje's opname in de Nato. Opmerkelijk is ook
het bezoek aan Italië, waarmee de reis aanvangt; de internationale positie van het
land wordt erdoor versterkt de grotere invloed van dit land 'blijkt overigens
ook uit de suggestie van de Gaulle om na de eerste W. topconferentie nog een
tweede te houden en in die tussentijd overleg te plegen met andere landen, waarbij hij speciaal Italië noemde , maar bovendien leidt dit bezoek aan Rome
ertoe, dat Eisenhower ook naar het Vaticaan zal gaan. Het zal de eerste maal zijn
dat een president van de V. St. een bezoek bij de Paus aflegt. Eigenlijk is deze
hele reis trouwens een aaneenschakeling van noviteiten.
In alle gesprekken tussen de drie Europese leiders eventueel aan te vullen met
de Italiaan Segni is natuurlijk ook gesproken over de Europese samenwerking.
Op 20 november is de Europese Vrijhandelsassociatie, de officiële naam voor de
kleine vrijhandelszone, tot stand gekomen. Deze bestaat uit zeven landen w.o.
Engeland. Aangezien Zwitserland ook bleek getekend te hebben namens Liechtenstein, zijn het er eigenlijk acht. Finland heeft meegedeeld, dat het bereid is te
spreken over deelneming; dit ondanks het feit, dat de S.U. herhaal-de malen
heeft laten blijken tegen elke blokvorming te zijn of dit nu de E.E.G. is of deze
associatie. De laatste verklaart geen enkele politieke binding te willen, maar uitsluitend bedoeld te zijn om een vrije markt tussen de deelnemers te vestigen; ook
willen zij geen splitsing in Europa bewerken, maar zien zij in hun daad een stap
naar een overeenkomst tussen alle landen van de O.E.E.S. en streven zij naar
onderhandelingen met de „zes" van de E.E.G. Ondanks deze verklaring bestaat
de vrees voor een handelsoorlog tussen de zes en de zeven. Men tracht nu door
onderling overleg te komen tot samenwerking tussen beide groepen, waarbij
echter behalve economische moeilijkheden ook meningsverschillen van politieke
aard moeten worden opgelost. Speciaal Adenauer ziet in economische samenwerking niet het einddoel; hij stuurt doelbewust aan op een politieke integratie en
hij doet nu zijn best om het in Engeland bestaande wantrouwen als zou de E.E.G.
een soort machtsinstrument zijn tegen Engeland weg te nemen. Volgens de berichten zou hij met Macmillan hebben afgesproken, dat de twee groepen binnen
3 maanden zullen overleggen om te komen tot een groot vrijhandelsgebied; aan
deze besprekingen zouden Amerikaanse en Canadese waarnemers deelnemen.
Vanzelfsprekend is de verhouding met de Zeven ook besproken op de vergadering van de ministerraad van de E.E.G., die in de laatste week van november
in Straatsburg werd gehouden. Er werd o.a. gesproken over de verlaging van de
binnentarieven van de aangesloten landen; volgens een Frans voorstel moet deze
gepaard gaan met een verhoging van de buitentarieven van die landen, die zoals
b.v. de Benelux-landen reeds een laag buitentarief hebben, terwijl dan de buitentarieven van Frankrijk en Italië omlaag zouden gaan. Hiertegenover pleit Nederland voor een algemene verlaging van de buitentarieven met 20% mits ook de
Zeven hiertoe zouden overgaan. Dit voorstel vond steun bij W.-Duitsland; men
is n.l. bang, dat bij aanvaarding van het Franse voorstel de kloof tussen de Zes
en de Zeven zal worden vergroot, hetgeen niet in het belang van de beide landen
zou zijn en helemaal niet in het belang van Europa.
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De Algerijnse rebellenregering antwoordde 20 november eindelijk op het aanbod van de Gaulle om te onderhandelen. Zij deed dit echter op een manier, die
voor Frankrijk praktisch onaanvaardbaar was; zij wees als onderhandelaars aan
een vijftal rebellenleiders, die in Frankrijk gevangen zitten, en wenst te spreken
over de voorwaarden en de waarborgen van de zelfbeschikking. Zij kon weten,
dat de Gaulle hierop niet zou ingaan. Het Algerijnse debat der Verenigde Naties
wordt begin december gehouden in afwezigheid van de Franse delegatie, die
principieel blijft stellen, dat de V.N. geen recht hebben zich te bemoeien met
een Franse binnenlandse aangelegenheid.
NEDERLAND
Een vorige keer schreven wij reeds over de suggestie van prof. Romme om te
komen tot een grotere samenwerking tussen de 3 christelijke partijen. In de loop
van november heeft nu ook de C.H.U. gereageerd. De fractievoorzitter, dr. Tilanus, wenst geen gezamenlijke kandidatenlijst bij de verkiezingen van een Europees parlement, wel de vorming van één christelijke fractie. In de binnenlandse
politiek voelt hij niets voor een gemeenschappelijk program; dit zou n.l. tot in
details moeten worden uitgewerkt en de C.H.U. heeft hiertegen principiële
bezwaren.
Na ruim twee jaar beraad verscheen het advies van de commissie spreiding
Hoger Onderwijs aan de minister. Tijdens deze periode hebben talrijke plaatsen
hun kandidatuur gesteld voor een universiteit of hogeschool. De commissie heeft
zich terecht door de diverse stedelijke en gewestelijke acties niet laten beïnvloeden, maar verwaarloosde ook vaak gerechtvaardigde verlangens. Zij adviseert een
aantal uitbreidingen aan bestaande instellingen en wil daarnaast een technische
hogeschool gevestigd zien in de omgeving van het Noordzeekanaal (dus in de
randstad) en een nieuwe universiteit omvattende de technische en de A-wetenschappen in Deventer. Dit laatste tot grote teleurstelling van Twente. Het is
verheugend, dat men in elk geval 6 jaar voor de geboortegolf het H.O. bereikt
reeds een advies heeft; mogelijk zal het H.O. nu niet door de grote toeloop
overvallen worden zoals dit tengevolge van het feit, dat men aan het departement
een eenvoudig rekensommetje niet kon maken, bij het V.H.M.O. het geval is
geweest. Overigens vragen wij ons met schrik af of dit alles wel nodig is. Het is
natuurlijk prachtig de kreet te slaken, dat ons land zijn studenten-potentieel zo
goed mogelijk moet benutten, maar als men verder gaat met de lapmiddelen voor
wat men trouw V.H.M.O. blijft noemen en bovendien de culturele vorming op
deze scholen blijft ondergraven, geloven wij, dat men in 1980 voor het te verwachten bijna dubbele aantal studenten van 1959 beter een groot aantal kleuterscholen kan oprichten. Waarom kijkt men nu ook niet naar de V. St., waar men
heeft ingezien, dat het een grove fout is geweest het middelbaar onderwijs te
maken tot een instelling, die te veel gericht was op het praktische nut met verwaarlozing van culturele waarden?
De benoeming van een staatssecretaris is over het algemeen geen bijzonder
vermeldenswaardige gebeurtenis. Als wij een uitzondering maken voor de benoeming van mr. Th. Bot tot deze functie aan binnenlandse zaken belast met de
aangelegenheden betreffende Nieuw-Guinea, is het om de vraag te stellen of
men plotseling begrip heeft gekregen voor het belang van dit gebied voor ons
land ? J. Oomes
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BELGIË
Sloeg men in november een krant open, dan trof men er vaak de hoofding „de
politieke toestand" aan wat gewoonlijk een teken van politieke crisis is. De regering leek zelfs even de val nabij, en het ergste werd allicht slechts vermeden om
de positie van dhr. De Schryver in Kongo niet te ondermijnen.
Naar het woord van C.V.P.-voorzitter Lefèvre heerst er een gezagscrisis. Men
kan niet zeggen dat de regering nog „regeerde". De invloed liet zich gevoelen
van de maneuvers der liberalen die alle betwiste punten liefst op de lange baan
schuiven. Zo blijven een reeks belangrijke en dringende vraagstukken dhr.
Eyskens noemde ze „politieke hypotheken" die op het land rusten almaar
onopgelost: -de sanering van de ziekteverzekering, het gewaarborgd weekloon, de
repressiewetgeving, de taalwetgeving, de kieswethervorming en zetelaanpassing.
Daardoor is de regering aan het schipperen geraakt en de opinie voelt dat aan.
Algemeen werd er geklaagd, dat dhr. Eyskens de zaken onvoldoende in de
hand hield. Een Brussels weekblad ging zover, te beweren, dat in feite sedert
enkele weken tal van taken die normaal tot de bevoegdheid van de Eerste-minister behoren, vervuld werden door de voorzitter van de C.V.P..... Maar het is
natuurlijk waar, dat dhr. Eyskens het met zijn coalitie niet onder de markt heeft.
De liberale ministers zijn weliswaar loyaal: dit bleek o.m. uit hun houding op het
Liberaal Congres van 7 en 8 november waar zij bepaalde demagogische, tegen de
C.V.P. gerichte beweringen de kop indrukten. Maar behalve die ministers, zijn
de liberalen niet warm meer voor de regering. De wijze waarop voorgesteld
wordt, de politieke hypotheken te lichten, druist in tegen traditionele houdingen
van de liberale partij ; in C.V.P.-kringen wordt de kieswethervorming tegengewerkt; en dan is daar voornamelijk de verhoging van de taxe op de benzine, een
zeer onpopulaire maatregel. Belastingverhoging is voor de liberalen zowat het
ergste: en nu moesten ze zulk een verhoging dekken ! Op hun Congres was een
sterke verzetstendens daartegen merkbaar. Het verbeterde er niet op toen C.V.P.voorzitter Lefèvre in de Kamer de „demagogen" hekelde die van de regering wel
verwezenlijkingen eisen, maar haar niet de middelen ertoe willen geven. Tenslotte onthielden drie liberalen zich bij de vertrouwensstemming op 26 november.
Aan deze stemming was een verklaring-Eyskens en een debat voorafgegaan,
waarvan de bedoeling uit hoofde van de regeringsgezinde kringen zeker was, de
regering een nieuwe impuls te geven, haar met een onmiddellijk programma te
laten uitpakken, dat ze met vernieuwde energie kon gaan uitvoeren. Maar zeer
veel nieuws bracht de verklaring niet; dit bleek duidelijk bij vergelijking met de
fel-opgemerkte rede van C.V.P.-voorzitter Lefèvre waarin de toestand en de hangende vraagstukken zonder doekjes erom werden aangegeven en stoutmoedige
oplossingen voorgesteld. Genoeg om een regering waar nog fut in zit, te enthousiasmeren, hetgeen klaarblijkelijk (veeleer dan kritiek) de bedoeling van de
C.V.P.-voorzitter was. Of de regering echter nog op gang te krijgen is, is een
andere vraag.
Minister Van Houtte haalde ondanks de „demagogen" zijn slag inzake belastingen thuis. Dan nog waren het maar 1800 miljoen nieuwe inkomsten, waar er
volgens de oorspronkelijke raming 3200 miljoen nodig waren om de begroting
in evenwicht te krijgen. Toch werd ze in evenwicht ingediend, op een bedrag
van niet minder dan 110,6 miljard (gewone begroting) . In het geheel van de
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rijksuitgaven zullen niet minder dan 24 miljard door leningen moeten gedekt
worden .... Men ziet dat de minister van Financiën nog voor heel wat problemen staat!
De eindstemming van het debat over de verklaring-Eyskens werd ontsierd door
hevige incidenten, uitgelokt door B.S.P.-ondervoorzitter Van Eynde. Kamervoorzitter Kronacker sloot de belhamel uit, waarop de B.S.P. de zitting verliet. Volgens sommige geruchten zou dhr. Van Eynde o.m. de bedoeling gehad hebben,
iedere verstandhouding tussen zijn partij en de C.V.P. onmogelijk te maken.
Dhr. Van Eynde is immers voorstander van de radicale oppositiekuur. Hij wenst
niet, indien de regering zou vallen, een B.S.P.-C.V.P.-coalitie toe te laten; nieuwe
verkiezingen lijken hem inderdaad politiek lonender toe. Maar vanwaar die geruchten over een coalitiemogelijkheid met de B.S.P. ? Deze hangen wel samen
met de contacten die inzake Kongo genomen werden en waarbij de heren Lefèvre
en Collard betrokken waren. De onmiddellijke bedoeling van deze contacten was,
een nationale houding t.o.v. de Kongo-evolutie mogelijk te maken.
In december moeten inderdaad de eerste Kongolese verkiezingen plaats vinden, die in de geest van minister De Schryver de basis uitmaken voor de verdere
institutionele vestiging van de autonomie. Men weet dat belangrijke politieke
groeperingen in Kongo eerst zelf over die institutionele ontwikkeling hun woord
willen meepraten, anders zouden ze niet deelnemen aan de verkiezingen. Minister De Schyver legde op 3 november voor de Kamer een verklaring af waarbij hij
de vorming van de Kongolese wetgevende en uitvoerende lichamen voor september 1960 in het vooruitzicht stelde en aankondigde dat hij zich nog v66r de verkiezingen voor besprekingen naar Kongo zou begeven. De socialisten weigerden
bij de stemming na het debat hun instemming. Zij eisten v66r de verkiezingen
een ronde-tafelconferentie te Brussel, tussen de Kongolese partijen en het parlement. Minister De Schryver en de C.V.P.-leiding poogden nog formules voor
een nationale instemming te vinden, o.m. zou een afvaardiging van twee parlementairen per nationale partij dhr. De Schryver op zijn Kongo-reis en bij zijn
contacten begeleiden. Men zegt dat B.S.P.-voorzitter Collard en socialistische
Kongo-specialisten als Housiaux verregaand voor dat nationaal samengaan gewonnen waren, maar Van Eynde in het B.S.P.-bureau een meerderheid voor zijn
oppositiehouding wist te vinden.
Een „coup de théatre'' was de aanwijzing van een minister zonder portefeuille,
belast met de economische en financiële problemen van Kongo: dhr. Scheyven
(die aldus het C.V.P.-element in de regering kwam versterken) . Daarop reisde
dhr. De Schryver op 20 november naar Kongo, waar er heel wat beroering was
geweest: congressen van politieke partijen, de vorming van een sterke centrumpartij, de P.N.P. (Nationale Partij voor de Vooruitgang) en, in Ruanda-Urundi,
een ware kleine burgeroorlog tussen Batutsi en Bahutu (als bij toeval losgebarsten op de vooravond van de regeringsverklaring van 10 november over de democratisering van deze gewesten) . De Kongolese extremistische partijen Abako,
P.S.A. en M.N.C.-Kalonji vormden een kartel dat merkwaardigerwijze net
zoals de Belgische socialisten .... een ronde-tafelconferentie v66r de verkiezingen eiste. Minister De Schryver wist na aanvankelijke moeilijkheden met deze
groep in contact te treden en haar verzet tegen de verkiezingen te verzachten.
Volledige zekerheid over de houding van deze groep terzake zou echter pas verworven worden na een bespreking te Brussel begin december.
L. Deraedt
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Sven Stolpe
over Christina van Zweden
Als typisch vertegenwoordigster van de
Renaissance-cultuur, zoals die met al haar
krachtig levensidealisme en in humanis~
tisch verfraaide allure levend was aan de
zeventiende-eeuwse vorstenhoven -- meer
nog als boeiende persoonlijkheid met een
niet alledaagse levensloop, geniet koningin
Christina van Zweden nog altijd belangstelling van historische wetenschap en
literatuur. Sinds Arckenholtz in 1751
reeds, nauwelijks een halve eeuw na haar
dood, begon met de publikatie harer gedenkschriften — Mémoires concernant
Christine reine de Suède - heeft een
voortdurende stroom van wetenschapper
lijke studies en min of meer verdichte
levensbeschrijvingen deze belangstelling
gaande gehouden.
Verleden zomer verscheen er een studie
die een nieuwe kijk weet te geven op deze
merkwaardige Regina suevica. De auteur
van het betreffende boek 1 ) , Dr. Sven Jo.
han Stolpe, in Nederland bekend door
vertalingen van drie of vier van zijn romans, heeft een uitzonderlijk resultaat bereikt: gepresenteerd als academische dissertatie is de studie niettemin een voor
buitenstaanders lezenswaardig geschrift.
Stolpe heeft daarmee een nieuwe schakel
toegevoegd aan zijn werkzaamheid als
historicus, waarvan tot op heden vooral
zijn biografie over Jeanne d'Arc ook. in
Nederland grotere aandacht heeft getrokken.
. De dissertatie over Christine draagt als
ondertitel „Studies in Koningin Christina's
Maximes", waarmee dus het uitgangspunt
van Stolpes onderzoek wordt aangeduid:
deze maximes, een door de vorstin gaarne
beoefend literatuurgenre, werden tot op
heden bij het historisch onderzoek min of
meer verwaarloosd. Het was vooral onder
invloed van La Rochefoucauld dat Christina voor deze literaire mode belangstelling kreeg. In twee verzamelingen, Ouvrage de Loisir en Les Sentiments Héroiques.
1)

begonnen in 1680, heeft zij aldus in korte,
kernachtige zinnen haar ideeën verzameld.
Het zijn deze maximes, op verschillende
tijden geschreven, die Stolpe als nieuwe
bron voor een bestudering van koningin
Christina's religieuse ontwikkeling heeft
aangeboord. A priori kon immers worden
aangenomen dat de denkbeelden die zij in
opeenvolgende fasen van haar leven in
deze maximes neerlegde, bij een juiste
chronologische ordening in dit opzicht tot
een duidelijk beeld moesten leiden.
Neo-Stoicisme
Stolpes grote belezenheid in de Franse
literatuur heeft hem in staat gesteld de
verschillende fasen van Koningin Chrisr
tina in een sterk verduidelijkend perspectief te plaatsen, in casu de dominerende
gedachten op dit gebied in het zeventiende-eeuwse Frankrijk. Reeds vroeg met d`
antieke deugdenleer bekend, o.m. door het
onderrricht van haar bekende magister
Axel Oxenstierna, werd zij spoedig een
overtuigd aanhangster van het in Frankrijk heersende neo-stoïcisme. Deze levensbeschouwing, ooit de culmen, de top van
de Renaissance genoemd, nam in de zeventiende eeuw een enorme vlucht en
vormde eigenlijk de meest dominerende
filosofische leer. Over de stoïsche opvattingen omtrent het volstrekte bedwang
van hartstocht en gevoel door verstand en
wil, met de daaraan onafscheidelijk verbonden eigenwaan en hoogmoed, hoeft
hier niet nader te worden gesproken. Een
feit is dat men overal in 'Christina's geschriften de bewijzen vindt, dat zij met
hart en ziel aan deze leer verknocht was.
Misschien kwam dit overeen met haar on
afhankelijke, bijna viriele karakter? Ongetwijfeld rekende zij zichzelf we! degelijk
tot een bepaalde elite van stoïsche ubermenschen — „ces génies extraordinaires
et ces ámes priviligiées, ces caractères
singuliers qui sont les miracles de leur
siècle et l'étonnement de la postérité ...".
Zoals vele aanhangers van de stoïsche
levenshouding in het Renaissance-tijdvak

Fran stoicism tilt Mystik. Studier i Drottning Kristinas Maximer. Akademisk avhandling.

Uppsala Universitet. (Stockholm, 1959).
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wist ook Koningin Christina tegelijk met
deze stoïsche ideeën een zekere vorm van
Christendom te handhaven. Het is wel onmiddellijk duidelijk dat de orthodoxie in
dit opzicht groot gevaar liep; zuiver rechtgelovig Christendom vindt men dan ook
weinig bij de grote Neo~stoïsche aanhangers, en het door sommigen gekozen alternatief: terugkeer tot de ongeschonden
christelijke doctrine had voor Christina
geen enkele aantrekkingskracht. Haar
jeugdgeloof, het Lutheranisme, had zij
reeds vroeg verlaten, ofschoon zij dit —
begrijpelijk als men haar positie als vorstin van een Lutheraans land in aanmerking neemt! — gedurende lange tijd verborgen hield. Zij voelde een instinctieve
afkeer van het protestantisme, althans in
de vorm waarin zij er dagelijks mee geconfronteerd werd, en heeft deze afkeer
haar gehele leven meegedragen. Aldus
losgeraakt uit een bepaald doctrinair kader, zocht zij op eigen hand een soort algemeen Christendom waaruit men de volgende grondlijnen kan reconstrueren: de
existentie van een persoonlijke, almachtige
God, tot wie men in gebed kan naderen,
verder een zeer sterk rationalisme, een opvallende scepsis tegenover alle dogma's,
inzonderheid de incarnatie, geen enkele
verhouding tot een verlossende Christus,
kortom een geloof dat nog nauwelijks
Christelijk mag genoemd worden. Stolpe
signaleert trouwens in geheel haar werk
een opvallende afwezigheid van iedere
Christologie; ook in de Maximes wordt
Christus geen enkele maal genoemd! Dit
geloof nu verenigde zij jarenlang met de
boven omschreven stoïsche levenshouding.
Het waargenomen rationalisme in haar
religieuze opvattingen wordt wel zeer verklaarbaar als men weet dat Christina in
deze jaren nauw contact onderhield men
een man als Descartes, een van de talloze
geleerden met wie zij correspondeerde en
persoonlijke gesprekken voerde.. Steeds
was zij er op uit haar geest te verhelder
ren en op de hoogte te blijven van de dominerende wijsgerige gedachten.
Frans Libertinisme
Door de beruchte Fronde-oorlog zochten talrijke Franse intellectuelen een goed
heenkomen in het buitenland en de uiter-
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lijke aanleiding tot Christina's intensieve
kennismaking met het zeventiende-eeuwse
libertinisme ligt zeker in het feit dat velen van hen aan het Zweedse hof ver~
toefden. Een der geprononceerde karaktertrekken bij die Franse geleerden was
hun grondige scepsis tegenover tot op heden aanvaarde geloofswaarheden. Twijfel
aan de kerkelijke leer op natuurweten~
schappelijk terrein bracht twijfel op andere
punten voort, de vroegere zekerheid wan~
kelde. Zeer vaak leidde deze sceptische
houding tot libertinisme binnen de Kerk,
even vaak ook tot volkomen heretische
opvattingen. (Stolpe constateert ook dat
de confessionele geslotenheid aan kathor
lieke zijde, vlak na de reformatie, niet zo
groot was als men vaak schijnt te denken).
Men lette er wel op dat deze libertinistische periode vlak voor haar „bekering"
tot het katholicisme viel en zich ná deze
ommekeer nog geruime tijd voortzette.
Weliswaar accepteerde zij de Kerk als
instituut en de pauselijke autoriteit, maar
tegenover bepaalde — vaak essentiële —
aspecten van het katholieke geloof en de
dagelijkse praxis gedroeg zij zich na 1654
-- het jaar van haar opname in de Kerk
-- zeker even sceptisch en libertijns als
vroeger. Haar bekende balsturigheid en
nukkige onafhankelijkheid schijnen zelfs
na dit jaar groter dan ooit, getuige onder
meer de volgende uitlating van een kroniekschrijver: „Elle parâissait inégale,
brusque et libertine en toutes ses paroles,
tant sur la Religion, que sur les choses à
quoi la bienséance de son sexe 1'obligeait
d'étre retenue"!
Toch mag men deze verschijnselen niet
zo vertolken. als zou haar overgang tot
het katholicisme niet au sérieux genomen
mogen worden. Zonder twijfel had Christina een levendige religieuze belangstelling
en een diep godsdienstig leven. De geest
des tijds bracht noodzakelijk mee dat haar
opvattingen in dit opzicht met een flinke
dosis vrijdenkerij vermengd waren. Stol
pes bestudering van haar Maximes brengt
aan het licht op welke punten haar katholicisme mankeerde, en zó sterk mankeerde
dat men haar geloof nog bezwaarlijk als
Christelijk zal kunnen aanvaarden. Naast
de reeds opgemerkte totale afwezigheid
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van ieder contact met of belangstelling
voor het mysterie van de Menswording
tonen de Maximes: een sterke scepsis
tegenover wonderen, afkeer van alle contemporaine extatische en visionaire geloofsvormen, ironische waakzaamheid tegenover de eigentijdse heiligen. Daartegenover staat een zo overtuigd aanvaar
den van andere en vaak belangrijkere geloofswaarheden dat men haar gebrekkige
of onvolledige theologie licht kan veront..
schuldigen.
-

Quietisme
Blijkbaar waren dus ook na haar overgang tot het katholicisme de spanningen
in haar religieuze leven nog niet geweken.
Eerst in de derde fase van haar geestelijke
ontwikkeling, met name de ontmoeting
met het in Frankrijk opkomende quiëtisme
schijnt zij haar natuurlijke, religieuze kli~
maat te hebben gevonden.
Ontstaan als een soort reactie tegen
vooral Jezuïetische systematische vroom~
heidsoef eningen, droeg de pseudo~mystiek
van het quiëtisme ernstige gevaren met
zich mee: zij hief de menselijke zelfverant~
woordelijkheid op, maakte de Kerk praktisch overbodig en verwierp de noodzaak
van een actief gebedsleven. Dat deze risi~
co's niet zonder grond waren, kwam spoedig aan het licht. Reeds in 1656 was Ko~
ningin Christina in Marseille in contact
gekomen met een der grote leiders van het
Franse quiëtisme, Francois Malaval. Het
was echter vooral door haar kennismaking
met de vermaarde theoloog en quiëtisti~
sche predikant Miguel Molinos in Rome
dat haar geestdrift voor deze richting
eerst goed gewekt werd. De inhoud van
Molinos' leer is neergelegd in zijn Guida
Spirituale en wordt door Stolpe uitvoerig
ontleed.
Spoedig werd Molinos een belangrijk
object voor de machtige inquisitie en ofschoon het proces tegen hem een zeer delicate zaak was — in feite ging het voor
of tegen het quiëtisme, dat onder haar duizenden aanhangers talloze hoge kerkelijke
en wereldlijke dignitarissen telde -- werd
hij in 1865 tot levenslange gevangenisstraf
veroordeeld. Ongetwijfeld heeft Koningin
Christina, die in die jaren in Rome verbleef, al het mogelijke gedaan om haar

vertrouweling voor een vonnis te behoeden, maar toch wees zij veel van zijn aanspraken, vooral als geestelijk leider af.
Veel van de excessen die het proces aan
het licht bracht, waren nieuw voor haar
en stemden niet overeen met het beeld dat
zij van de man en zijn verkondiging gevormd had.
Als ijverig volgelinge van deze religieuze stroming heeft Christina vanzelfsprekend ook hiervan sporen in haar Maximes achtergelaten. Haar grote scepsis
tegenover alle uiterlijke kerkelijkheid en
vroomdoenerij vond in het quiëtisme als
het ware een volledige oplossing en zij zal
het débácle van deze stroming hoogstwaarschijnlijk als een grote persoonlijke
teleurstelling hebben ervaren.
De vraag die zich tenslotte opdringt is
deze: waarom ging zij tot het Katholicisme over? De vorm waaronder zij het geloof aanvaardde blijkt verre van orthodox
te zijn geweest en mist, zoals boven is
aangetoond, niet zelden juist wezenlijke
elementen uit de katholieke leer. In de geschetste ontwikkeling van neo-stoïcisme
en sceptische vrijdenkerij tot een duidelijk
engagement in de quiëtistischfxnystische
religiositeit vormt het katholicisme ook
geen logisch-noodzakelijke schakel. Zij
bekeerde zich niet met volledige intellectuele overgave en religieuze overtuiging
en men kan zich met recht afvragen wat
het is geweest in het katholicisme dat deze
intellectuele vorstin heeft aangetrokken.
Ofschoon deze kwestie, wetenschappelijk
gezien, slechts een nevenprobleem vormt
in Stolpes studie beantwoordt hij deze
vraag toch wel. Zij ging tot het katholicisme over omdat zij binnen de Roomse
Kerk meer intellectuele bewegingsvrijheid
verwachtte dan het strenge Zweedse Lutheranisme haar gunde. Haar soms bizarre
en altijd gebrekkige theologische opvattingen omtrent elementaire waarheden van
de Christelijke geloofsleer worden hierdoor begrijpelijker. Slachtoffer van het
overdreven rationalisme van haar tijd en
handelend vanuit een door het familiemilieu bewerkte reactionaire houding, kon
zij ook het katholicisme slechts in zover
aanvaarden, als zij een en ander rationeel
kon verantwoorden. Juist over dit aspect
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heeft een katholiek criticus 2 ) de noodzakelijke kanttekening bij Stolpes werk ge~
maakt: ,,Men bekeert zich niet tot het kaf
tholicisme als zodanig maar tot het ideaalbeeld dat men er van heeft. En dit ideaalbeeld komt zeker in hoge mate overeen
met de persoonlijke aanleg, intellectueel
en vooral psychologisch ....". „Tegen
deze achtergrond is het b.v. gemakkelijk
te begrijpen dat Koningin Christina ... .
onder invloed van haar opvoeding — zoals zeker vele bekeerlingen en „geboren"
katholieken in onze tijd --- misschien meer
gekenmerkt werd door een „correcte" verhouding tot God, gebaseerd op een eenzijdig intellectueel benadrukt en vrij gevoelloos geloof in die Schepper en zijn
voorzienigheid, en minder door een levende persoonlijke verhouding die haar wor~
tel, haar groei en haar voleinding heeft in
een innig deelnemen aan de mysteries van
de incarnatie, welke voltooid worden in
de liturgie van de Kerk, met een steeds
grotere liefde in Christus als wezenlijkste
vrucht". Zoals gezegd kon Stolpes acader
mische verhandeling over Christina's geestelijke ontwikkeling met een gedeelte van
haar nagelaten geschriften als hoofdbron
aan deze vervollediging van het religieuze
aspect geen plaats bieden. Hij beklem~
toont echter herhaaldelijk dat ondanks
haar onvolledige aanvaarding van het ka
tholicisme, uit het godsdienstig onderzoek
een diep religieuze persoonlijkheid naar
voren treedt.
R. F. M. Boshouwers

Kunstmatige Inseminatie
Onder de vele problemen betreffende
vruchtbaarheid, voortplanting en geboorteregeling wordt sinds enige tijd ook dat
van de kunstmatige inseminatie gesteld, in
navolging van wat in de dierenwereld
reeds een algemeen verspreid gebruik
heeft gevonden.
Van godsdienstig standpunt is voor de
katholiek de zaak duidelijk: in verschillende toespraken tot geneesheren, o.a. op

29-9-1949, 29-10.1951 en 8-10-1956 heeft
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Pius XII de methode veroordeeld als strij~
dig met de natuurwet en de moraal. Doch
naast het godsdienstig-morele gelden hier
natuurlijk ook andere gezichtspunten: biologische en technische, economische en
sociale, en juridische. Deze aspecten stonr
den reeds vroeger op de dagorde van geneeskundige congressen, o.m. van het
Congrès Francais de Gynécologie in Mar~
seille 1957 en dat van de Protestantse
Artsenvereniging in Utrecht 1958. Op de
onlangs gehouden Deutsche Aertzetag te
Lubeck werden, ze opnieuw besproken,
afgezien van alle godsdienstige beschou~
wingen. Naar aanleiding van een uitge^breid verslag dat de Frank f urter Allger
meine Zeitung van 22-9- 1959 daarover
publiceerde, zij ook hier een en ander
meegedeeld.
Laten we de statistieken voorbijgaan
die aangeven in welk percentage het sper~
ma van de echtgenoot (homologe kunstmatige inseminatie) of dat van een vreemde gever (heterologe k.i.) wordt gebruikt,
en welk het percentage is van de positieve
resultaten. Dit laatste is over het algemeen pover te noemen: het schommelt
tussen 15 en 50%. (Momenteel zouden er
in Duitsland een duizendtal door k.i. verwekte kinderen leven, in de V.S. mis
schien honderdduizend, maar betrouwbare
cijfers zijn niet voorhanden) . Indien de
resultaten 100% gunstig waren, zouden
de andere bezwaren natuurlijk niet afne~
men, integendeel: hoe groter de kans
wordt op positieve resultaten, des te groter wordt, statistisch gezien, de kans dat
de mogelijke gevaren werkelijkheid worr
den.
De meeste artsen die de methode toepassen — en ze zijn niet zo talrijk --- aanvaarden alleen de homologe inseminatie,
en verwerpen de heterologe. Om de homologe als niet onzedelijk te aanvaarden,
steunen zij op een lekenmoraal, die veel
goed kan praten van het ogenblik dat het
geen schade doet aan derden en dat het
een sociaal of economisch goed bevordert.
Doch daarin gaan zij toch niet zo ver dat
zij de mens en zijn voortplantingsleven als
een technisch instrument zouden beschour
-

2 ) Dr. J. Gerlach S.J.: Drottning Kristinas religiösa utveckling, in Credo, Katolsk Tidskrift, jrg.
40, pag. 103 vlg.
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wen dat met liefde en menselijke gevoelens niets van doen heeft. De instinctieve
afkeer voor het abnormale en onnatuurlijke, welke een gewoon mens voelt opkor
men alleen al bij de gedachte aan een artir
ficiële bevruchting, zelfs tussen echtgenoten, speelt ook bij de artsen nog mee om
de heterologe inseminatie te doen afwijzen. Maar ook zonder dat gevoelsargument achten zij de nadelen en gevaren
van de heterologe k.i. te groot om haar te
verdedigen en toe te laten. Vooral over
deze gevaren handelde de Duitse Aerzte-tag.
De wens van een vrouw om een kind te
hebben is te eerbiedigen, maar een recht
daarop heeft ze eigenlijk niet. Dat zgn.
recht kan echtgenoot en kind vaak groot
onrecht aandoen. Dikwijls is hier vanwege
de vrouw een egoïsme in het spel, dat het
offer van de eigen kinderloosheid niet kan
brengen maar van de echtgenoot het offer
vraagt een vreemd kind te aanvaarden.
De moeder kan daarbij niet voorzien tot
welke moeilijkheden het buitenechtelijk
kind — want dat blijft het toch, ook al is
het geboren met de instemming van de
echtgenoot — aanleiding kan geven. Zal
het kind de echtgenoot niet uit het hart
van de vrouw verdringen? Zal in de
vrouw geen misprijzen groeien voor de
zgn. minderwaardigheid van haar echtgenoot? Over het algemeen zal zelfs de
moeder de heterologe gever niet kennen
(wegens de korte duur der vrouwelijke
vruchtbaarheid en de korte levensduur
der spermatozoiden zijn vaak verschillende proeven nodig) , maar het is toch niet
denkbeeldig dat zij zou gaan dromen van
de onbekende vader van haar kind met al
de psychische verwikkelingen van dien.
En wat van de andere kant, indien het
kind later erfelijk belast blijkt te zijn,
zware karakterstoringen vertoont? Zal in
dergelijke gevallen de echtgenoot zijn
schijnvaderschap niet officieel verloochenen? En in weer andere gevallen gaat de
echtgenoot de vrouw ervan verdenken dat
zij de hele onderneming slechts heeft opgezet als een camouflage voor een echtbreuk, hetzij met de zogenaamde onber
kende gever, hetzij zelfs met de geconsulteerde arts.
Voor het kind zelf dreigen dezelfde ge-

varen als die welke de opvoeding en karaktervorming van alle kinderen bedrei~
gen wanneer onenigheid heerst tussen de
ouders. En zelfs indien de harmonie tussen deze echtgenoten volkomen zou blijven, dan nog dreigt het gevaar van een
psychisch gestoord evenwicht wanneer
het kind later achter het geheim komt van
zijn ontstaan, ontdekt dat zijn vader niet
zijn vader is en zijn moeder niet helemaal
zijn moeder.
De arts ten slotte neemt een bijzonder
zware en gevaarlijke verantwoordelijkheid
op zich. Hij moet ervoor instaan dat de
gever gezond is en niet erfelijk belast.
Deze waarborg kan hij nooit met zekerheid geven, zeker niet met betrekking tot
de toekomst. Loopt het later mis met de
lichamelijke of psychische ontwikkeling
van het kind, dan wordt de arts bedreigd
met een- eis tot schadeloosstelling, en dit
wordt een uitermate ingewikkeld twistpunt, waarbij o.a. het beroepsgeheim betrokken is. Andere juridische moeilijkheden kunnen zich voordoen: betreffende de
anonimiteit van de gever, de plichten en
rechten van de echtgenoot, erfenisaan~
spraken van de gever, enz.
Om al deze redenen verwerpt de Duitse
Aerztetag de heterologe k.i. als strijdig
met de moraal. Daarmee sluit hij zich aan
bij de beslissing van de Artsenvereniging
in Utrecht en van het congres van Marseille, dat zelf reeds steunde op een uitspraak van de Académie des Sciences
morales et politiques van Parijs in 1949.
Daarmee verplichten de Duitse artsen
zich dus, af te zien van alle heterologe
k.i. Wie zich niet aan dit verbod houdt,
kan ter verantwoording geroepen worden
door de beroepsorde. De Strafrechtkommission heeft intussen voorgesteld, in het
strafwetboek een artikel in te lassen waarbij een gevangenisstraf tot drie jaar wordt
bepaald voor de arts die een heterologe
k.i. uitvoert, tot twee jaar voor de vrouw
die ze laat uitvoeren. De Aerztetag is het
met deze opvatting wel eens, doch is van
oordeel dat ,de beroepsorde voorlopig nog
voldoende gezag bezit om eigenmachtig
haar beslissing te doen eerbiedigen. De
homologe k.i. daarentegen blijft vrij van
straf.
Dr. J. Lebeer

FORUM

40 jaar R.K. Artsenvereniging
Op 7 en 8 november j.l. heeft de R.K.
Artsenvereniging haar 40-jarig bestaan
gevierd met een jubileumvergadering in
Utrecht. Deze bijeenkomst had een uitgesproken ernstig karakter. Geen jubel over
het tot nu toe bereikte. Integendeel, de
indruk werd gewekt dat alles gewoon
doorging. Hoogstens kan men zeggen, dat
het op dit congres bestudeerde onderwerp
o- „De arts en de gezinsproblematiek in
deze tijd" --- een voortreffelijke demon~
stratie was van de principiële richting,
waarin onze katholieke artsen 40 jaar
lang gewerkt hebben op het gebied van
levensbeschouwelijke vraagstukken waarvoor zij uiteindelijk de warme dankbaarheid verdienen van geheel katholiek Nederland. Het was op zich dan ook al treffend daar in Utrecht vele oudere artsen te
ontmoeten, die de hitte van de dag gedragen hadden in hun opzet vanuit medisch
standpunt hun bijdrage te leveren tot het
bevorderen en stimuleren van een speci~
fiek christelijke levenshouding. Verheugend ook was het grote aantal jongeren,
van wie verwacht mag worden dat zij de
fakkel zullen overnemen van deze aan
verdiensten zo rijke oudere generatie van
medici.
Hoogtepunt van deze vergadering was
uiteraard het bezoek van de aartsbisschop,
Mgr. Dr. B. J. Alfrink. Vooral toen duin
delijk werd, dat deze juist de bijeenkomst
van onze artsen bewust heeft willen benutten om het standpunt van onze Moeder
de H. Kerk inzake de huwelijksbeleving
uiteen te zetten als antwoord op de vragen die de laatste tijd in de pers over dit
probleem zijn behandeld.
De Kerk blijft werkelijk niet onbewogen
bij de nood van vele van haar kinderen
inzake de beleving van het huwelijk, zo
betoogde de aartsbisschop; met intense
droefheid ziet zij, hoe haar standpunt momenteel velen van haar vervreemdt. Wanneer zij niettemin haar traditionele leer in
deze ook nu onverkort handhaaft, is dit
alleen een teken dat zij niet een eigen
regeling verdedigt, maar een wet van God
zelf verkondigt. Dat het hier een door God
geopenbaarde leer betreft, staat vast uit
het feit dat het gehele wereldepiscopaat
met als centrale stem de bisschop van
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Rome unaniem en zonder meer de toepas~
sing van coitus interruptus en het gebruik
van voorbehoedmiddelen als in strijd met
Gods wet heeft afgewezen. Daarom zal
de Kerk moeten blijven vasthouden aan
haar visie in deze zaak.
Van de andere kant wordt van haar terecht verwacht, „dat zij zich niet bepaalt
tot het steeds weer voorhouden van haar
standpunt, maar in diepe bekommernis om
de nood van zovelen ook alle moeite doet
om haar gelovigen voor te houden langs
welke wegen haar princiepen in deze mo~
derne tijd leefbaar kunnen zijn". „De
Kerk" is hier dan niet alleen de hiërarchie,
maar geheel de gemeenschap der gelovigen. „Veelsoortige arbeid zal hier eendrachtig moeten samenwerken om de weg
te wijzen. Niet alleen theologen en filosofen, maar ook sociologen en psychologen,
en vooral de medici kunnen alle hun inbreng leveren om de leefbaarheid van de
doctrien van de Kerk in deze tijd met grote
eerlijkheid onder ogen te zien, te adstrueren en aan het gelovige volk bij te bren~
gen". Dit echter moet steeds geschieden in
gelovige trouw aan de leer van de Kerk
en vanuit werkelijke bekommernis om de
mens in nood, die trouw wil blijven aan
Christus en zijn Kerk. Ook moet men
voorzichtig zijn met het publiceren van
deze discussie voor het grote publiek om
niet nog grotere verwarring te stichten.
„De christelijke huwelijksbeleving is een
opgave van God zelf. Zij vraagt om een
gelovige benadering en zij zal nooit vervuld kunnen worden zonder grote offerbereidheid, zonder zelftucht en zelfbeheersing. Maar is het niet de genade van het
sacrament die de liefde en de vreugde van
het huwelijk heiligt, maar die ook de be^
doeling heeft de gehuwden te sterken in
die liefde, waarin zij samen God moeten
zoeken, strijdend en biddend, misschien
ook vallend en biddend, maar altijd bereid
tot de opdracht van het Evangelie: „Ga
en zondig niet meer". Die opgave is wer~
kelijk niet eenvoudig. Zij is alleen mogelijk met God. Maar het is een schone taak
op dit alles een christelijk-gelovige visie
te openen, die leert dat ook moeiten en
lasten opgenomen zijn in de liefde en de
vreugde die God voor de mens heeft be-

doeld".
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Onze kerkelijke overheid heeft het werk
der katholieke doktoren wel moeilijk hoger
kunnen waarderen dan door juist hun jubileumvergadering te willen, benutten om
nogmaals de stem van de universele Kerk
te doen klinken in deze zo moeilijke aangelegenheid. De R.K. Artsenvereniging
kan zich door dit gebaar niet weinig gesterkt weten in haar streven.
Een andere vraag is, of de eigen inleidingen op dit congres wel voldoende ant
woord hebben gegeven op de problematiek van juist deze tijd. Enige sprekers
vertoefden kennelijk nog teveel in de strijd
van een reeds voorbije tijd. Hetgeen mor
gelijk te aanvaarden was als onderstreping
van wat in het verleden gepresteerd is,
maar toch te weinig perspectief opende op
de problemen van onze dagen. Ook viel

naar onze smaak
een enkele keer
een wat al te radicale reactie te beluiste
ren op bepaalde „progressieve" meningen
in de hedendaagse vraagstelling. Hetgeen
het gevaar meebrengt, dat daardoor de
deur tot vruchtbare gedachtenwisseling
met andere richtingen wordt dicht gegooid
en als gevolg daarvan de zo waardevolle
stem van de R.K. Artsenvereniging in een
gesprek over deze zaken niet meer gehoord wordt.
Waarmee uiteraard het vele goede en
belangrijke, dat op deze jubileumvergader
ring gezegd is, niet ontkend noch ook genegeerd wil worden. De volledige tekst
van de inleidingen wordt gepubliceerd in
het orgaan van de vereniging, het R.K.
Artsenblad.
S. Trooster S.J.
r

—

Boekbespreking
GODSDIENST
DEROLEZ, R. L. M., De godsdienst der
Germanen (Serie: De godsdiensten der
mensheid) . — J. J. Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1959, 17 X 24, 282
pp., geb. f 15.50 en f 17.25.
De auteur opent zijn boek met een verontschuldiging. Hij bekent n.l. dat het een
groot waagstuk is een geschiedenis te willen schrijven van de germaanse godsdienst.
Het gaat er immers om, zo zegt hij, de
cultus van een wijd verspreide volksgroep
met zijn religieuze achtergrond te beschrijr
ven en dat terwijl de germaanse volksgroepen nooit een politiek geheel gevormd
hebben, geen geschreven bronnen hebben
nagelaten en de geschiedenis zich uitstrekt
over een periode van 2000 jaar. Ondanks
deze moeilijkheden heeft de S. toch een
zeer leesbaar en instructief werk geschre~
ven, gegrond op de archeologische gegevens en op hetgeen uit latere bronnen
over de Germanen bekend is geworden.
Eerst beschrijft hij de cultuur van de Germanen en de bronnen van hun godsdienstgeschiedenis. Uit deze gegevens laat hij
dan zien welke goden zij vereerden, hoe
hun cultus was ingericht, en welk beeld
zij zich vormden van de kosmos. In het

laatste hoofdstuk geeft de auteur dan een
beknopte schets van de bekeringsgeschiedenis der Germanen. Het werk wordt zeer
verhelderd door elf afbeeldingen buiten
de tekst, door een zelfde aantal in de
tekst en door drie kaarten en is ook nog
voorzien van een overzichtelijk opgezet
register. P. Grootens
Pro Apostolis,
AUBERT, R., Unité.
Brussel, 1959, 96 pp., ing. Fr. 28.
r--

Een werkje ten behoeve van de Internar
tionale Bidweek voor de hereniging der
christenen. Een algemene inleiding en, dan
een speciaal hoofdstukje voor ieder van
de dagintenties. In deze herziene uitgave
hield de auteur rekening met de ontwikker
ling, welke de laatste tien jaar plaats
vond onder de bezielende stuwing vooral
van priester Couturier. Ook de historische
informatie werd verrijkt. Nieuwe keuze
voor de dagelijkse gebeden, ditmaal onder
litanievorm. Jammer toch dat de oude
daarbij wegvielen. Ook de Islam krijgt
geen eigen behandeling meer. Het boekje
biedt veel meer dan zijn geringe omvang
zou doen vermoeden. De eerste uitgave
kende groot succes. De mooiere presentar
tie en de verrijkte inhoud van de tweede
staan in voor een nog ruimere versprei~
ding. J. Van Torre
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VISSER, Dr. H. B., Het rechtzinnig protestantisme feitelijk katholiek gebleven.
Paul Brand, Hilversum, 1959, 180 pp.,
ing. f 6,90.
De katholieke auteur is voormalig gereformeerd predikant. Hij bedoelt hier met
rechtzinnig protestantisme vooral of uitsluitend de Gereformeerde Kerken en
werkt de stelling uit, dat zij in hun belijdenisgeschriften en spiritualiteit veel
authentiek-katholieke elementen hebben
overgehouden. Meer dan men soms denkt.
Maar hiermee botsen tegenovergestelde,
anti-roomse factoren in leer en sfeer: er
is voortdurend inconsequentie, ambivalentie. Schr. erkent, dat men de controvers ook vanuit andere gezichtshoeken
kan behandelen. Maar zijn aanpak is
zeer geslaagd en sympathiek. Hij kent als
insider de verheven aspecten en de zwak ke plekken van het neocalvinisme — over
beide spreekt hij met liefde. Enkele detailopmerkingen. De gereformeerde bezwaren tegen de katholieke sacramentor
logie neemt schr. soms niet zwaar en serieus genoeg, enige desbetreffende belij~
denisuitspraken legt hij iets te katholi-serend uit (35 44) . De exegese is wel
eens te onproblematisch (58, 63, 122, 138,
161, 170) . Ondanks deze en dergelijke
kleinigheden sterk aanbevolen voor lezers
uit beide kampen, theoloog of niet.
Drs. P. den Ottolander
,

Theologisch Perspectief, vertaald en be~
werkt onder redactie van dr. E. Schille-beeckx o.p. Deel II, Dogmatiek, Paul
Brand, Hilversum, 1959, 215 pp., f 8,90.
Het tweede thans gepubliceerde dogmati~
sche deel bevat een achttal artikelen.
K. Rahner schrijft over Natuur en Genade, J. Feiner over Oorsprong, Oerstaat
en Oergeschiedenis van de mens, A.
Grillmeier over het Christusbeeld in de
huidige katholieke theologie, A. Müller
over Problemen en perspectieven der huidige Mariologie, O. Semmelroth over
Rond de eenheid van de idee Kerk, Th.
Sartory over Kerk en Kerken, E. Schil~
lebeeckx over De sacramentele Godsontr
moeting, H. Urs von Balthasar over
Eschatologie. Belangrijke problemen van
de huidige theologie vindt men er dus besproken, in het algemeen door compe
tente deskundigen onder de loupe genomen. Daardoor zal men er heel wat interessants in kunnen ontdekken. Indien
echter „de bedoeling van dit boek is, een
inzicht te geven in de levende theologie"
(zie blz. 127) , dan kan me het resultaat
niet ten volle bevredigen. Het is wel wat
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sterk als volstrekt Christocentrisch georiënteerd, en de gedachtengang steunt
vaak op een te zwak gefundeerd Sacramentalisme, Daarbij is het heus geen
lichte lectuur. Voor de katholieke leek
(behoudens zeldzame uitzonderingen)
biedt het wel te zware kost. Theologanten met de gave des onderscheids zullen
het crit sch bekijken. En niet zelden zal
de theoloog zijn instemming opschorten
of onthouden. (Dit in bijzonderheden te
motiveren is hier wel niet op zijn plaats,)
Een enkele opmerking: De Triniteit is
wel erg stiefmoederlijk behandeld en de
Mariologie niet up to date. Zo is met de
inhoud van de encycliek „Mystici Corporis" van 1943 en van de Constitutio
apostolica ,,Munificentissimus Deus" van
1950 practisch geen rekening gehouden.
Dat de nederlandse redactie hierbij niet
gewezen heeft op nederlandse publicaties
als „de Mariale Dagen van Tongerloo"
en „De Standaard van Maria" met de
daar te vinden zo uitstekende en goed bij~
gehouden actuele synthetische overzichten der Marialogie van G. Philips is stellig
als een ernstig tekort te signaleren.
P. Ploumen S.J.
Elsevier-pockets. Hoe lees ik de Bijbel?
— Elsevier, Amsterdam, Brussel.
Enige katholieke Bijbelprofessoren leiden
hier in tot Genesis, Jesaja, Markus, een
brief van Paulus en de getuigenissen der
Verrijzenis des Heren. R. S.

CRUYSBERGHS, K., Jean~Marie Vianney, pauvre curé d'Ars, patroon bij de
priesterlijke zielenleiding, — De Vlaamse

Drukkerij, Leuven, 1959, 144 pp., geïll.,
ing. P. 80.
Wij hebben dit jaar veel over de pastoor
van Ars behoord. En toch raken we niet
verzadigd van dit grote wonder in de
moderne tijd: dat „een arme, kleine pastoor zoveel mensen in beweging zet", zoals Vianney zelf het heeft uitgedrukt.
Mgr. Cruysberghs vertelt het ons nog
eens opnieuw op zijn gemoedelijke, diep~
vrome wijze, Hijzelf noemt zijn boekje
„een recollectie of retraite met het leven
van de pastoor van Ars als meditatiestof". Hij heeft dus niet de bedoeling een
of andere nieuwe interpretatie van dit
leven te bieden. Op dat punt volgt hij
Mgr. Trochu. Maar aan de hand van het
grote levende voorbeeld peilt hij naar de
geestelijke zin van de priesterroeping.
Toch willen wij dit boekje ook aan leken
aanbevelen, die hier een zeer klaar maar
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diepgaand inzicht zullen vinden in het
priesterschap niet alleen, maar ook in het
christelijk leven. G. Achten
CULLMANN, 0., Rooms-Katholieken en
Protestanten. Een voorstel tot verwezen
lijking van christelijke solidariteit. Ver.
taald door A. de Visser-Wouters. — G.
F. Callenbach, Nijkerk, 1959, 63 pp.,
f 2.90.
De protestantse nieuwtestamenticus stelt
onomwonden, dat hereniging van zijn ge.
loofsgenoten met de Katholieke Kerk alleen dan mogelijk is, als een der beide
partijen wezenlijke punten van haar geloof verloochent. Ter verbroedering beveelt hij wederzijdse collectes aan, niet
voor elkaars kerkgenootschappen, maar
voor andersgelovende armen,. Als hij de
katholieke kerkopvatting oneschatologisch
noemt, verergert hij de misverstanden
nog, maar verder geeft hij ettelijke verhelderende notities over de interconfessionele
verhoudingen. P. den Ottolander
,

DIJKHUIS, J. J., Psychologische aspecten
van de katholieke huwelijksopvatting. —
Urbi et Orbi, Amsterdam, 1959, 40 pp.
SCHARFF, O.E.S.A., Dr. C. F. J., Moraal-theologische aspecten van de katholieke huwelijksbeleving. r-- Urbi et Orbi,
Amsterdam, 1959, 56 pp.
Van de lezingencyclus over hedendaagse
problemen rond de katholieke huwelijksopvatting, die onder auspiciën van de St.
Adel'bert Vereniging, afdeling Amsterdam,
georganiseerd werd, hebben wij er reeds
twee besproken in een vorige aflevering
van dit tijdschrift. De twee voordrachten,
die thans bij Urbi et Orbi zijn verschenen,
werden reeds eerder gepubliceerd in Te
elfder ure 6 (1958-1959) 33-68. De tekst
van de psycholoog J. J. Dijkhuis is onveranderd; die van Pater Scharff is op
verschillende punten ietwat gewijzigd en
verbeterd. Aangezien beide teksten genoegzaam bekend zijn, mogen wij hier met
een vermelding van deze nieuwe uitgave
volstaan. A. van Kol
Ordo baptismi parvulorum no, 80. .--Dessain, Mechelen, 1959, 88 pp., geb.
F. 120.
In een zeer verzorgde uitgave is het nieuwe dooprituaal voor de Nederlandstalige
bisdommen van België verschenen. Het
bevat de riten en gebeden voor een
plechtige en voor een private toediening
van het doopsel, terwijl een derde hoofdstuk de zeer plechtige liturgische vorm

beschrijft, die eens per jaar ~- in de
Paastijd of na Driekoningen r voor de
verzamelde gelovigen door de pastoor
mag gebruikt worden. Het totaal nieuwe
in dit rituaal is het gebruik van de landstaal, zodat de aanwezigen voortaan met
meer begrip en vroomheid aan deze
plechtigheid kunnen deelnemen. Liturgis.
ten hebben voldoende gewezen op de
noodzaak om drie formules (exorcisme,
zalving en doopformule) in het Latijn te
behouden. Dit ritueel werd opgemaakt
door een commissie van Nederlandse en
Belgische liturgisten; overeenstemming
werd overal bereikt, behalve voor de
tekst van het Onze Vader en de geloofs~
belijdenis. J. Vanneste
MERTON, T., Het stille leven. — Des~
clée de Brouwer, Brugge 1959, 162 pp.,
ing. F. 70, geb. F. 90.
Het is weldadig, naast de weelderige
produktie van beschouwingen en enquêr
tes „over" roeping, priesterschap, kloosterorden enz., een boek te ontmoeten dat
geschreven werd „vanuit" de zuivere be
leving van een contemplatieve roeping.
Thomas Merton, die sedert zijn getormenteerde Louteringsberg een dal van
steeds meer verdiepte rust is ingetreden,
tekent hier in een eerste deel de grondlijnen van de specifiek christelijke vrede
des harten, die zijn schoonste verwezenlijking vindt in het beschouwend kloosterleven. In de twee andere delen wordt
deze vrede concreet geïllustreerd door de
geestelijke geschiedenis van het cenobitisch leven bij Benedictijnen en Cisterciënsers, en van het kluizenaarsleven bij
Kartuizers en Camaldulensen. De fijne en
intelligent waardering voor de veelzijdige
uitwerking van St. Benedictus' geest in
de verschillende orden, is hierbij zeer
treffend. De vertaling is prachtig.
J. de Graeve
SHEEN, Fulton, Christus. — De Fonr
tein, Utrecht, vertaald, 459 pp., f 18,50.
Het Li f e of Christ van de bekende radiospreker mgr. Fulton Sheen, verschijnt
hierbij in vertaling onder de betere titel: Christus. Het is immers meer een
„Bild", een omvattende weergave van
Christus' persoon, leer en werk dan een
leven. Ricciotti schreef een uitvoerig, wetenschappelijk gefundeerd Leven van
Christus en Guardini een beschouwend
en mediterend werk over de Heer. Fulton Sheens boek is anders dan deze beide.
Het zouden een lange serie voortreffelijke
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radio--toespreken van deze priester kunnen zijn, kort, treffend, markant, origir
neel en diep religieus geïnspireerd. Telkens wordt men getroffen door een merkwaardig beeld of een oorspronkelijke gedachte. Christus kwam „door een achterdeurtje" in de wereld (blz. 22) . „God is
als het watermerk op papier: men kan er
overheen schrijven, men kan het niet wegwerken" (blz. 19) . Fulton Sheeri heeft
natuurlijk de nodige studie gemaakt van
de Bijbel en zijn omgeving; toch maakt
hij zich niet druk om de nieuwste wetenschappelijke verklaring van allerlei details. Hij wil apostolisch werken en de
wereld het grandioze, alles dominerende
„beeld" van de Verlosser voorhouden en
hierin is hij geslaagd. Het boek is gees~
telijk voedsel voor allen.
P. van Alkemade
EGENTER, Richard, De ascese van de
christen in de wereld, de weg naar een
vruchtbare ascese (vert. uit het Duits
door Hans Wagemans) . — Paul Brand,
Hilversum, 1959, 12 X 20, 180 pp., f 4.95.
R. Egenter is professor in de moraal-theologie aan de universiteit te München. Zijn
colleges voor de studenten van alle facul-teiten heeft hij tot deze studie verwerkt.
Men verwachte hier niet een ascetische
handleiding. De bedoeling van de S. is
integendeel zich met de lezer te bezinnen
op het vraagstuk: wat is ascese nu eigenlijk. En een dergelijke bezinning is buitengewoon nuttig en noodzakelijk zelfs
wil men tot een gezonde ascese komen.
Toegerust met een grote kennis van de
middeleeuwse geestelijke schrijvers en ook
met de moderne literatuur op het gebied
van de ascese laat hij zien dat ascese geen
doel in zich zelf heeft, maar een doelbewuste weg is waardoor de mens zich vrijmaakt met behulp van zekere technische
hulpmiddelen als men het zo mag uitdruk
ken om Gods wil te vervullen en zo één
met God te worden. Hij laat ook zeer
goed zien dat ascese geen wereldvluchten
is, maar een zich losmaken van zichzelf
en de schepping om zo geheel open te
staan voor God. Hoewel S. zijn best doet
de ascese los te maken van het egocen~
trisch gerichtzijn, waarin zij wel eens vervallen is, meen ik echter toch dat hij het
subjectieve element te zwaar belast. Want
tenslotte wordt de minneband tussen. God
en mens geboren uit het licht van de genade Gods en de vrij e toekeer van de
mens en deze werkzaamheden zijn onafscheidelijk. Moet de mens een zuiver instrument zijn, het is tenslotte de Geest
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Gods die het bespeelt. S. zal het hier zeker mee eens zijn: en zal tevreden zijn dat
zijn boekje een bezinning oproept: dat is
zijn bedoeling. P. Grootens
BARSOTTI, D-ivo, Christliches Mysterium und Wort Gottes. — Benziger Verlag, Einsiedeln, enz., 1957, 14 X 22, 323
pp., Zw. Fr. 18.60.
Het thema waaraan dit werk gewijd is,
kunnen wij in het kort als volgt samenvatten: In het woord openbaart zich God
aan de mensen, door het woord heeft Hij
de wereld geschapen, zijn volk uitverkor
ren en daaraan de wet en de belofte gegeven. In de volheid der tijden is het
Woord Vlees geworden en werkt het
voort in de Kerk door de geloofsverkon
diging en de sacramenten, maar ook in
het gebed van iedere afzonderlijke mens.
Barsotti gebruikt zowel voor het gespror
ken als voor het geïncarneerde Woord
hetzelfde substantief: Parola met een kleine of grote letter geschreven. Hij doet dit
om de continuïteit, ja zelfs de identiteit
van de beide Woorden aan te geven en
tevens de continuïteit tussen Oude en
Nieuwe Testament. S. werkt dit thema uit
op grond van een: rijk materiaal uit de
H. Schrift, de liturgie en de Vaders.
P. Grootens
GUITI'ON, Jean, L'Eglise et 1'Evangile
(Eglise et Temps Présents) . — Grasset,
Parijs, 1959, 450 pp., ing. Fr. F. 990.
Dit nieuwe boek van Guitton is een vervolg op zijn Jésus, dat het probleem be~
handelt van Christus' historiciteit en de
goddelijkheid van zijn natuur. Inderdaad
mocht men na het eerste werk een studie
verwachten over de Kerk, die zich aanmeldt als ,,le Christ de la terre qui se
continue, et le Christ de l'éternité qui se
préfigure" (274) . In beide werken vindt
men dezelfde methode en betoogtrant.
Waar echter in het eerste de dialoog
haast uitsluitend werd gevoerd met de
„ongelovigen", wordt hij hier eerder ge-'
voerd met de „protestanten", hoe verscheiden ze onderling ook mogen zijn:
Renan en Kierkegaard, Leuba en Cullmann. Schr. wil de Kerk hier enkel be~
schouwen als historisch fenomeen, in
haar structuur, gezagsorganisatie en uiterlijke verschijningsvorm. De behandeling
van haar intiem, inwendig leven reserveert hij voor een later werk. Maar bin..
nen deze beperkte opzet engageert hij zich
met heel zijn persoonlijkheid, met de rijke
verworvenheid van heel zijn filosofisch
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denken en met de ervaring van een
levenslang beleven van de Kerk van binnen uit. Het wordt een peilen naar de
laatste existentieel-filosofische verschilpunten tussen beide godsdienstvormen.
Beide vertonen een andere „sensibilité".
Het is de hele theologie, te beginnen met
de opvating van de Incarnatie zelf en
van de antropologie, welke aan deze opvatting ten grondslag ligt, welke in beide
confessies, zelfs waar ze dezelfde terminologie aanwenden, in de grond verschil.lend is. Schr. zegt tot de protestanten:
„Au nom de la transcendance, vous dimi~
nuez la condescendance" (319) . Groot
gewicht hecht de auteur aan de idee van
„développement", te onderscheiden van
„évolution". Deze „ontwikkeling" be~
strijkt zo wel het domein van de modaliteiten van de gezagsuitoefening in de
Kerk als van haar leer en riten. Ook het
onderscheid tussen „temps final" en
„temps plénier" is volgens schr. van
groot belang. Hij kon voortbouwen op de
conclusies van zijn vroeger verschenen
merkwaardige studies over de filosofie
van de tijd en over de ontwikkelingstheorie bij Newman. Hij spant zich vooral in, de overgangsperiode te belichten
tussen de aposteltijd en de onmiddellijk
hierbij aansluitende generatie: de „émer~
gence" van de Kerk, te onderscheiden van
haar „origine". Op enkele, niet talrijke
plaatsen, mist de uiteenzetting wellicht
theologische preciesheid, maar dit betreft
enkel randproblemen en dikwijls dan nog
alleen de formulering. Al te dikwijls blijven onze klassieke uiteenzettingen door
hun geijkte maar esoterische zegswijze
buiten de enge kring van katholieke vakspecialisten een onbegrepen, gesloten
boek. Voor alle intellectuelen, welke naar
een diepere filosofische fundering uitzien
van de katholieke kerkopvatting, is dit
werk de aangewezen inleiding. Het is een
geslaagde twintigste-eeuwse poging van
Intellectus quaerens [idem, van het menselijk verstand dat naar een redelijke verantwoording zoekt van het katholieke geloof aan de Kerk. J. van Torre S.J.
HUVELIN, Ecrits spirituals et paroles de
l'abbé , , + , receuillis par M.-Th. LouisLevebvre (Documents inédits) . — Letheilleux, Parijs, 1959, 200 pp., ing. Fr.
F. 780.
„Le directeur d'áme suit, il ne précède
pas". Deze zin uit een van zijn brieven
karakteriseert het gehele leven van deze
merkwaardige priester, die een schitte-

rende professorszetel verliet, omdat hij
louter zielzorger wilde zijn. Kapelaan benoemd van de Saint-Augustin te Parijs,
leidt Abbé Huvelin een verborgen priesterleven van predikant, biechtvader en
geestelijke raadsman. In zijn biechtstoel
bekeert zich Charles de Foucauld tot een
nieuw leven. Briefwisseling is van hem
bewaard en uitgegeven met baron von
Hügel, Professor Jacques Demogeot,
Charles de Foucauld, Maurice Blondel.
In deze uitgave biedt Mme M.-Th. LouisLefebvre ons, na de pas verschenen biografie van haar hand, fragmenten uit zijn
geestelijke nota's en de meer dan 300 bewaarde brieven van zieleleiding. De teksten zijn verzameld volgens bepaalde themata. De uitgave maakt een enigszins
rommelige indruk. Maar de inhoud is van
een uitzonderlijke geestelijke waarde. Dat
er sinds de tachtiger-jaren priesters te
Parijs leefden, die zulk een zuiver christelijke doctrine verkondigden, bevestigt
eens te meer hoe voorzichtig men moet
zijn in het totaal-oordeel over de 19deeeuwse vroomheid. G. Achten
PIAULT, B., La prière de l'Eglise. Le
bréviaire romain. r Spes, Parijs, 1958,
300 pp., ing. Fr. F. 1200.
Wat is de eigenlijke religieuze waarde
van het breviergebed van de priester? Op
deze vraag geeft dit boek een diepgaand
en rijk gedocumenteerd antwoord. Het
brevier is het gebed van de Kerk. De
priester bidt het niet louter in eigen naam,
maar in opdracht van de Kerk. Bovendien is het breviarium ook nog in een
andere zin gebed van de Kerk: het geeft
een samenvatting van de gehele christen
lijke gebedstraditie. Dit toont schr. ons
hier duidelijk aan door de groei van elk
der onderdelen van het getijdenboek
zorgvuldig te beschrijven. Hij blijft hier
niet stil bij de historische details, maar
hij peilt dieper naar de gebedsgeest waaruit zij ontstaan zijn. Aan dit deel gaat
een tractaat over het gebed vooraf. Ook
hier put de schr. veelvuldig uit oudere
geestelijke auteurs. Bijzonder goed laat
hij de kerkelijke waarde van het gebed
uitkomen: zelfs bij het persoonlijk gebed
bidden wij in en door de Kerk. Beide
delen staan wel enigszins disparaat naast
elkaar. Maar men begrijpt toch goed de
bedoeling van de schrijver: de priester
een boek in handen te geven waardoor
hij in de gebedsvorm zelf van zijn brevier
de geest van het kerkelijk gebed leert verstaan. G. Achten
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PAUL MARIE DE LA CROIX, L'Evangile de Jean et son témoignage spirituel.
Desclée de Brouwer, Brugge, 1959,
590 pp., ing. F. 195.
Door zijn vorig werk, over „Het Oud
Testament en het geestelijk leven", had
de auteur reeds bewezen beslist te willen
aanknopen met die grote traditie van de
Kerk, die het woord Gods immer beschouwde als een bron van geestelijk
leven. Dit is tegenwoordig geen gemak
kelijk genre, omdat de moderne geest
niets meer voelt voor de allegorische
schriftverklaringen van vroeger. De
auteur heeft dan ook de enig mogelijke
weg gekozen: met de oorspronkelijke beleving van de geïnspireerde schrijvers
weer in voeling trachten te komen, en dit
authentiek getuigenis in al zijn rijkdom
weer doorgeven aan de lezers van heden.
Voor dit boek over het Nieuw Testament
heeft S. onmiddellijk zijn voorkeur gegeven aan Johannes, omdat daar het
diepste getuigenis over Christus gevonden wordt. Het boek is zeer mooi en veel
beter geslaagd dan het vorige, omdat de
specifieke O.T.-ische boodschap daar te
weinig tot uiting kwam. Hier integendeel
worden we dadelijk binnengeleid in de
geloofsvisie van Johannes. Het werk ver~
schilt nogal sterk van de Meditaties over
Johannes van Gutzwiller, die de orde van
het evangelie zelf volgt. P. M. de la
Croix beschrijft op meer organische en
logische wijze het getuigenis van Johannes in een twintigtal hoofdstukken. Zo
vinden we achtereenvolgens: Christus als
licht; het geloof; de terugkeer naar de
Vader; de Passie en de Moeder van de
Verlosser, enz. Meer dan eens betreurt
men wel dat de eigen context van vele
passages te weinig geëerbiedigd wordt;
ook brengt het te groot aantal geciteerde
teksten mee dat men er dikwijls overheen leest. Indien de meditaties van Gutzr
willer het detail van het vierde evangelie
beter doen begrijpen, heeft dit boek het
voordeel dat het een synthetische kijk
geeft op het christendom van Jo-hannes.
Beide vullen mekaar dus prachtig aan.
Het is te hopen dat ook dit werk weldra
in Nederlandse vertaling zal verschijnen.
I. de la Potterie
,

DELARUE, Jacques, Sainteté de Monsieur Vincent (Coll. L'Eau Vive) . ,
Edit. du Cerf. Parijs, 1959, 228 pp., ing.
Fr. F, 540.
In de collectie „L'Eau vive" verschijnt
een reeks van fris uitgegeven werkjes van
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een degelijk geestelijk gehalte. In dit boekje over Vincentius a Paulo wordt ons in
korte hoofdstukken het leven, maar bijzonder ook de geest van de heilige weergegeven. Men zou het een kleine, geestel
lijke biografie kunnen noemen, waarbij
het woord dikwijls aan de heilige zelf
gelaten wordt. Monsieur Vincent is een
heilige die ons boeit omdat hij zo direct
in het leven van zijn tijd, men kan haast
zeggen van onze tijd, staat. Zijn liefde
voor de armen kwam voort uit een liefde
voor de armoede van Jezus. Bij arm als
bij rijk openbaarde hij het verborgen
egoïsme dat de oorzaak is van elke so~
ciale wanorde. Het doet telkens weer
deugd zich door een heilige — want hij
alleen kan dat , steeds opnieuw op de
laatste waarheden van het leven te laten
wijzen. G. Achten
BESNARD, A. M., Le pèlerinage chrétien (Coll. Eau Vive) . — 1959, 150 pp.,
ing. Fr. F. 390.
Geloofspraktijken lopen telkens weer gevaar in pure gewoonten te verstarren of
door bijgeloof overwoekerd te worden.
Het behoort daarom ook tot de taak van
de theoloog de devoties in het licht van
het geloof opnieuw door te denken.
Schrijver doet dat hier op een zeer geslaagde wijze voor de bedevaarten. Op
pelgrimstocht trekken is te allen tijde een
sterke, geestelijke behoefte geweest van
de religieuze mens. Het heimwee naar het
eeuwige wordt hem op een bepaald ogenblik te sterk, zodat hij have en goed verlaat, om eenzaam en behoeftig over de
aarde rond te zwerven. Of hij wil een
ver gelegen heiligdom bezoeken, waar hij
de onmiddellijke aanwezigheid van het
goddelijke sterker ervaart. Voor de chrisr
ten krijgt de bedevaart bovendien een uitzonderlijke betekenis: in Israëls doortocht
door de Rode Zee en door de woestijn
hebben de geestelijke schrijvers steeds de
voorafbeelding gezien van de Kerk Chris-'
ti, pelgrimerend naar de eeuwige zaligheid. „Christen is hij, die zich zelfs in
eigen huis en in zijn vaderland pelgrim
bekent", schrijft Augustinus. De bedevaarten worden hier onder het teken gesteld van de drie grote, Joodse bedevaartfeesten: het Pascha af feest van de doortocht, de offerande der eerstelingen, het
feest der openbaringstent en van het
nieuwe Jeruzalem. Boete, offergave, heiligdom: deze drie woorden vatten de volle
religieuze zin van de bedevaart samen.
Ze worden hier op een waarlijk lumineuze wijze verklaard. G. Achten
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SCHUERMANN, H., Das Gebet des
Herrn. ~ Herder-Verlag, Freiburg, 1958,
144 pp., geb. DM. 6,80.
Het gebed des Heren, dat de christen
dagelijks zovele malen, en op al de belangrijke ogenblikken van zijn leven bidt
is overrijk aan christelijke inhoud. Het
mag ons dan ook niet verwonderen dat
telkens weer nieuwe commentaren verschijnen. Dit is een oud-christelijke traditie. De auteur van deze goede studie op
het Onze Vader is Professor in het
Nieuw Testament aan een priestersemir
narie in Oost-Duitsland. Hij erkent in het
Onze Vader „de sleutel van de heilsboodschap" van Jezus. Telkens weer gunt
hij ons een kijk op de evangelische ach..
tergrond van de zeven gebeden. Zodat
het boekje tevens een beknopte en bevattelijke inleiding is op het evangelie zelf.
G. Achten

een roman gewaagd en, Bukt mij, met be~
hoorlijk succes. De titel zal wellicht menig
lezer doen schrikken, doch ten onrechte!
Deze bigamist is ten slotte een goed huisvader en een niet zo heel slecht christen.
Het verhaal zit nogal wonderlijk in elkaar,
doch de personages en de verschillende
tafrelen zijn levendig en kleurig beschreven, zelfs daar waar zwaar geboomd of
gefilosofeerd wordt. Het boek boeit tot
het einde, een happy ending, wat zeer onr
modern is. Jan Derks spreekt en schrijft
graag vrijmoedig en openhartig, ook in
sexualibus en matrimonialibus, zodat het
wel geen gezinslectuur of familieboek zal
worden. Achter al de humor en de vele
grilligheden van de roman voelt de lezer
een zeer soliede ernst en een vaste levenslijn. Alleen de verradersfiguur is wel heel
erg verraderachtig geschilderd.
J. van Heugten
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WILDERODE, A. van, Bloemlezing, met
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104 pp., ing. Fr. 45.
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In deze roman heeft Vestdijk als hoofdfiguur een zogenaamde „voyeur" gekozen,
een abnormaal aangelegde, die erop uit is
paartjes in hun intimiteit te betrappen.
Hij heeft bij zijn spionages menig pak
slaag te incasseren, doch dit schrikt hem
niet af. In het in de roman beschreven geval sticht hij door anonieme brieven heel
wat onheil, ook voor zich zelf. De voyeur
is volgens het bijschrift op de kaft het
symbool van de kunstenaar. Het tekent
Vestdijk, die in zijn laatste romans in het
sexuele verstrikt zit, dat hij in dit onfrisse
type het zinnebeeld van de schrijver ziet.
Het boek is ongemeen knap, de intrige is
voortreffelijk bewerkt, de voyeur zelf is
met kundige hand beschreven, doch er
ontbreekt weer iets aan de menselijke instelling, het gezichts- of standpunt van de
auteur. Het doet vreemd aan van een dergelijke auteur „de toekomst der religie" te
moeten aanvaarden. Ik vrees dat komende tijden Vestdijk als een „poète maudit"
ter zijde zullen leggen. De atmosfeer
wordt steeds benauwender om hem heen.
J. van Heugten
DERKS, Mr. Jan, De Bigamist. Roman.
Ten Hagen N.V., Den Haag, 1959,
229 pp., f 5.90.
Mr. Jan Derks heeft zich weer eens aan

Doordrenkt van een niet te stelpen heimwee naar een ongerept en durend geluk,
vertoont het poëtisch oeuvre van A. v.
W. uitgesproken romantische kenmerken.
Zijn vers, welluidend en vervoerend door
de golvingen van het ritme, ontwikkelt
zich naar een versoberd realisme. De eerste bundels, vooral De Moerbeitoppen
Ruisten (1943) en, Najaar van Hellas
(1947) , gedeeltelijk weer opgenomen in
Het Land der Mensen (1952) , belijden de
dichterlijke eenzaamheid in een schroomvol spreken, door Westerlinck even onthullend als verhullend benoemd. Deze
schroom is een kentrek van de mens die
v. W. voor alles blijft, maar openbaart
meteen de innerlijke onrust en onveilig-hek!, die de dichter er toe dreef de een~
zaam,heid en de romantische verdroming
te cultiveren. Zijn laatste gedichten,, die
jammer genoeg nog niet zijn gebundeld,
vertonen een merkwaardige evolutie waar
zij de werkelijkheid niet langer ontvluchtend, in de dagelijkse gebeurtenissen, ontr
moetingen en voorwerpen een tweede, nu
geestelijker bestaan trachten te ontdekken.
Uit De Kamer, citeren we enkele regels:
Niets dan een kamer, vier muren,
in zichzelf bestorven geur,
oud worden langzaam, verzuren
langzaam van deur tot deur.
Daartussen vordren de zorgen
die met dromen gevleugeld zijn
van morgen naar avond naar morgen
maar altijd beteugeld zijn.

V. W.'s werk behoort tot het beste wat
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in Vlaanderen in onze dagen wordt geschreven. Doch de hier geboden keuze
had iets strenger kunnen zijn.
J. Du Bois

VERBRUGGHEN, Jo, Spijkerbloemen
voor Israël. — Colibrant, Drongen, 1959,
48 pp., ing. Fr. 45.
Deze reisindrukken uit Israël in een impressionistische stijl neergeschreven. openbaren een diepere werkelijkheid: het mysterie zelf van de jonge staat tussen Ne^
geb en Libanon, met zijn duizendjarige •
geschiedenis, getekend door de verschrikkingen der jongste decennia, en leven
brengend waar eenmaal woestenij en dood
heerste. Verbrugghen heeft Israël van
binnenuit leren kennen, in het wuiven van
de wind over de bergen, en de silhouetten
van nieuwe steden; in de adem der men~
sen en het schromend spreken van gelief~
den. Zijn Spijkerbloemen -- bloemenhulde
in spijkerschrift? — bereiken vaak de
hoge spanning der poëtische overdracht,
zoals in Génézareth, Judea of Herboren

Land:
in zijn herinneringen kinderen
en illusies zaaien in de oogst
van een vergeten gewaande ervaring
luisteren innig luisteren
naar het schuwende luide geluid
van een heuvel die op de kering
van keerkringen schuift
zoeken naar de komende
volheid van de cirkel
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vonden wordt, verwoordt Schepens de
spanning die zijn hart onrustig houdt: het
nooit te stelpen geluksverlangen in de
brutale werkelijkheid van het dagelijkse
leven. Zoek hier geen verrassende beheersing van het woord, streng en sterk
ritme of vernieuwende themata: grote
poëzie is het niet geworden. Maar verzen
als Cypres of Gedicht kunnen we toch
dankbaar herlezen. J. Du Bois

ZIELENS , Lode, De gele roos. — Ontwikkeling, Antwerpen, 1959, 176 pp.
De werken van Zielens zijn lange tijd
niet meer verkrijgbaar geweest. Nu wil
men er weer de aandacht voor vragen.
Een beetje kunstmatig, lijkt me. Al kan
niet ontkend worden, dat er ondanks de
povere schriftuur en de melodramatische
inslag van dit verhaal toch een ongewone
deernis gewekt wordt voor de centrale
meisjesfiguur, het volkskind Antoinette.
Het is deze sociale deernis, niet de liter
raire kwaliteit, die kan verklaren hoe de
auteur van bloeder, waarom leven wij?
nog steeds leeft in de ontroerende verering van wie hem in de dertiger jaren
leerde kennen. F. van Bladel

KNUVELDER, Gerard, Handboek tot de
geschiedenis der Nederlandse letterkunde.
Derde Deel. Tweede herziene druk.

L. C. G. Malmberg, Den Bosch, 1959,
512 pp., f 18. -.
,

De laatste vormperfectie heeft Verbrugr
ghen nog niet bereikt, maar zijn bundel is
niettemin méér dan een belofte.
J. Du Bois

GIJSEN , Marnix, De School van Fontainebleau. — Ontwikkeling, Antwerpen,
Ad. Donker, Rotterdam, 1959, 48 pp.
Een vrij onbelangrijk verhaal. Een Joodse
chirurg vertelt over een adellijke dame,
die in haar salon te New York de sociale
scepter zwaait over een kolonie van uit
geweken Europeeërs. Een niet eens zo
heel doordringende beschrijving van een
decadente samenleving, in een toon van
nonchalante bitterheid, die we nu van
M. Gijsen al wel gewend zijn.
F. van Bladel
,

SCHEPENS, J., Eenzaam Zingen. — De
Sikkel N.V., Antwerpen, 1959, 36 pp.,
ingen. Fr. 45.
Als motto voor deze dichtbundel koos de
auteur een zin van Carlyle: „Poetry is
the attempt, which man makes to render
his existence harmonious.'' En met een
oprechtheid die zelden nog in poëzie ge-

Het is haast overbodig het befaamde en
veel gebruikte handboek van Gerard Knu
velder aan te bevelen. Na de eerste delen
verschijnt thans het derde in nieuwe oplage. Blijkens de voetnoten heeft de schrijn
ver de literatuur over zijn onderwerpen
tot op heden bijgehouden en verwerkt.
J. van Heugten

BUSSCHERF, K. de, Guido Gezelle, —
BRACHIN, P., A. van Duinkerken. —
ANGELET, C., de Saint E.xupery. r-OOMES, P., Antoon Coolen. ---- Ontr
moetingen, Desclée de Brouwer, Brugge,

1959, per deel ing. Fr. 20.
Deze vier deeltjes zetten de reeds gunstig bekende essays voort. Bizondere
aandacht verdient de studie van P. Brar
chin over het christelijk humanisme van
A. v. D. Hierdoor heeft de Parijse hoogleraar tevens bijgedragen tot het overmunten van geestelijke waarden die in
onze ontredderde tijd dreigen verloren te
gaan. Dat de andere deeltjes van deze
reeks in eenzelfde geest zijn geschreven,
is hun niet geringe verdienste.
J. Du Bois
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ELSING, - Johan Mark, Katewa. — De
Goudvink, Antwerpen-Tilburg, 1959, 361
pp., geb. Fr. 125.
Elsing schreef reeds verschillende boeken
over Kongo. Deze nieuwe roman, „de tragedie van een negermeisje", is in ZuidAfrika gesitueerd, maar geeft blijk van
dezelfde grondige vertrouwdheid met de
plaatselijke toestanden. In zijn opvatting
is dit boek o.i. het rijkste en machtigste
van deze auteur, maar in zijn uitwerking
voldoet hij niet helemaal: de compositie is
nogal verward, en de stijl vertoont teveel
journalistieke dieptepunten.
F. De Graeve
KROEJER, Maxim, Theater A—Z. .-Boekengilde Die Poorte, Antwerpen,
1959, 256 en 304 pp.
Wie om het even wat over toneel wil
weten, kan hier terecht. In alfabetische
orde worden alle mogelijke technische
termen, namen van auteurs en acteurs,
richtingen en bewegingen behandeld: acf
curaat, beknopt, koel. De trefwoorden
betreffende het toneel in de verschillende
landen (van Achter-Indië tot Vlaanderen en Nederland) zijn uitgewerkt tot
artikelen van enkele bladzijden. Een
encyclopedie moet zich daar misschien
van onthouden, maar dan is zij ook geen
hulp om iets meer van het toneel, zijn
wezen en geschiedenis, te begrijpen. Als
louter zakelijke informatiebron kennen
wij echter niets handigers dan dit A—Z.
F. Van Bladel
RENAULT, Mary, De koning moet sterven, Vert. door C. J. Kelk. — v. Holkema
en Warendorf, Amsterdam, 1959, 377 pp.,
f 9.50.
Het is geen gemakkelijk ondernemen een
oude, uit de schemering der historie opdoemende sage tot een roman te verwerken. Mary Renault is hierin echter op ber
wonderenswaardige wijze geslaagd. Zij
doet de Grieks-Kretensische wereld rondom Theseus inderdaad herleven. Het thema Theseus-Ariadne-Minotaurus vormt
de inhoud van dit eigenaardige boek. De
sfeer is volslagen primitief heidens, zoals
de sfeer in de Bijbel volslagen religieus,
Jahvistisch is. Van enige sexuele rem is
geen sprake; alles gaat er ongelooflijk
rauw toe. Moord en verkrachting zijn er
dagelijkse evenementen. Het donkere mysterie, dat overal het heidendom overschaduwt, is hier voelbaar, tastbaar geworden. De meer lichtende gestalten der
Helleense goden, doch ook nog de primi-

tieve slang-godheden beheersen deze mensen op een drukkende, benauwende wijze.
Dit boek sluitend heeft men het gevoel
uit een donkere nacht te ontwaken in een
bevrijdende morgen. De vertaling is bijzonder goed. J. van Heugten
LISSENS, R. F., De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden. 3de dr. — Uitg.
Medens, Brussel, 1959, 282 p.p
Bij het verschijnen van de le druk is hier
reeds het vele goede gezegd over deze
voortreffelijke literatuurgeschiedenis (Stre~
ven, april 1954, p. 85) . Dat nu reeds een
3e druk nodig was, kan ons alleen maar
verheugen. Lissens is lange tijd onze beste
chroniqueur geweest, hij is daarbij een
uitermate conscientieus historicus en vakman. Beide eigenschappen komen hier tot
een prachtige harmonie. Afzonderlijke
typeringen, (afgewogen, raak en persoonlijk) en de algemene synthese (hij legt
verbanden die eerst verrassen, dan overtuigen) — en zijn sobere, maar toch zo
bezielde stijl r maken van dit boek de
beste geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde die wij bezitten. F. van Bladel
ADELPHE, Jeanne, De wind waait waar
heen hij wil. Vert. r De Tijdstroom,
Lochem, 1959, 178 pp., f 5.90.
Jeanne Adelphe schreef het verhaal van
een boer die door de eeuwigheids- en
waarheidsvraag gekweld wordt, de Bijbel
ontdekt en daarin de zielevrede vindt. Hij
wordt apostel en werft aanhangers die
eveneens in de Bijbel hun levensvervul~
ling vinden. Het wat flets geschreven
boek doet weinig overtuigend, eer wat
onwerkelijk aan. J. van Heugten
BALIER, Josef Martin, Zijne Eminentie.
Ned. bewerking. — De Fontein, Utrecht,
1959, 511 pp., f 12.90.
Zijne Eminente is de Nederlandse bewerking van de uitvoerige en forse roman
Der Kranich mit dem Stein, een titel, die
ontleend is aan het wapen van degene,
wiens levensloop in de roman beschreven
wordt, bisschop, later kardinaal Martin
von Petuel, een figuur die vooral in de
laatste helft van het boek vele trekken
draagt van de vroegere kardinaal Faulhaber van M
V nchen~Freising. Een boeiende
en zeer menselijke roman te schrijven
over een voorbeeldig priester- en bisschopsleven is niet zo heel eenvoudig en
J. M. Bauer is daar voortreffelijk in geslaagd. Hij heeft een merkwaardige, superieure persoonlijkheid geschapen, die haar
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superioriteit, haar zeer eigen wezen inner
lijk en uiterlijk met ongewone consequenr
tie weet door te voeren. Dit alleen reeds
verleent het boek een; hoge waarde. Er is
echter meer. Deze kardinaal leeft in en
beheerst in zekere zin een ongewoon bewogen en moeilijke tijd, de jaren in Duitsland na de eerste en tot na de tweede wereldoorlog. Bauer ontwerpt een grandioos
tableau van deze tijd. Roman en historie
zijn hier met kunstige hand door elkaar
gevlochten. „Zijne Eminentie" herinnert
inderdaad aan De Kardinaal van Robinson, doch het boek graaft dieper, is forser
en tevens menselijker, bewogener en kleu
riger dan zijn Amerikaanse pendant. Het
is een werk van grootse epiek dat lezers,
die eisen stellen, zal bevredigen en boeien.
J. van Heugten
-

THOMAS, Dylan, Avonturen aan den
lijve, vert. M. Schuchart. — Ontwikkeling, Antwerpen, Ad. Donker, Rotterdam,
1959, 110 pp.
De geniale auteur van Onder het Melkwoud levert in deze Adventures in the
Skin Trade een fantastisch geestig verhaal. Jammer genoeg is het onvoltooid
gebleven, waardoor de diepere zin eigenlijk alleen maar te raden is naar aanwijzingen van ingewijden. In zijn inleiding
tot de Engelse editie omschrijft Vernon
Watkins, een vriend van Thomas, de
gang van de hele roman als volgt: een
jonge man verlaat, net als Thomas zelf
had gedaan, het ouderlijke huis in Swan~
sea (niet zonder dit ouderlijkehuis eerst
zorgvuldig in brand gestoken te hebben)
om zich in de Londense bohème te be
geven. Onbewogen aanvaardend wat
komt, zoals het komt, trekt hij de allervreemdste avonturen tot zich. Er zouden
bijzonder vreemde mensen en gebeurtenissen in zijn leven komen, maar welke
situatie zich ook zou voordoen, hij zou
verder gaan. Maar dan, op een onvoorstelbaar tijdstip, zou hij achterom zien en
bemerken dat hij een huid had afgestroopt. De jonge man zou achtereenvolgens zeven van dergelijke huiden afstror
pen. — Van die huidwisselingen is hier
in dit fragment nog niets te bespeuren.
De jonge man loopt er nog alleen in rond
met een fles aan de vinger die hij er niet
meer af krijgt. Maar de sardonisch-laconieke humor, vooral de virtuositeit van
de woord-alchemist en visionair, die Thor
mas was (en de voortreffelijke vertaling
van Max Schuchart) maken van de lectuur van dit stuk een genot.
F. van Bladel
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MAGIERA, Kurtmartin, Tag und Nacht.
Verlag Josef Knecht; Carolusdrucker
rei, Frankfurt am Main, 1959, 94 pp.,
geb. 4,80.
Tag und Nacht is de eerste novelle van
Kurtmartin Magiera, wiens naam in
Duitsland reeds gevestigd werd door twee
belangrijke romans: Im Paradies neun, en
Ich heisse nicht Robertino. Het gegeven
is eenvoudig, zoals men dit in een novelle
kan verwachten. De eerste dag en de
eerste nacht van een meisje met ziekteverlof in juni 1944. De dag verhaalt de
vrije, volkomen geïmproviseerde handelwijze van een geslaagde ontspanning: een
mens die zich laat drijven op het toevallige der gebeurtenissen. Maar deze idylle
valt aan scherven, want het is juni 1944,
hoogtepunt der jodenvervolging! Hier
vangt het verhaal van de nacht aan. Het
meisje staat machteloos t.o. deze hatelijk~
heid en stelt het probleem van onze
schuld door verzuim. Door dit contrast
van dag en nacht wordt het hele verhaal
gedragen. M. De Wachter

KUNST EN
CULTUUR
Winkler Prins van de Kunst. Encyclopedie van de Architectuur, Beeldende kunst,
Kunstnijverheid. Hoofdred. Dr. W. R.
Juynboll, Nederland, Prof. Dr. V. Denis,
België. Derde deel OO-Z. — Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1959, 618 pp., f 32.50.
De eerste delen dezer kunstencyclopedie
zijn alom bijzonder goed onthaald. Zowel
de innerlijke als de uiterlijke verzorging,
inhoud en presentatie, werden luid geprezen. Ook dit derde deel, dat van Oo tot
Z gaat, verdient alle lof. Men zie b.v. de
onder R zo belangrijke artikelen en illustraties Rafaël, Rembrandt, Romaanse
stijl, Rome, Romantiek, Romeinse kunst,
Rubens. De illustraties zijn werkelijk illuf
strerend en zijn de persoonlijke keuze van
de schrijver. De gegevens en notities zijn
overvloedig en de uiterlijke verzorging
van het werk grenst aan het volmaakte.
Elsevier heeft met deze uitgave zijn naam
gehandhaafd. Iedere kunstlievende, die in
staat is zich dit kostbare werk aan te
schaffen, heeft een blijvend bezit verworven. P. van Alkemade
GANTNER, Joseph, Schicksale des Menschenbildes. ,-- Francke Verlag, Bern,
1958, 205 pp., 9 pl., geb. Zfr. 18,80.
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Onder de boeiende titel Schicksale des
Menschenbilder, von der romanischen
Stilisierung zur modernen Abstraktion
bundelt Gantner, professor aan de beroemde kunsthistorische faculteit te Bazel,
een achttal redevoeringen, die alle min of
meer met dit thema in verband staan. De
titel belooft wel iets meer dan het boek
in feite biedt. Alle bijdragen over de mens
in de romaanse kunst, over Holbein,
Rembrandt, vooral over de vormen van
het onvoltooide in de kunst, over de
esthetiek van Wölfflin en Croce vormen
belangrijke stukken in het proces van
de moderne kunstgeschiedschrijving, maar
zij zijn toch eerder toevallige benader
ringen van het thema dpt de titel suggereert en geen systematische uitwerking
ervan. G. Bekaert
KELLERER, Christian, Weltmacht
Kitsch. -- Europa-Verlag, Zürich, 1957,
100 pp. geïll.
Hoewel wij Kellerer in zijn al te voorbarige conclusie niet kunnen volgen, is
zijn essay over de Kitsch toch het lezen
waard. Kellerer onderzoekt de verhouding
van kunst en kitsch, geeft het psychologisch karakter van de kitsch aan en gaat
in op de kitschverhoudingen niet alleen
in het kunstbeleven, maar in het menselijk bestaan over het algemeen. Geheel
het essay verloopt in vlugge en rake
notities, soms wat erg dogmatisch voor
het Totalrelativismus, waarin Kellerer de
mogelijkheid voor het overwinnen van de
kitsch ziet. G. Bekaert
ROH, Franz, Gescliichte der deutschen
Kunst von 1900 bis zur Gegenwart.
Bruckmann Verlag, München, 1958,
480 pp., 581 pl., 38 klpl. geb. DM 56,—.
Met de geschiedenis van de moderne
Duitse kunst van 1900 tot vandaag
plaatst de uitgeverij Bruckmann de sluitsteen op haar grootse Deutsche Kunst~
geschichte, die in vijf lijvige delen de verschillende takken van een eeuwenlange
ontwikkeling behandelt. De geschiedenis
van de moderne kunst loopt slechts over
een goede vijftig jaar en behandelt alles
ineens: schilderkunst en grafiek, beeldhouwkunst, architectuur. Het handwerk,
dat voorzien was, is jammer genoeg achterwege gebleven. Om dit boek te schrijven kan men waarschijnlijk geen betere
kenner aanspreken dan Franz Roh, die
een leerstoel voor moderne schilderkunst
heeft aan de universiteit te München.
Deze kunsthistoricus, die vooral over de
Hollandse schilderkunst publiceerde, leef.

de immers van nabij het kunstgebeuren
van zijn tijd mede en hij kan dan ook in
zijn inleiding getuigen dat hij de meeste
kunstenaars persoonlijk heeft gekend.
Weliswaar ervaart men in zijn boek dat
hij vooral in de kring van schilders thuis
is en men kan zich afvragen of het deel
dat aan de schilderkunst wordt toegemeten nog verantwoord is. Toch getuigen
ook zijn overzichten van de bouw- en
beeldhouwkunst van een grote belezen.
heid en een scherpe aandacht. Het geheel had men wel wat synthetischer ge-.
wenst. Maar het encyclopedisch karakter
hinderde Roh niet een vlotte tekst aan te
bieden. De uitgave met haar 581 zwartwitfoto's en haar 38 kleurplaten is voortreffelijk. G. Bekaert
Abstrakter Kalender 1960.
Glasfenster-Kalender 1960. — Der Silberne Kalender 1960. Almanach der Dame 1960.
, -- 40 X 30 cm, DM 8,50; 49 X 29 cm,
DM 12; 25 X 17 cm, DM 4; 20 X 14
cm, DM 9,50.
.-r

TROTIN, Hector, Pariser Bildbueh. —
JAENISCH, Hans, Aquarelle aus Amrum. — BARGHEER, Eduard, Mediterranea. .-- Der Silberne Quell, telkens
12 klpl., DM 3,50.
W. Klein, Verlag, Baden-Baden, 1959.
Reeds vroeger hebben wij twee van de
beste Duitse wandkalenders voorgesteld.
Wij voegen daar nog gaarne de drie
kalenders en de almanak, uitgegeven door
W. Klein, bij. De Almanach der Dame is
een fijnzinnige uitgave met prettige kleurenreproducties en tekeningen en heel wat
interessante lectuur van de culinaria tot
de onmisbare interpretatie van de Dierenriem. Der Silberne Kalender bevat een
twaalftal Perzische miniaturen uit de
15---16e eeuw. Deze kalender draagt het
karakteristieke huismerk van de uitgeverij
Klein die ook de reeks Der Silberne Quell
uitgeeft, waarin als laatste deeltjes, steeds
uitstekend verzorgd, verschenen: een uitbeelding van het Parijse leven uit het
begin van onze eeuw door cie naïf
Hector Trotin; een mooie serie aquarellen uit Amrum van Hans Jaenisch, inger
leid door E. Grassi, en uit Ischia van
Eduard Bargheer, ingeleid door W.
Schmalenbach. De abstracte kalender bevat twaalf goede kleurenreproducties van
Kandinsky, die de lange evolutie van zijn
werk samenvatten. De grote kalender
tenslotte brengt twaalf kleurenreproducties van glas-in-loodramen uit Romaanse
kerken aan de Rijn. G. Bekaert
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FEININGER, Andreas, Das Buch der
Fotografie. .--- Econ-Verlag, Düsseldorf,
1959, 368 pp., 40 pl., geb. DM 18.
In Streven, maart 1959, p. 604, hebben
wij het boek van de bekende Life-reporter Andreas Feininger Der Schlüssel zur
Fotografie von Heute voorgesteld. Hoewel dit boek verscheen vóór Das Buch
der Fotografie, toch is het er als het
ware de voortzetting en de logische uit-.
bouw van. Das Buch der Fotografie im~
mers is hoofdzakelijk geschreven voor
degenen die zich voor de fotografie gaan
interesseren en nog niet goed weten waar
zij aan toe zijn. Dit kunnen zij in alle
vertrouwen vernemen bij Feininger, die
als beroemd fotograaf eenvoudig genoeg
bleef om zich ook voor het eerste be-gin
van zijn vak en zijn kunst te blijven inteer
resseren; zelfs zo eenvoudig dat hij op
bepaalde ogenblikken een tikje pedant
wordt. Het boek is zeker een van de
beste in zijn genre, vooral, zoals wij reeds
in de vorige bespreking aanstipten, om
de boeiende instelling tot het fenomeen
van de fotografie die Feininger ons hier
meedeelt. G. Bekaert
DANIEL, Glyn, The Megalith Builders
of Western Europe. r Hutchinson, Lonr
den, 1958, 142 pp., 8 pl., 25 ill., geb.
18 s.
In het elders besproken boek Les architectes célèbres is er een interessant hoofdstuk uit de architectuurgeschiedenis enigszins verwaarloosd, ook al begrijpt men er
de reden van: het hoofdstuk van de
megalith builders, de architecten van de
graven en monumenten uit de Westeuro..
pese prehistorie die met enorme rotsblokken bouwden. Hun geschiedenis verhaalt
Glyn Daniel, de archeoloog, die ook
detective stories schrijft en wiens speurzin hem bijstaat in het opbouwen van
zijn hypothesen. In de werkhypothese die
Daniel hier voorstelt legt hij de nadruk
niet meer op het megalithisch karakter van
de bouwwijze, die hij als een bijkomstig
element gaat beschouwen, maar op de
vorm zelf die de bouwers aan hun graven hebben gegeven. G. Bekaert
LUETZELER, Heinrich, Jahrbuch für
Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Band 3 (1955-57) . r F. Enke
Verlag, Stuttgart, 248 pp., geb. DM 42.
In het derde deel van zijn jaarboek verzamelt prof. Lützeler een tiental studies
over de meest uiteenlopende vragen van
de esthetica. Hij zelf schrijft de eerste
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bijdrage over Bedeutung und Grenze abstrakter Malerei, waarin hij als een wijze
vader op een rustige, wetenschappelijke
toon zegt dat de abstracte kunst ook wel
volwaardige kunst kan zijn. Onze mede.werker Werner Hofmann schrijft over
Gestalt und Srymbol, hoofdzakelijk aan
de hand van R. Arnheim's studie Art and
visual perception. J. Gantner haalt herinneringen op aan Wölfflin en Croce.
G. Kauffmann bestudeert de opvattingen
van Gerard de Lairesse in zijn Groot
Schilderboeck. Verder zijn een paar stuc
dies gewijd aan literatuurwetenschap.
V. Setschkareff heeft het over twee Lendenzen in de nieuwe Russische literatuuropvattingen en J. Hoffmeister onderzoekt
de verhouding van wetenschap en kunstwerk in de letterkunde. G. Bekaert
HOELSCHER, Eberhard, Deutsche Illustratoren der Gegenwart. --- Verlag F.
Bruckmann, München, 1959, 240 pp., 490
ill., geb. DM 42.
Wie met de herinnering aan de Kasselse
Druckgrafik-tentoonstelling in zijn hoofd
het boek van Hölscher bekijkt zal wel
een kleine ontgoocheling moeten overwinnen om het waardevolle dat dit boek
toch biedt nog te kunnen waarderen. Men
kan zich de vraag stellen of wij nog kunnen illustreren? Zowel de Druckgrafik te
Kassel als het boek van Hölscher geven
op deze vraag een positief antwoord,
maar beide verstaan het woord een beetje
anders. Hölscher neemt het in zijn strengste, of liever in zijn smalste, zin en verstaat onder illustratie alleen de als het
ware letterlijke omzetting van een literair
verhaal in beeld. Als men dit beperkte
standpunt aanvaardt begrijpt men de
keuze die Hölscher maakte. Ongetwijfeld
bevat zij enkele knappe tekeningen, maar
men kan moeilijk getuigen dat zij een
rijke indruk geeft van grafische kunst of
illustratieve verbeelding. Het boek is uitstekend uitgegeven. G. Bekaert
Grosse Kulturen des Frühzeit. — MODE,
Heinz, Das Frühe Indien. , TRIMBORN, Hermann, Das Alte Amerika. —
Gustav Killper Verlag, Stuttgart, 1959,
150 en 160 pp., 98 en 116 pl., geb..
DM 24,50.
Waren de oudste culturen die totnogtoe
in de reeks van de Grosse Kulturen der
Frühzeit werden bestudeerd ons nog min
of meer langs allerlei contacten en affix
niteiten vertrouwd, de beschavingen van
het oude Amerika en die van het India
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voor Boeddha zijn ons zo goed als onbekend. Wel zijn van deze beide bescha
r van Amerika meer dan van
India r-- enkele grote werken tot ons
doorgedrongen, maar wij hadden niet
dikwijls de gelegenheid deze werelden als
een samenhangend geheel in een toegan-kelijke synthese te overschouwen. Dit is
de verdienste zowel van prof. H. Mode
als van prof. H. Trimborn. De ontdek~
kingen uit de twintiger jaren in het Indusdal hebben indrukwekkende architectonische en urbanistische complexen
blootgelegd. De inscripties ervan zijn nog
niet ontcijferd en van de archeologische
resten kan men nog slechts een benader
rende interpretatie geven. In het bewustzijn van die voorlopigheid weet prof.
Mode toch de karakteristieke eigenschappen van deze vroegste beschavingen en
hun verder leven in de latere ontwikkeling van India's cultuur aan te duiden.
Prof. Trimborn heeft als schema voor
zijn boek een geografische indeling genomen. Achtereenvolgens behandelt hij de
Mexikaanse beschavingen o.a. van de
Olmeken, Azteken en Maya's; de beschavingen van Midden-Amerika en de eilanden; de kustlanden van Zuid-Amerika,
vooral van Peru. De haast al te omvangrijke stof weet prof. Trimborn toch nog
in overzichtelijke hoofdstukken te ordenen. Zoals in de overige delen van deze
belangrijke reeks wordt de tekst rijkelijk
geïllustreerd en toegankelijk gemaakt
door de fraaie platen. G. Bekaert

zich nooit de moeite gaven moderne
kunstwerken te bekijken, laat staan te be^
schouwen. Voor velen is deze kunst
— abstract omdat ongekend — niet veel
meer dan een kristallisatiepunt voor hun
gevoel van onbehagen om de evolutie
van een tijd die men niet meer kan of
wil volgen. Daarom moet men, buiten
alle polemiek om, elke poging waarderen
tot een ernstige ontmoeting met de eigentijdse kunstwerken zelf. Deze ernst, die
noodzakelijkerwijze een sterke zin voor
relativiteit in zich draagt, vindt men in
de twee delen van Junge Künstler, die
telkens een vijftal monografieën van
Duitse kunstenaars bevatten. Zo worden
hier behandeld de schilders: Fassbender
(^Holzhausen) , Schumacher (Schulze Vellinghausen) , Sonderborg (Schmalenbach) , Herkenrath (Aust) , Trier (Grohr
mann) , Kögler (Seiler) ; de beeldhouwers
Koenig (J. Roh) , Jendritzko (Grohmann) ,
Hartung (Linfert), Loth (Gertz). De
schilders krijgen elk drie kleur- en vier
zwartwitreproducties, de beeldhouwers
acht zwartwitreproducties toegewezen. In
een tiental pagina's geven de verschillende auteurs een inleiding op het werk. De
monografische opvatting van het werk is
uitstekend. Het is tenslotte nog steeds de
beste weg om tot een begrip van de
levende kunst te komen. G. Bekaert

PENROSE , Roland, Picasso und seine
Zeit. — Die Arche, Zürich, 1957, 72 pp.,
191 ill.
Voor kort hebben wij het boek van Dun.can over de privéwereld van Picasso
voorgesteld, waarin de kunstenaar in de
dagelijkse omgeving van zijn villa te
Cannes werd getoond. Penrose integendeel tracht in het kleine boek, dat ter gem
legenheid van de Londense expositie Picasso himselt werd gemaakt, de historische situatie van Picasso te tonen als
bron voor zijn inspiratie. Het boek bevat
vele gegevens die Sabartès reeds vroeger
uitgaf, maar deze worden hier, aange
vuld, op een frissere manier gepresenteerd. G. Bekaert

kaido-Landschaften. — 28 pp., 16 klpl.

Junge Künstler 58/59. — Junge Künstler
59/60. ~ DuMont Schauberg Verlag,

Keulen, 1958, 1959, 92 en 100 pp., 28 pl.;
9 klpl. per deel, geb. DM 12,50.
Veel gepraat omtrent de kunst van vandaag is zinloos omdat de gesprekspartners

MEISTER, P. W., Acht Surimono, —

6 pp., 8 klpl. 34,5 X 25 cm, geb. DM 25.
^- SECKEL , Dietrich, A. Hiroshige, To31 X 22,5 cm, geb. DM 28, W. Klein
Verlag, Baden-Baden, 1958.
Deze twee merkwaardige uitgaven brengen ons enkele late meesterwerken van
de Japanse kleurhoutsnede, die, zoals men
weet, niet zonder invloed is geweest op
de moderne kunst van het Westen. De
eerste verzameling bevat acht surimono,
de Japanse naam voor gelegenheidsgrafiek, van verschillende kunstenaars uit de
eerste helft van de 19e eeuw; de tweede
zestien van de beroemde Tokaido-landschappen van Ando Hiroshige (1797—
1858) , met een zeer goede inleiding van
Dietrich Seckel. Deze prenten, in hun
volkse directheid en aristocratische verfijning, reveleren een wondere wereld,
waartoe wij slechts langzaam toegang
krijgen. Want pas nadat wij door het
vaak komisch verhaal of genretafereel
heen zijn treden wij het echte gevoel binr
nen dat in deze prenten uitgedrukt ligt.
G. Bekaert
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FRANCASTEL, Pierre, Les architectes
célèbres. t. I. ~- Ed. Lucien Mazenod,
Parijs, 1958, 532 pp., 29,5 X 23 cm, rijk
geïll.
In de bekende reeks van Lucien Mazenod
La Galerie des Hommes célèbres wordt
als elfde deel een dubbel volume gewijd
aan de beroemde architecten. Volgens de
opvatting van de reeks zou ook dit deel
de persoonlijkheid meer dan het werk
naar voren moeten brengen. Maar dit
stelt, wanneer het om architecten gaat,
een bijzonder probleem. De geschiedenis
heeft ons weinig namen van architecten
bewaard. Het begrip zelf van deze functie is in geen enkel opzicht vastgelegd.
Meer dan bij de overige scheppingen vare
het menselijk genie verdwijnt de architect
achter zijn werk, dat steeds tot een bepaalde dienst is bestemd. Wij spreken
van het theater van Epidauros, van de
thermen van Caracalla, van het mausoleum van Constantina. Had prof. Francastel, die de leiding van dit werk op
zich nam, zich alleen gehouden aan de
architecten, waarvan de persoonlijkheid
min of meer omlijnd kan worden, dan
ware dit volume niet zo omvangrijk geworden, de inhoud zeker niet zo boeiend.
Nu echter krijgt men in dit uitstekende
synthesewerk een reeks opstellen van de
beste kenners van de architectuur die ons
hun onderwerp telkens voorstellen, niet
als een object van technische analyses,
maar als een expressie van de menselijke
persoonlijkheid in haar verschillende
situaties. De indeling en de titels van de
hoofdstukken wijzen er reeds op. Mesopotamië en Egypte worden behandeld in

Les premières techniques et les sociétés
religieuses. Rome en Griekenland in La
cité humaine. Boeddhisme, Christendom
en Islam in Les religions nouvelles. Op
de uiteenzettingen, van goede illustraties
begeleid, volgt een repertorium van beroemde architecten en een essai d'un

répertoire historique des principaux types
de monuments, met een zeer suggestieve
verzameling plattegronden, volgens de
verschillende beschavingen gerangschikt.
Deze historische bezinning op de architectuur komt goed op haar tijd als een
verheldering voor de situatie waarin wij
ons nu bevinden. G. Bekaert

WETENSCHAP
SCHRÖDINGER, Erwin, Geist and Materie. — Fr. Vieweg & Sohn, Braunsch-
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weig, 1959, 78 pp., D.M. 9.—.
Erwin Schrödinger is de man, die in 1926
de golfmechanica schiep, enkele maanden
nadat Heisenberg de matrix-mechanica
introduceerde. Later bleek dat beide mechanica's equivalente beschrijvingen zijn
van de quantenmechanica. Zoals vele
grote fysici heeft Schrödinger zich later
nogal tot de wijsbegeerte gewend, waarvan een aantal kleine boekjes de neerslag
zijn. Het hier besproken werk bevat zes
voordrachten, die schr. in oktober 1956
hield als Tarner Lectures aan het Trinity
-College in Cambridge. Het vormt een vrij
disparaat geheel, ook al kan schr. terecht
alles samenvatten onder de ruime titel
„geest en stof". Ook iedere voordracht op
zichzelf is niet strak van opbouw, en soms
meer een verzameling van opmerkingen
en gedachten dan een afgerond geheel.
Die gedachten zijn fijnzinnig en subtiel,
eerlijk en vaak origineel, maar ook moeizaam en over het geheel genomen teleurstellend. Schr. worstelt met problemen en
antinomieën, maar laat dikwijls de lezer
onbevredigd achter. Er worden veel problemen aangesneden. Zo b.v. in de eerste
lezing de verhouding van bewustzijn en
evolutie. In de tweede brengt hij Lamarckisme en Darwinisme tot een synthese,
die hij pseudo-Lamarckisme noemt. In de
derde voordracht pakt hij het probleem
van de objectivering in de natuurwetenschap aan. Het is bekend, dat schr. hier
afwijkt van de overheersende tendens onder de huidige natuurwetenschappers, die
vooral wordt verwoord door Bohr, Heisenberg, Bron en van Weizsacker. Schródingers kritiek op het komplementariteitsbeginsel komt mij in beginsel als zeer juist
voor (p. 36) . Maar de conclusie, die hij
dan trekt (dat n.l. de onderscheiding tus~
sen subject en object zinloos is), lijkt mij
onjuist, omdat hier scheiding en onderscheiding verward worden, en omdat de
scheiding van geest en lichaam, waar schr.
van uitgaat, elke uiteindelijke synthese
onmogelijk maakt. Hij worstelt met het
moeilijke probleem van de eenheid van
geest en lichaam, maar zijn uitgangspunt
maakt zijn pogen uitzichtloos. Ook de volgende lezingen vertonen eenzelfde patroon: knap en doordringend in de details,
maar teleurstellend in de grote lijn. In de
grond is het een eerlijk en nobel humanisme, dat een trieste strijd voert om een
wereldbeschouwing, dat overal steun
zoekt (bij de Huxley's en bij Sherrington
even goed als bij de Oosterse leer van
Upanishade) , maar dat toch met zichzelf
niet klaar komt. P. van Breemen
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BLATT, John M. & WEISSKOPF, Vic
tor F., Theoretische Kernphysik. — Teub
ner, Leipzig, 1959, 739 pp., D.M. 42.50.

-

Vanaf het moment waarop in 1952 de
Theoretical Nuclear Physics van Blatt en
Weisskopf verschenen, is dit werk beschouwd als het standaardwerk van de
theoretische kernfysica. Teubner heeft nu
voor een Duitse vertaling gezorgd. De
meeste fysici van ons taalgebied zullen
wel liever met het Amerikaans-Engelse
boek werken dan met het Duitse, maar
misschien is het voor sommigen toch prettig te weten, dat het werk nu ook in het
Duits beschikbaar is (tegen een prijs, die
lager is dan die van de Amerikaanse uitgave) . Opgemerkt zij, dat we hier enkel
met een vertaling te doen hebben: het
boek is niet bijgewerkt, en geeft dus, de
stand van zaken weer zoals die was in het
voorjaar van 1951. Dit betekent o.a. dat
het kollektief-model van de kern en het
optische model ontbreken, en dat ook met
het niet-behoud van pariteit bij zwakke
wisselwerking, zoals Yang en Lee dat
postuleerden, geen rekening werd gehouden. De vertaling is nauwgezet en volgt
het oorspronkelijke werk op de voet; ook
de symbolen worden bijna steeds identiek
overgenomen. Aan het eind van ieder
hoofdstuk vindt men, evenals in het Amerikaanse werk, een lijst van de in dat
hoofdstuk gebruikte symbolen en hun be~
tekenis. P. van Breemen
STERNFELD, A., Künstliche Satelliten.
r B. G. Teubner, Leipzig, 1959, VII en
268 blz., geïll., geb. D.M. 12.90.
Dit boek weerspiegelt in zijn wordingsfasen de wondere geschiedenis van de
ruimtevaart in de jaren 1956-1959, een
periode van korte tijdsduur, maar verregaande ontwikkeling: toen de eerste druk
in het Russisch verscheen in 1956, deed de
titel „Kunstmatige aardsatellieten" nog
denken aan een Jules Verne-roman. De
door de schrijver (een Russisch expert op
het gebied van ruimtevaart) uitgerekende
tabellen duidden echter reeds op de ernst
van de plannen. In deze Duitse vertaling
van 1958 staan naast de tabellen met rei
kenresultaten nieuwe tabellen met gegevens over de kunstmanen die al met succes gelanceerd zijn. De titel van het boek
is gewijzigd, omdat andere hemellichamen reeds binnen het bereik der raketten
liggen. Maar helaas hebben de resultaten
met de Luniks in deze uitgave nog geen
plaats kunnen krijgen. Overigens wil dit
boek niet de door de satellieten verzamelde experimentele data bekend maken

of verwerken, tenzij voor zover dit het
doel van het boek dient: inzicht en gegevens te verstrekken omtrent de aanwending van kunstmanen. En dit gebeurt op
zeer heldere wijze, mede aan de hand
van verduidelijkende tekeningen, zodat
het leesbaar is voor iedere geïnteresseerde. Op wetenschappelijke, wiskunr
dige afleidingen en formules stoot men
niet. Hinderlijk voor een goed begrip zijn
soms drukfouten. De uitvoerige literatuurlijst biedt alleen Duitse boeken. Dat
in een slotbeschouwing de Sputniks met
trots vergeleken worden met de overeenkomstige prestaties van de Amerikanen,
kan men de schrijver bezwaarlijk euvel
duiden. Daarentegen is in de paragraaf
over de militaire toepassing van aardsatellieten alleen sprake van „kapitalistische" landen, met name USA.
A. Ziggelaar
HÖFLING, Oskar, Lehrbueh der Physik.
--- Ferd. Dummlers Verlag, Bonn, 1959,
Oberstufe A, 784 pp., D.M. 12,50; Oberstufe B, 500 pp., D.M. 8.50.
Dit leerboek is bedoeld voor de hoogste
drie klassen van de Duitse middelbare
scholen. Het is een boek, dat hoge eisen
stelt aan de leerlingen, maar dat dan ook
in ruil daarvoor reusachtig veel biedt.
Schr. behandelt veel meer dan in drie jaar
door een klas verwerkt kan worden, en
het is zijn bedoeling, dat de leraar zelf
uitkiest welke onderwerpen hij uitgebreider of beknopter wil behandelen; een opzet, die aansluit (maar niet samenvalt)
met de nieuwe eindexamen-regeling in
Nederland. Schr. gebruikt consequent het
mks-A-eenheden-stelsel, zoals dat ook
door de Nederlandse onderwijsinspectie is
voorgeschreven. Ook zij nog vermeld, dat
uitgave A bedoeld is voor wat men in
Nederland de Biafdeling noemt, en de beknoptere uitgave B voor onze A-afdeling.
Zonder in te gaan op de details van de
didactische opbouw, waarin schr. een enkele maal afwijkt van de huidige opvattingen der meeste leraren, willen we liever van de vele uitstekende kwaliteiten,
die het boek heeft, er twee speciaal vermelden. Op de eerste plaats de aandacht
die wordt besteed aan de achtergronden
van het vak natuurkunde. De eigen methode van de fysica wordt duidelijk naar
voren gebracht; de kracht en de beperktheid er van wordt met klem benadrukt.
Schr. laat zien, waar het experiment eivr
digt en waar de interpretatie begint. In dit
verband spreekt hij herhaaldelijk over de
plaats, die modellen innemen in een fysi-
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sche theorie. Hij spreekt uitvoerig en duidelijk over het mechanisme in de klassieke
fysica (de demon van Laplace!) en over
de standpunten in de hedendaagse fysica;
dit laatste licht hij toe met tamelijk uitgen
breide voorbeelden uit de quantenmecha
nica. M.i. wordt hiermee aan een hoogst
belangrijk aspect van het natuurkundeonderwijs meer dan gewoonlijk geschiedt,
recht gedaan. Een tweede eigenschap, die
we willen vermelden, is dat dit boek verrassend dicht aansluit bij de huidige stand
van de wetenschap, m. n. op het gebied
van de kernfysica. Enkele onderwerpen,
die schr. niet alleen vermeldt, maar ook
(enigszins) uitlegt, zijn b.v.: kernmodellen, kernfusie, zeta-machine, plasma,
werkzame doorsnede bij kernreacties, reactors, stralings~dosimetrie. Hier, als
overal elders, ligt de kracht van de schr.
in zijn wetenschap, en niet in aardigheden
er rond om heen. Het lijkt me dat een
goed leraar wonderen kan doen met dit
boek. Niemand, die bij het natuurkunde~
onderwijs betrokken is, zal dit boek raadplegen zonder veel vrucht.
P. van Breemen
WESTPHAL, Wilhelm H., Physikalisches Praktikum. — Friedr. Vieweg &
Sohn, Braunschweig, 1959e, 285 pp.,
D.M. 19.80.
Nu het bekende praktikum-boek van
Westphal voor de negende maal verschijnt, is het in een nieuw kleed gestoken. Het is een fraai verzorgde uitgave
geworden. Wat de tekst betreft zijn wel
een aantal veranderingen aangebracht,
maar geen enkele wezenlijke. De inhoud
is geheel klassiek; 40 praktikum-oefeningen, genomen uit de sedert lang beproef~
de propedeuse aan universiteiten en hogescholen. Daarmee bestrijkt het een fase,
die ieder door moet maken, die tot de moderne natuurkunde wil doordringen. Naast
het grote en veel uitgebreider handboek
van F. Kohlrausch heeft het boek van
Westphal zich op het genoemde terrein
een gevestigde positie verworven, die met
deze nieuwe uitgave wordt bestendigd.
P. van Breemen
DESSAUER, Fr., Streit una die Technik.
— Herder-Bücherei, Verlag Herder, Preiburg, 1959, 206 pp., D.M. 2,20.
De Streit um die Technik die D. in 1956
in het licht gaf is in feite een vierde bewerkte uitgave van zijn in 1926 verscher
nen Philosophie der Technik. Zijn ideeën
van toen zijn fundamenteel dezelfde gebleven en als deze nu minder verrassend
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lijken, dan is dit wel voor een groot deel
te danken aan zijn talrijke vroegere public
katjes waarin hij onvermoeid zijn optimistische visie tegen velerlei aanvallen verdedigde. Menig hoofdstuk en paragraaf
van dit boek dankt zijn ontstaan aan dit
„Weltgesprach" waaraan D. sedert vijftig
jaar actief heeft deelgenomen,. In de I,Kurzfassung" van de Herder-Bi cherei vielen
deze meer historische en polemische bladzijden weg, tesamen met de uitgebreide
bibliografie. De in hoofdzaak positieve
uiteenzettingen over het wezen en de zin
van de techniek geven ruim meer dan de
helft van het oorspronkelijke werk weer.
Voor al wie met de techniek of met techr
nici te maken heeft is dit een handig naslagwerkje, waarin een bevoegd auteur
geen moeilijkheid omtrent dit veelomstrer
den fenomeen uit de weg gaat. H. Berghs
Mathematisches Wörterbuch RussischDeutsch. — Mathematical Dictionary
Russian~English. — Deutscher Verslag
der Wissenschaften, Berlin, 1959, 244
blz., DM 9,80.
Nu de belangstelling voor de exakte wetenschap uit Rusland steeds groeiende is,
neemt ook het aantal wiskundigen en
fysici, die zich enige kennis van de Russische taal eigen maken, toe. Om de wiskundigen onder hen te helpen is dit
boekje uitgegeven. Het kan eenvoudig
zijn, omdat de woordenschat die de wiskunde gebruikt, zeer beperkt is. Ter illusr
tratie zij vermeld, dat de Chelsea Publishr
ing Company in New York het leerboek
der analyse van Landau in het Duits
heeft uitgegeven en aan zijn Amerikaanse
lezers aanbiedt met de mededeling, dat er
in het hele werk niet meer dan 300 verschillende woorden voorkomen, en dat de
kennis van 50 Duitse woorden voldoende
is om het boek te lezen met af en toe
een blik in de woordenlijst achterin. Het
hier besproken boekje geeft een woordenlijst van 170 blz., waarin van het
Russische woord een Duits en een Engels
aequivalent gegeven wordt; omschrijvingen en definities zal men er niet vinden.
Wie de technisch~wetenschappelijke
woordenboeken van Elsevier gewend is,
zal dan ook wat betreft uitvoerigheid en
zorg voor samenstelling en uitgave in dit
boekje zeer teleurgesteld zijn. De keuze
van de opgenomen woorden en vooral
van de eigennamen, is beperkt en bevreemdend, zodat men gaat vermoeden,
dat er maar weinig boeken zijn doorgenomen bij het samenstellen van de woordenlijst. Vooraf wordt nog, in het bestek
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van ongeveer 20 bladz., een compendium
van de Russische grammatica gegeven,
eerst in het Duits, en daarna in het
Engels. P. van Breemen

FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
CHORUS, Dr. A. M. J., Psychologie van
de menselijke levensloop. Hoofdstukken
ener ontwikkelingspsychologie. — Stenfert Kroese, Leiden, 1959, 270 pp., f 17,50.
Dit werk, waarin een bredere eruditie en
een evenwichtig denken over de mens samenkomen, vormt een bekroning van de
voorgaande werken van de Leidse hoogleraar, al zullen wij van deze vruchtbare
auteur zeker nog verdere publicaties tegemoet mogen zien. De aandacht, welke
de auteur vraagt voor de menselijke levensloop als totaliteit, brengt zijn psyr
chologisch werk tot aan de grenzen van
hetgeen langs empirisch onderzoek bereikbaar is, en daarmee wordt een perspectief geopend op het grotere geheel,
welke de grote belangstelling van de au~
teur voor een temperamentsleer duidelijk
manifesteert, is zorgvuldig aangegeven,
hoe het menselijke bestaan verwerkelijkt
wordt in vrijheid en bepaaldheid. Deze
capita selecta, waarin de aspecten der
bepaaldheid en der vrijheid, alsmede tyf
pen van ontwikkelingsverloop behandeld
worden, bieden een belangrijke inleiding
in een moeilijk te overzien gebied van de
psychologie. J. M. Kijm
GRAEF, Hilda, Modern gloom and christian hope. r Henry Regnery Comp., Chi
cago, 1959, 143 pp., $ 3.50.
Hier op het vasteland van Europa zijn we
gewend existentialistische schrijvers gunstig te beoordelen. Ook een katholiek cri~
ticus zal met respect luisteren naar het
waarheidsaspect in de filosofie van een
atheïstische Sartre. Afgezien nog van een
gunstig oordeel over literaire of wijsgerige
kwaliteiten. Bedoeling van dit werk van
H. G. is geenszins op deze laatste hoedar
nigheden in te gaan. Als een gezond denkende katholieke schrijfster wil zij voor
een Engels-Amerikaans lezerspubliek de
wereldbeschouwing waarvan existentialisr
tische schrijvers, christelijk en onchrister
lijk, leven, gaan toetsen aan de norm van
een authentiek christendom zoals zij het
zelf vond in de ontmoeting met dé Waarheid. Achtereenvolgens worden Kierke~
gaard, Heidegger, Sartre, Camus, Anouilh,
Simone de Beauvoir, Frangoise Sagan,

Osborne, Wilson, Marcel, Mauriac, Greene kritisch besproken en — vaak scherp
— afgewezen. Alleen bij Claudel en Eliot
voelt H. G. zich thuis en sluit zich bij hun
wereldbeschouwing van christelijke hoop
aan in haar laatste hoofdstuk. Vooral als
men meer geneigd is rekening te houden
met het literaire genre dezer figuren en
hen zo meer positief te waarderen vormt
dit vrnl. negatieve betoog een goede aanvulling. Dit des te meer, omdat H. G.
over de bijzondere gave beschikt moeilijke
dingen heel helder, eenvoudig en vaak
geestig uit te drukken. J. H. Nota
BRETON, Stanislàs, Situation de, la philosophie contemporaine (Centre d'études
de Carthage, cah. 1) . ^- Emm. Vitte,
Lyon-Paris, 1959, 200 pp., ing. Fr. Fr.
900.^--.
Dit werk omvat een serie lezingen, die B.
hield voor studenten te Tunis. In de uitvoerige inleiding geeft hij een omschrij
ving van de hedendaagse filosofie en haar
drie hoofdstromingen: existentialisme, neopositivisme, marxisme. De twee volgende
hoofdstukken gaan dieper in op marxisme
en existentialisme. De S. toont een buitengewone belezenheid en mocht die blijkbaar ook bij zijn studenten veronderstellen. Het nadeel voor minder gelukkige
lezers is, dat het vooral in het laatste gedeelte wel erg zwaar is geworden en alleen verteerbaar voor mensen van het
vak. J. H. Nota
Angst und Schuld in theologischer und
psychotherapeutischer Sicht. Ein Tagungsbericht. (Herausg. W. Bitter) . r Klett,
Stuttgart, 1959 (2. Auf l.) , 186 pp., DM..
9.80.
Dit boekje verscheen voor de eerste maal
in aansluiting op een studiebijeenkomst
van zielzorgers, artsen, psychologen, psychotherapeuten en pedagogen te Stuttgart
in 1952. De toen gehouden voordrachten
zijn in 15 hoofdstukjes weergegeven,
waarbij vooral de aandacht valt op de
dieptepsychologische benadering van
schuld en angst. Hoewel geen synthetisch
overzicht van de problematiek werd be~
reikt, bevat het boek veel waardevolle
gedachten over een onderwerp, waarin
zoveel soorten deskundigen geïnteresseerd
zijn. J. M. Kijm
DIBON, Paul, Pierre Bayle, Le philosophe
de Rotterdam. — Elsevier Publ. Comp.,
Amsterdam, enz.; Vrin, Paris, 1959, 255
pp. f25.—.
Dit fraai uitgegeven, met illustraties verluchte werk verscheen n.a.v. de 250ste
,
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herdenking van Bayles sterfdag ( 1956 )
door samenwerking van vele steunende
instanties en deskundige schrijvers onder
de bezielende leiding van Paul Dibon. Het
bevat artikelen en documenten over en
van de Franse filosoof van Rotterdam,
die alle samen ons een beter begrip trachten te bezorgen omtrent Pierre Bayle.
Vooral het inleidend artikel van Dibon en
het daaropvolgende van Richard Popkin
zijn voor de kennis van zijn filosofie van
groot belang, omdat heide zijn denken
doen verstaan vanuit zijn calvinistisch
geloof. J. H. Nota

GESCHIEDENIS

GEYL, Dr. P., Geschiedenis van de Nederlandse stam. Dl. III: 1751.1798. --Wereldbibliotheek, AntwerpenrAmsterdam, 1959, 512 pp., rijk geïll., geb. Fr.
415.
Eindelijk, na 22 jaar wachten, krijgen wij
het derde deel van Geyl's Geschiedenis
van de Nederlandse Stam, waarvan de
eerste twee delen (in eerste druk drie
delen) zoveel invloed hebben uitgeoefend
tussen de twee wereldoorlogen, en dE
geschiedschrijving in Nederland en België
definitief de Grootnederlandse richting
hebben doen inslaan. Met zijn diep doorzicht, zijn fijn aanvoelen van zuiver
menselijke verhoudingen, zijn open oog
voor nieuwe roerselen, en zijn vinnige,
vaak jachtige stijl, ontwerpt Geyl hier
een groots beeld van de halve eeuw die
de overgang vormde tussen het Ancien
régime en de Franse overheersing. Uitvoerig en vernieuwend schrijft hij over
de Nederlandse Patriottentijd, en bijna
even uitvoerig verhaalt hij de beroering
in het Zuiden onder Jozef II, die op de
Brabantse omwenteling uitliep. Beter dan
de Algemene Geschiedenis der Neder
landen laat hij de religieuze factor en de
actie van kardinaal-aartsbisschop Frankenberg uitkomen in de Brabantse omwenteling. Nog een tweede punt heeft
Geyl voor op -de Algemene Geschiedenis:
met bijzondere aandacht volgt hij alle
pogingen van toenadering en van samenwerking tussen Noord en Zuid. Eén groot
bezwaar moet ons toch van het hart:
aan die op velerlei gebied saaie en dode
tweede helft van de 18e eeuw wijdt Geyl
evenveel bladzijden als aan de hele wor~
ding en bloei van de Nederlanden tot
1648 toe. Afgezien van deze onevenwich~
tigheid, verheugen wij ons zeer over dit
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IIIe Deel, dat zowel op de Patriottenstrijd als op de Brabantse omwenteling
dan toch twee bewegingen die op
vitaliteit in Noord en Zuid wijzen •-een nieuw licht liet vallen. M. Dierickx
J--

MIRGELER, A., De geschiedenis van
Europa, Nederl. van J. van Os. -- Romen
en zonen, Roermond~Maaseik, 1959,
X-516 pp., geïll.
Destijds (Streven VII 2 , 1953.—'54, 187-188) hebben wij de Duitse oorspronkelijke
uitgave van dit werk zeer geprezen om
haar uitgesproken Europees standpunt,
haar zin voor de diepe christelijke eenheid van het avondland, de synthetische
en toch betrouwbare visie van de geschiedenis van Europa sinds Pepijns zalving
in 751, en om haar besef dat Europa op
een keerpunt staat. De Nederlandse vertaling is met zorg verricht en leest vlot;
alleen af en toe treft een minder gelukte
overzetting als: „Die Wende des Mittelalters" (12e 13e eeuw) door „De ommekeer der Nederlanden"! De twaalf kaarten werden overgetekend, de kostbare
tijdtafel vertaald, de vier registers weg~
gelaten, maar negen mooie fuli-page-illustraties aan het werk toegevoegd. Als synthetisch betrouwbaar overzicht van
twaalf eeuwen Europese geschiedenis is
dit een aangewezen boek voor intellectuelen en zelfs voor leraren.
M. Dierickx
,

,

Flandria Nostra. Ons land en ons
volk, zijn standen en beroepen door de
tijden heen, o.r.v. J. L. Broeckx e.a.
Deel III. — N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1959, 392 pp., rijk geïll. geb.
Fr. 495.
Het derde deel van Flandria Nostra is
even royaal uitgegeven als de vorige
twee delen. Eerst bespreekt Dr. J. L.
Broeckx de musici in hun concrete levensomstandigheden. Opvallend is dat onze
wereldberoemde toonkundigen in de 15e
eeuw vooral uit Henegouwen, Luik en
Vlaanderen kwamen en in de 16e eeuw
vooral uit Vlaanderen, Brabant en Zeeland. Eén typisch detail: „Zo sterk was
de drang naar Nederlandse zangertjes dat
zij vaak met list of geweld ontvoerd
werden. Het meest treffende voorbeeld
daarvan is het geval met Orlando di
Lasso, die als twaalfjarige knaap, na
twee vergeefse pogingen, opgelicht werd
voor rekening van Ferdinand Gonzaga,
vice-koning van Sicilië" (blz. 30) . Prof.
Dr. A. van Elslander bezorgt een beknopte overzichtelijke synthese van de
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Nederlandse letterkunde in Vlaanderen,
en wijkt dus af van de algemene opzet
van het werk, die de concrete levenswijze
van personen op het oog had. Ten slotte
schreef Dr. M. A. Nauwelaerts een lang
en degelijk exposé — drievierden van dit
deel r over de geleerden: theologen en
wijsgeren, taalkundigen en geschiedkundigen, aardrijkskundigen en ontdekkingsreizigers, rechtsgeleerden en geneeskunr
digen, beoefenaars van de exacte wetenschappen, meesters en leraren. Zijn manier
van behandelen houdt het midden tussen
die van Broeckx en Van Elslander. Herhaaldelijk, zoals b.v. bij het omstandige
verhaal van een doctorspromotie aan de
Leuvense universiteit, of in het hoofdstuk over het onderwijs, belicht hij op
interessante wijze het concrete, sociale
milieu. Naast vele bekende platen biedt
dit boek ook een deels nieuwe illustratie.
Dit mooie, interessante deel doet ons met
verlangen uitzien naar de laatste twee
delen. M. Dierickx

SOCIOLOGIE.
Ondernemend Nederland. Zestig jaar ontplooiing 1899-1959. Samengesteld onder
redactie van Prof. Mr. Dr. M. Rooij. --Stenfert Kroese, Leiden, 1959, 411 pp.,
f 16.50.
Het Verbond van Nederlandse Werkgevers heeft ter gelegenheid van zijn 60-jarig
bestaan aan Prof M. Rooij opdracht gegeven een boek samen te stellen dat de
ontwikkeling van het maatschappelijk leven in Nederland in de laatste 60 jaren
schetst. De samensteller heeft daarvoor
een tiental professoren en vakkundigen
gecharterd, die ieder deze maatschappen
lijke ontwikkeling onder een bepaald aspect belichten. Zo is er een waardevol en
belangrijk werk ontstaan dat inderdaad
als een politiek-sociaal-economische geschiedenis van Nederland in de eerste
helft der 20ste eeuw kan gelden. Prof.
Rooij zelf leidt het boek in met een
„Voorspel" en besluit het met een „Ter
rugblik". Het werk werd dus meer dan
een Gedenkboek, het werd een „door~
snee" door de sociaal-economische situa~
tie van het land, die voor economen, politici, sociaal geïnteresseerden en anderen
belangrijk zijn zal. Het standpunt van
waaruit de maatschappij-ontwikkeling
door de professoren in het algemeen gezien wordt, is het vrijzinnig academische.
P. van Alkemade

Serie Mens en Medemens
BANNING, Prof. dr. W. e.a., De mens
op reis. r Spectrum, Utrecht—Antwerr
pen, 1959; 101 pp.; prijs f 3,60, bij intekening f 3,25.
De serietitel: „Mens en medemens" is
breed genoeg om ook dit boekje een
plaatsje te gunnen. In een viertal verhandelingen (oorspronkelijk uitgesproken als voordrachten voor het „Pragmaticum Illustre" van het Groninger Stu~
denten Corps) wordt de lezer op zeer
uiteenlopende wijzen met het verschijnsel
„reizen geconfronteerd. Wanneer wij
een voorkeur uitspreken voor de uiteenzetting „Reizen", waarin prof. Mönnich
de wijsgerige en religieuze achtergronden
belicht, betekent dit geen gebrek aan
waardering voor de „Sociologische opmerkingen bij het verschijnsel reizen" van
prof. Banning, noch voor hetgeen
Adriaan van der Veen schrijft over:
„Mijn reizen en mijn lezen". Met prof.
Schulte Nordholt („Kunstenaar en kunstminnaar op reis") zouden wij gaarne op
reis gaan.
„De mens op reis" is een kostelijk boekje
voor ieder die op geregelde (of ongeregelde) tijden door de drang naar de
verten gegrepen wordt en uit ervaring
weet hoe waar het woord is van de
Duitse dichter: „Ach, nur Reisen ist Leben, wie Leben nur Reisen ist".
F. Nuyens
SOROKIN, Pitirim, Tendances et déboires de la sociologie amérieaine ( Science
de 1'Homme) . .-- Aubier, Parijs; Edit.
Universelle, Brussel, 1959, 404 pp., ing.
F. 188.
In een half pamfletaire en vinnige taal
hekelt de beroemde professor van de
Harvard-universiteit zonder erbarmen de
uitwassen in de Amerikaanse sociologie.
Het wordt een verbolgen inbeschuldigingr
stelling van de testomanie, de voorliefde
voor loutere sociografie, de onthutsend
simplistische filosofie en de pseudo-wetenschappelijke geheimtaal van vele voorlopig nog beroemde sociologen. Schr, ziet
enkel een uitweg in een reactie tegen dit
gebruikelijke positivisme door een terugkeer naar een integrale sociologie, die
ook het geestelijk aspect van de mens zou
omsluiten. Maar in deze integrale sociologie --- Sorokin is een Rus .— worden
de grenzen tussen sociologie en mystiek
weer erg vaag. Uiteraard is het boek
enkel voor sociologen bestemd.
J. Kerkhofs
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BAUDET, H., Het paradijs op aarde. —
van Gorcum, Assen, 1959, 116 pp., f 4.90.
In dit werkje worden gedachten weergegeven betreffende de verhouding var de
Europese tot de buiten-Europese mens.
Het geheel is geplaatst in het historisch
licht, waarbij vaak treffende vergelijkingen worden gegeven. De eens zo machtige
rol van Europa in de wereld is belangrijk
afgezwakt. Gevolg hiervan is ook dat in
de verhouding van de Europese tot de
buiten-Europese mens aanzienlijke wijzigingen zijn opgetreden. De hedendaagse
gebeurtenissen in de Franse en Belgische
gebiedsdelen in Afrika zijn hiervan een
levend bewijs. Het probleem is nu volgens
de auteur dat de Europese mens met een
soort dualisme tegenover deze ontwikkeling staat, een gespletenheid waarmee de
mens echter altijd is geconfronteerd geweest zoals hij duidelijk aantoont. Eenieder die zich interesseert voor de buitenEuropese betrekkingen en met name een
beter historisch inzicht wil hebben in de
moeilijkheden waarmee de Europeanen
ook heden ten dage te kampen hebben,
zal dit boekje met genoegen lezen.
Dr. J. van Lierde
Pastorele Cahiers. I: Leiden, begeleiden,
vergezellen. Uitgegeven door het Landelijk Centrum van Katholieke Actie en het
Nederlands Pastoraal Instituut in samenwerking met de uitgeverij Paul Brand
N.V. te Hilversum, 1959, 100 pp., f 3.95.
In dit boekje zijn een twaalftal opstellen
vervat die zich alle op een of andere
manier bezig houden met institutionele
problemen en het menselijk welzijn. De
schrijvers vragen zich af of de mens bij
het zoeken naar de juiste weg geleid, be~
geleid en vergezeld dient te worden en zo
ja, op welke wijze. Hierover worden inter
ressante beschouwingen gegeven in hoofdstukken als: vorming, het samenzijn van
gezagsdrager en onderhorige, van meester
en leerling, van mensen die nadrukkelijk
voor de onderlinge vorming bijeenkomen,
enz. Een aardig en goed geschreven boekje dat in het bijzonder is aan te bevelen
aan hen wier belangstelling uitgaat naar
de sociologische vraagstukken.
Dr. J. van Lierde
BAUSINGER, H., BRAUN, M.,
SCHWEDT, H., Neue Siedlungen. ~~
Kohlhammer~Verlag, Stuttgart, 1959, 193
pp., 39 ill., 40 pl., geb. DM 19,60.
Het sociologisch onderzoek van de nieuwe woonwijken, die overal in de nabij-
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heid van grotere centra worden geïmproviseerd, is een meer dan dringende nood.zaak geworden. Leden van het Ludwig
Uhland-instituut van de universiteit van
Tííbingen onderzochten een dertigtal
nieuwe Duitse woonwijken, waarvan
sommige de proporties van een middelmatige stad aannemen en tot 20.000 inwoners tellen. Hun bevindingen brachten
zij samen in het boek Neue Siedlungen.
Met een ruim sociologisch-volkskundig
interesse worden alle aspecten van een
nieuwe wijk en de gedragingen van zijn
bewoners onderzocht en voorgesteld aan
de hand van concrete verhalen van de
stichting en uitbouw van een twintigtal
dergelijke wijken. De lectuur van deze
werkelijke geschiedenissen is zo ongemeen
boeiend en leerrijk omdat hier een aspect
van de moderne mens wordt geopenbaard
dat in onze cultuurfilosofische beschouwingen meestal wordt geïgnoreerd.
S. Heester

VARIA
Italiaans Schetsboek getekend door Charles Eyck met tekst van Bertus Aafjes.
Romen en Zonen, Roermond, Maaseik,

1959,

f 15.75.

De hierboven genoemde kunstenaars hebben bij gelegenheid der Pauswisseling in
1958 een reis naar Rome gemaakt en het
resultaat daarvan is dit kostbare boek,
een prachtig gedenkboek van de dood
van Pius XII. Bertus Aafjes becommentarieert op zijn eenvoudig en treffend menselijke wijze het afsterven van een Paus
en de keuze van een nieuwe, Ch. Eyck
plaatst er zijn merkwaardige tekeningen
bij, tekeningen van Rome, doch ook van
andere Italiaanse steden. Men kent de
forse, suggestieve trant van Ch. Eyck.
Aafjes is gevoelig, meditatief, intens menselijk; Eyck is krachtig, plastisch, fors.
Het boek is niet alleen een waardevolle
herinnering aan het afsterven van eer
heilige en zeer geliefde Paus, het is ook
een artistiek souvenir aan Rome en Italië.
Het is uitgegeven in een groot formaat
van 23 X 30 cm, telt 64 bladzijden illustraties, uitgevoerd in offset, 2 uitslaande
platen en 40 bladzijden tekst.
P. van Alkemade
GRAMMENS, Marc, Het Britse Commonwealth (K.V.H.U., Verh. 463) . N.V.
Standaard~Boekhandel, Antwerpen, 1959,
50 pp., ing. F. 25.
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Op het ogenblik dat Kongo zich losmaakt
van België, loont het de moeite even over
de grenzen te kijken om te zien hoe de
Britten soortgelijke problemen opgelost
hebben. Dat zij een oplossing vonden
blijkt wel uit het feit dat de meeste van
de vroegere Engelse kolonies vrijwillig
behoren tot het Britse Commonwealth.
Volledig autonoom, gelijkberechtigd blijven deze staten in al hun verscheidenheid,
toch gehecht aan dezelfde kroon. Grote
voordelen zijn aan zo'n „familiegroep"
verbonden, zoals duidelijk wordt in de
loop van het opstel. Bondig, overzichtef
lijk en prettig geschreven leest dit boekje
vlot en aangenaam. L. Braeckmans
SWEERS, Anton, 40 jaar toneelspeler en
25 jaar leider van Ons Lekenspel, Het
spel der duizenden. — Pax, 's~Graven-,
hage, 127 pp., 1959.
Dit boek, dat uitgegeven werd in opdracht van Ons Lekenspel, geeft een
overzicht van 40 jaar lekenspel en amateurtoneel. Het werd geschreven door
Henk Suèr. Anton Sweers is natuurlijk de
centrale figuur; hij leidt het boek in en
schrijft er een epiloog bij. Met grote
geestdrift en toewijding heeft Sweers zich
40 jaar lang ingezet om een waarlijk
hoogstaand „volks"-toneel te scheppen
en van vele zijden heeft hij daarbij steun
en sympathie ondervonden. Belangstellenden zullen dit rijk geïllustreerde boek met
genoegen ter hand nemen. Leiders van
toneelgroepen zullen verstandig doen met
de wijze raadgevingen van de epiloog,
waarin Sweers zijn in jarenlange ervaring
opgedane inzichten prijs geeft, ter harte
te nemen. „Het wordt hoog tijd, zegt hij
daar, dat er voor alle groepen een gezaghebbend advieslichaam komt waar de
amateur te allen tijde om raad kan vragen." De vervulling van deze wens zou
een goede feestgave zijn voor de onver
moeide werker, Anton Sweers.
W. Resing
COUWENBERG, Dr. S. W., Pleidooi
voor een christelijke doorbraaksgedachte.
N.V. Uitg. mij. Pax, 's-Gravenhage,
1959, 80 pp., f 2.75.
Onder de signatuur van een christelijke
doorbraaksgedachte wordt in deze bro chure een pleidooi gehouden voor het
scheppen van een katholiek-protestantse
of protestants-katholieke (het is van groot
belang te weten welke denominatie op de
eerste plaats komt) politieke eenheidspar'
tij. De schrijver geeft toe, dat vooral bij
de protestanten en bij de katholieke are
beiders, deze vernieuwing weinig vriende~

lijk ontvangen wordt. Maar hij schept
hoop uit de geschiedenis der coalitie, die
er ondanks hevig verzet toch gekomen is;
uit de „openheid" van het tegenwoordige
katholicisme, uit de veldwinning van de
oecumenische gedachte op religieus terrein; uit de tendensen der jongeren en ten
slotte uit de politieke noodzaak, dat de
propaganda voor deze idee toch niet zo
steriel is, als ze op het eerste gezicht lijkt.
Langs deze weg (met een correctie van
het kies~stelsel) meent hij tot een tweepartijen-stelsel te kunnen komen en zo de
onbestuurbaarheid van de Nederlandse
staat op te heffen. Hij wijst op het Duitse
voorbeeld als lichtpunt, maar ziet ook op
de achtergrond het Oostenrijkse voorbeeld
als schaduwzijde. Over de wijze, waarop
de weerstanden gebroken kunnen of moeten worden, zegt de brochure weinig. En
„aangrijpend" is ze ook niet. Maar misschien worden de lezers er door geïnspi~
reerd tot praktische inzichten, die een
schijnbaar hopeloos vastgelopen stelsel uit
de modder kunnen trekken. P. d. B.
Serie 2: Mens en Medemens. C. G. M.
MIERMANS, Sport in een veranderende
wereld. — Spectrum, Utrecht-Antwerpen,
1959, 126 pp., f 3.25, bij intek. f 2.95.
De schrijver, die enige jaren geleden met
een proefschrift: „Voetbal in Nederland"
de doctorstitel verwierf, geeft in dit boekje een overzicht van de sport als een van
de meest opvallende wereldverschijnselen
van deze tijd. Dat de voetbalsport daarbij
de bijzondere aandacht krijgt vindt niet
alleen zijn oorzaak in de grote deskundigheid van de schrijver op dit gebied, maar
ook in het feit dat het wereldomspannene
de van de sport hier het duidelijkst tot
uiting komt: „The sun never sets on socr
cer", „in het rijk van de voetbal gaat de
zon nooit onder" (blz. 77) . Dr. Miermans
geeft niet alleen een beschrijving van de
huidige sportbeoefening over de gehele
wereld, hij geeft ook uiting aan vrijmoer
dige, doch steeds opbouwende kritiek.
Wijlen Karel Lotsy schreef een aanbeve~
lend voorwoord. F. Nuyens
COPPES, D., Totdat Hij terugkomt. Gesprekken met jonge mensen. (Serie Trefpunten No. 1) . — Nelissen, Bilthoven,.
1959, 172 pp., f 3.90 en f 4.90.
Kapelaan Coppes, die grote ervaring heeft
van jeugdzielzorg, geeft in dit boekje gesprekken met jonge mensen en toespraken
voor de jeugd weer. De stijl is afgestemd
op denken en spreken van deze groep.
Ook bij de keuze van de onderwerpen,
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van de moeilijkheden en argumenten is
zorgvuldig rekening gehouden met hetgeen
vele jeugdigen bezighoudt en aanspreekt.
In deze hoofdstukjes over de Kerk, over
Christus, over het gebed en de Sacramenr
ten, vooral Biecht en Huwelijk, ligt een
diagnose vervat van het kerkelijk leven en
de plaats die de jeugd daarin inneemt.
Dat de beknopte formuleringen en de
vlotte stijl soms nadere nuancering wenselijk maken, is begrijpelijk. Als een voorbeeld hiervan moge genoemd worden de
bespreking van het „geroepen worden"
(blz. 151), waar in een overigens begrijpelijke reactie het stuwen van de genade
in de geroepene wel erg radicaal wordt
overgeslagen. Overigens zal dit boekje
jongeren en ouderen kunnen helpen om te
komen tot vruchtbare bezinning en gedachtenwisseling. J. M. Kijm

JANSEN , Mgr. A., Verkeersproblemen
en geweten. — Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1959, 44 pp., ing. F. 40.
De bekende Leuvense moralist doet een
ernstig beroep op het geweten van alle
weggebruikers. Zulk een beroep op het
geweten is ongetwijfeld het beste en
meest doelmatige middel om aller veilig heid te verhogen. De vraag: „heb ik op
de weg anderen en mijzelf lichtzinnig
blootgesteld aan levensgevaar?" hoort tot
ieders gewetensonderzoek. Voldoende be^
kwaamheid en ervaring, juiste kennis van
de verkeersreglementen en conscientieuze
gehoorzaamheid aan alle betreffende
voorschriften worden hier als wet gesteld.
In een aanhangsel worden de autoraces
onvoorwaardelijk van de hand gewezen
als strijdig met de natuurlijke en godde~
lijke wet: gij zult niet doden. Een korte
bibliografie vult de studie aan. R. S.

GUSINDE, S.V.D., Prof. Dr. Martin,
Die völkerkundliche Ausrüstung des Missionars. — Steyler Verlagsbuchhandlung,

Kaldenkirchen, 1959, 115 pp.
MOHR, Prof. Richard, Richtlinien für
sine Missionsmoral. Herausgegeben von
P. Dr. Anton Freitag S.V.D. — Steyler
Verlagsbuchhandlung, Kaldenkirchen,

1959, 106 pp.
De paters van. Steyl houden hun traditie
hoog. Toen in deze eeuw de volkenkunde
zich als zelfstandige wetenschap begon te
ontwikkelen en haar talentvolle beoef enaars vond onder geleerden, die vrijwel
allen de evolutieleer van Darwin aanhinr
gen, mag men voor de katholieke wetenschap de geleerde Wilhelm Schmidt
S.V.D. waarlijk als man van de voorzie-
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nigheid beschouwen, die niet alleen
„school" gemaakt heeft, maar talrijke
missionarissen voor hun taak gevormd
heeft en nog vormt op de eerste plaats
in de gelederen van de Congregatie van
Steyl. Langzaam is, na de beginperiode
van de missie-expansie in de 16e eeuw, de
opvatting van de zgn. natuurvolken (ongelukkig woord!) als „wilden" verdwenen. Nog niet is verdwenen het meerderwaardigheidscomplex van de Westerling
in zake cultuur en beschaving van het
Oosten en met name tegenover de meer
primitieve volkeren in Azië, Afrika en
Zuid-Amerika. Het is niet eenvoudig een
goede definitie van cultuur en beschaving
te geven, maar deze woorden vinden zeker niet een eerste uitdrukking in de graad
van technische ontwikkeling. Menig Ame~
rikaan en Europeaan zou verbaasd opzien
als men de vraag stelt: is het wel waar,
dat wij meer beschaving hebben dan de
Oosterling en zelfs vele primitieve vol ken? En toch terecht gesteld. Van belang
is, dat iedere missionaris en iedere jonge
man en vrouw, die naar de missie vertrekt, met eerbied de gebruiken en gewoonten van het volk bestudeert, waarheen hij gezonden wordt; van belang is,
dat hij de taal van „zijn volk" door en
door kent; het is anders uitgesloten, dat
hij echt vruchtbaar onder de „zijnen " zal
werken en hun zeden en gewoonten begrijpen. Het is ook van belang, dat hij
ontdekken gaat, dat zij wel een andere
beschaving, maar volstrekt geen mindere
beschaving hebben dan hij zelf. Ja, zelfs
integendeel. Na de pauselijke woorden
van Benedictus XV, Pius XI en Pius XII
is het niet verantwoord, dat missionarissen naar de missie gaan met heilig vuur,
gedegen filosofie en theologie, maar met
een dilettanten-kennis van volkenkunde,
opgeschraapt uit enkele missie-artikeltjes.
De professor van Washington Martin
Gusinde S.V.D. en de Nijmeegse profes~
sor Richard Mohr hebben op instigatie
van de bekende missioloog pater Freitag
S.V.D. twee begin-studies geleverd voor
wetenschappelijke missiekennis, waarover
men zich alleen verheugen kan en hopen,
dat zij gemeengoed worden voor alle missie-orden en congregaties. C. Minderop
,

DOMINICLIS, J., De Vrijmetselarij.
G.G.G.~uitgave, Mariënburg, Den Bosch,

-

1959, 88 pp., f 2.50.
Dit boekje biedt een goed populair overzicht van de vrijmetselarij, haar geschiedenis, doeleinden, werkingswijze, enz.

R. S.

400

BOEKBESPREKING

LUBIENSKA de LENVAL, H., Trêve
de Dieu (Bible et Vie Chrétienne).
Casterman, Doornik, 1959, 140 pp.
Mw Lubienska de Lenval wist, na een
langdurig persoonlijk contact met de grote
pedagoge Maria Montessori, een paar
pedagogische technieken op verrassende
wijze uit te diepen en ze toe te passen op
de godsdienstige vorming. In de lijn van
een vorig boek, Le silence. A l'ombre de
la parole, werkt Tréve de Dieu het aspect
rustigheid in de opvoeding verder uit.
Een bijbels levensritme zoals het nu nog
in de contemplatieve kloosters gebruike~
lijk is, kan, zo meent de schrijfster, als inspiratiebron dienen voor de sfeer van het
godsdienstonderricht. Samen met het oorspronkelijke in de voorstelling, geput uit
een rijke persoonlijke ervaring en een fijn
bijbels aanvoelen, komt in dit werk ook
een zekere eenzijdigheid van haar opzet
nog duidelijker aan het licht. De technieken van lichaamshouding, stilte en schemering, die inderdaad zeer nuttig kunnen
zijn, worden onzes inziens in haar zienswijze te rechtstreeks met godsdienstige
waarden verbonden. Dit boek is aanbevor
len omdat het de opvoeders wijst op aspecten die ze bij een overdreven aandacht
voor het onderricht zelf gemakkelijk uit
het oog verliezen. Het bevat ook een
schat van concrete belevenissen en waardevolle suggesties. J. Verbeke
Aula- en Picturaboeken
Gerard BROM, Schilderkunst en literatuur in de l9de eeuw. — Een bijgewerkte
heruitgave van een vroeger werk van
Brom.
L. LANDON GOODMAN, De automatisering en de mens. — Een interessant
boekje over doorgevoerde en toegespitste
mechanisering.
Vladimir JANKELEVITCH, Ravel r
Een rijk geillustreerde Pictura-uitgave
over de Franse musicus.
Edmond BARINCON, Machiavelli in zijn
tijd. — Een werkje over deze veel omstreden renaissance-figuur. R. S.
SCHULER, Sepp, Fálscher, Hind1er und
E
M
xperten. — Ehrenwirth
Verlag,V n~
chen, 1959, 288 pp. illustriert, D.M. 19.80.
Sepp Scheler is een vakman op het gebied
der vervalsing van kunstwerken. Jarenlang heeft hij studie gemaakt van vervalsingen niet alleen, maar ook van heel het
bedrijf van de kunsthandel. In dit boek
legt hij op Duits gründliche wijze rekenschap af van zijn bevindingen en be-

schrijft een groot aantal vervalsingen uit
vroeger en later tijd, waaronder natuurlijk
Han van Meegeren als een der merkwaardigste en succesvolste gevallen uit later
tijd optreedt. Het zijn echter niet enkel de
historische feiten die hem interesseren,
doch nog meer de menselijke achtergronr
den, de psychische condities en gesteldher
den, waaruit deze vervalsingen ontstaan.
Hij spreekt over de methoden en handgrepen der vervalsers, alsook over de methode waarop deze vervalsingen ontmast
kerd worden. Het werk is prachtig uitgegeven en biedt een groot aantal voortref~
felijke illustraties. Zo geeft het b.v. de
bijna volledige collectie van Meegerenr
imitaties. Voor liefhebbers en belangstellenden een kostbaar boek.
P. van Alkemade
Prismaboeken
Ursula CURTISS, De vlek in het marmer. — Een uitstekend geschreven en
boeiende crimestory.
Henriette van der KOP, Moord op het
Leidse plein. — Een herdruk van een
goede detective.
W. SOMERSET MAUGHAN, Mrs.
Craddock. --- Het verhaal van het stranr
den ener huwelijksliefde. Een vroege roman van Somerset Maughan.
Marie KOENEN, De Moeder. — Een
herdruk van de eerste roman van Marie
Koenen.
Denis BARNHAM, Tien tegen één. —
Een beschrijving van het eiland Maltha
in nood tijdens de laatste oorlog.
T. R. GLOVER, De antieke wereld. ^-Een breed tafreel van de Oosterse, Griekse en Romeinse wereld.
Dr. Onno DAMSTE, Oude Oosterse verhalen. — Een aantal verhalen uit de vader der geschiedschrijving, Herodotus.
Naar beter handschrift. ^-- Enige vakkundigen behandelen hier het handschrift, geschiedenis, betekenis, verbetering enz.
Dr. Ir. J. DERKSEN, Prisma-kattenboek.
r Voor kattenliefhebbers.
Anne Terry WHITE, Het avontuur van
de archeologie. ^— Een boeiend relaas
van hoe de archeologen te werk gaan.
Erich FRANZEN, De psychologische
test. — Een beschrijving van de verschillende test-methoden.
Werner BRAUNBEK, Fysica voor iedereen. ^-- Een Duitse professor leidt hier in
twee prisma's de belangstellende lezer in
in de geheimen der hedendaagse natuurkunde. R. S.
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THOMAS MERTON

HE.T STILLE LEVEIkHet stille Leven van Thomas Merton is een meditatie over het
kloosterleven door iemand, die zonder enige eigen verdienste
het voorrecht heeft dit leven uit ervaring te kennen. Als deze
bladzijden iets waardevols bevatten, is dit niet te danken aan
het bijzonder talent van de schrijver, die slechts de spreekbuis
beoogt te zijn van een eeuwenoude traditie, als een onwaardige
afstammeling van St. -Benedictus en de eerste apostelen, naar
wie alle monniken terugzien als naar hun geestelijke vaders.
Evenals er niets onaangenamers is dan de poging om reclame
te maken voor het kloosterleven, zo zijn er toch ook weinig
dingen. die meer voldoening geven dan de hoop, dat uien iets
bekend mag maken van het inwendige mysterie van een leven,
dat zo rijk is aan genade en goedheid van God.
164 pp. - formaat 13,5 x 20
Ing. F 70,—; f1 5,90 - Geb. F 90„: f1 7,25
Verkrijgbaar in de boekhandel

Uifgeversm ij.
Desclée de Brouwer N.V.
België
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M. van Coehoornstraat 10, Breda

ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
Naamloze Vennootschap — gesticht in 1881
(Private onderneming beheerst door K.B. van 1 5.1 2.1934)
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Beheerde Kapifalen: VIJF MILJARD FRANK
ANTWERPEN, 24, Meir — 33, Huidevettersstraat
LUIK, 40, Boulevard d'Avroy
BRUSSEL, 45, Regentlaan
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ROESELARE, 99, St.•Amandstraat
Agentschappen in het ganse land
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Streven
naar een veilige toekomst doet iedereen.
Daarom sluit iedereen zijn verzekeringen
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A.B.B.
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
24, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN

Alle verzekeringen: op hef leven, tegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.
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Het Evangelie volgens Thomas

B

IJNA tegelijkertijd met de handschriften van Qumran in Palestina

( waarover in Streven, juli 1957, een artikel verscheen van I. de la
Potterie: Qumran en het Christendom) werden in Egypte eveneens een
aantal manuscripten ontdekt, welke zeker niet minder belangrijk zijn, al
vonden ze niet onmiddellijk hetzelfde interesse bij het grote publiek. Pas
toen bekend werd dat deze vondst een „Evangelie volgens Thomas"
bevatte, begon ze sensatie te wekken. Nu onlangs bij Brill in Leiden een
wetenschappelijke uitgave van dit „evangelie" samen met een vertaling
in verschillende Europese talen, ook in het Nederlands, is verschenen,
willen wij de gelegenheid niet laten voorbijgaan om de gezonde aandacht van onze lezers te vragen voor deze belangrijke ontdekking.
Kranten hebben al gemeld: er is een vijfde Evangelie gevonden! Van
vele kanten wordt opnieuw de vraag gesteld, of onze wetenschap omtrent de oorsprong van het Christendom niet moet herzien worden. Wat
moeten wij van deze vondst en in het bijzonder van dit „Evangelie volgens Thomas" denken? Welke vragen worden hierdoor opgeworpen,
en welke antwoorden kunnen wij er objectief en zo ver de huidige wetenschap reikt, op geven?
De redactie van Streven heeft gemeend, er goed aan te doen een volledige eigen vertaling van deze tekst te publiceren. Zij heeft H. Quecke
bereid gevonden een Duitse vertaling, welke hij uit het Koptisch had
gemaakt, in het Nederlands te bewerken, en ons verder een antwoord
te geven op de boven gestelde vragen.
De Redactie

Kritisch apparaat meenden wij bij deze vertaling achterwege te kunnen laten. Ook
verklarende noten hebben we tot het minimum beperkt. Alleen van de volgende tekens
maken we gebruik:
( ) verklarende toevoegingen van de vertaler
bij de overlevering vermoedelijk weggevallen woorden
[ ] aanvullingen van leemten in het manuscript
.... niet aan te vullen leemten of onduidelijke plaatsen in het manuscript
25 Streven - Jrg. XIII. Deel I. Nr. 5 februari 1960

Een vertaling
van hei Thomas-Evangelie

Dit zijn de geheime woorden, welke Jezus de Levende gesproken heeft
en welke Didymus Judas Thomas heeft opgeschreven:
1. En Hij sprak: Wie de verklaring van deze woorden zal vinden, zal
de dood niet smaken.
2. Jezus sprak: Wie zoekt, houde niet op met zoeken, tot hij vindt. En
als hij vindt, zal hij in verwarring gebracht worden, en als hij in verwar~
ring gebracht wordt, zal hij zich verwonderen, en hij zal heersen over
het Al.
3. jezus sprak: Als uw leiders u zeggen: ziet, het Koninkrijk is in de
hemel, dan zullen de vogelen des hemels voor u zijn. Als zij u zeggen:
het is in de zee, dan zullen de vissen vóór u zijn. Maar het Koninkrijk is
binnen in u en buiten u.
Als gij uzelf erkent, dan zult gij erkend worden, en gij zult weten dat gij
zonen van de levende Vader zijt. Als gij uzelf echter niet zult erkennen,
dan zijt gij in armoede, en gij zijt de armoede.
4. jezus sprak: De grijsaard zal in zijn dagen niet aarzelen, een klein
kind van zeven dagen naar de plaats des levens te vragen, en hij zal
leven. Want vele eersten zullen. laatsten worden. En zij zullen één
enkele worden.
5. jezus sprak: Erken wat voor uw aangezicht is, en wat verborgen is
zal u onthuld worden. Want niets is verborgen wat niet openbaar zal
worden.
6. Zijn leerlingen ondervroegen Hem. Zij zeiden tot Hem: wilt gij dat
wij vasten? En hoe zullen wij bidden? En wat zullen wij betreffende het
eten in acht nemen? Jezus sprak: liegt niet! En doet niet wat ge haat.
Want alle dingen zijn onthuld voor de hemel. Er is immers niets wat
verborgen is dat niet openbaar zal worden, en niets wat bedekt is dat
ononthuld zal blijven.
7. jezus sprak: Zalig de leeuw dien de mens zal opeten, en de leeuw
wordt mens. En verafschuwd is de mens dien de leeuw opvreet, en de
leeuw zal mens worden.
8. En Hij sprak: De mens is gelijk aan een verstandige visser die zijn
net in zee wierp. Hij trok het op uit de zee, vol kleine vissen. Daartussen
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vond de verstandige visser een goede grote vis. Hij wierp al de kleine
vissen in zee. Zonder moeilijkheid koos hij de grote vis. Wie oren heeft
om te horen, hare!
9. Jezus sprak: Ziet, de zaaier kwam buiten. Hij vulde zijn hand en
wierp. Enige (korrels) vielen op de weg. De vogelen kwamen en verzamelden ze. Andere vielen op de rots, en zij schoten geen wortels in de
aarde en zonden geen aren op ten hemel. En andere vielen op de doornen. Zij verstikten het zaad, en de worm vrat ze op. En andere vielen
op de goede aarde en zij leverde goede vrucht op ten hemel. Zij droegen
zestig per maat en honderdtwintig per maat.
10. Jezus sprak: Ik heb vuur op de aarde geworpen. En ziet, ik hoed
het, tot het opvlamt.
11. Jezus sprak: Deze hemel zal vergaan, en de ( hemel) boven hem zal
vergaan. En de doden leven niet, en de lerenden zullen niet sterven.
Toen gij at wat dood is, maakte gij het tot iets wat leeft. Als gij in het
licht zijt, wat zult gij dan doen? Toen gij één waart, werdt gij twee. Als
gij echter twee zijt, wat zult gij dan doen?
12. De leerlingen zeiden tot Jezus: wij weten dat gij van ons weg zult
gaan. Wie zal onze overste zijn? Jezus sprak tot hen: daar waar gij gekomen zijt zult gij naar Jacobus de Gerechtigegaan, om wille van wie
hemel en aarde zijn ontstaan.
13. Jezus sprak tot zijn leerlingen: Vergelijkt mij, en zegt mij wie ik
gelijk. Simon Petrus zei tot hem: Gij gelijkt een wijze, gerechtige engel.
Mattheus zei tot hem: Gij gelijkt een wijze, verstandige mens. Thomas
zei tot hem: Meester, mijn mond zal het in het geheel niet verdragen dat
ik zeg wie gij gelijkt. Jezus sprak: ik ben niet uw meester, daar gij gedronken hebt en u aan de opborrelende bron bedwelmd hebt, welke ik ge.wogen heb 1 ) . Toen nam hij hem, ging (met hem) terzijde en sprak drie
woorden tot hem. Toen Thomas echter bij zijn gezellen kwam, vroegen
zij hem: wat heeft Jezus u gezegd? Thomas zei hun: als ik u een van de
woorden zeg, die Hij me gezegd heeft, zult gij stenen nemen en naar me
werpen. En vuur zal uit de stenen varen en u verbranden.
14. Jezus sprak tot hen: Als gij vast, zult gij u zonde voortbrengen. En
als gij bidt, zult gij veroordeeld worden. En als gij aalmoezen geeft, zult
gij uw geest ( uzelf) kwaad doen. En als gij in een of ander land gaat
en in de streken omtrekt, als men u opneemt, eet wat men u zal voorzetten en geneest de zieken daar. Want wat in uw mond binnengaat, zal u
niet verontreinigen. Wat echter uit uw mond uitkomt, dat zal u verontreinigen.
15. jezus sprak: Als ,gij hem ziet die niet uit de vrouw geboren is, werpt
u dan op .4w gezicht neer en aanbidt hem. Hij is uw vader.
-
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16. jezus sprak: Wellicht denken de mensen dat ik gekomen ben om
vrede op de wereld te werpen, en weten zij niet dat ik gekomen ben om
tweespalt op de aarde te werpen, vuur, zwaard, oorlog. Er zullen er
namelijk vijf in één huis zijn; drie zullen tegen twee zijn en twee tegen
drie, de vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader. En ze zullen
daar eenzaam staan.
17. jezus sprak: Ik zal u geven wat geen oog gezien heeft, geen oor
gehoord, en geen hand aangeraakt, en wat geen mens in de zin is gekomen.
18. De leerlingen zeiden tot Jezus: zeg ons, hoe zal ons einde zijn?
jezus sprak: gij hebt immers de aanvang ontdekt om naar het einde te
zoeken. Waar de aanvang is, daar zal het einde zijn. Zalig wie in de
aanvang zal staan. Hij zal ook het einde kennen, en hij zal de dood niet
smaken.
19. jezus sprak: Zalig wie was voor hij werd.
Als gij mijn leerlingen wordt en mijn woorden hoort, zullen deze stenen
u dienen. Gij hebt immers vijf bomen in het paradijs die zich 's zomers
en 's winters niet bewegen en wier bladeren nooit afvallen. Wie ze zal
erkennen, zal de dood niet smaken.
20. De leerlingen zeiden tot jezus: zeg ons, waaraan is het Koninkrijk
der hemelen gelijk. Hij sprak tot hen: het is gelijk aan een mosterdzaadje. Het is kleiner dan alle zaadjes. Als het echter op het veld valt
dat men bewerkt, krijgt het een grote scheut en wordt een schuilplaats
voor de vogelen des hemels.
21. Maria zei tot jezus.- aan wie zijn uw leerlingen gelijk? jezus sprak:
zij zijn gelijk kinderen die zich op een veld ophouden dat hun niet toebehoort. Wanneer de heren van het veld komen, zullen zij zeggen: laat
ons ons veld. Zij kleden zich voor hen uit, opdat zij het hun laten en
hun hun veld geven.
Daarom zeg ik u: als de heer des huizes weet dat de dief komt, zal hij
waken, voor hij gekomen is, en hem niet in het huis van zijn koninkrijk
laten inbreken om zijn zaken weg te dragen. Gij echter, waakt tegenover de wereld. Omgordt uw lendenen met grote kracht, opdat de rovers
geen weg vinden om tot bij u te komen. Want het bezit waar gij naar
uitkijkt, zullen zij vinden.
Onder u zij een ervaren man. Toen de vrucht rijpte, kwam hij ijlings,
met zijn sikkel in de hand, en oogstte ze. Wie oren heeft om te horen,
hore.
22. jezus zag kleine (kindertjes) zuigen. Hij sprak tot zijn leerlingen:
deze zuigende kleinen zijn gelijk aan diegenen die in het Koninkrijk bin-nengaan. Zij zeiden tot hem: als wij klein zijn, zullen wij dan in het
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Koninkrijk binnengaan? jezus sprak tot hen: als gij de twee één maakt
en als gij het inwendige gelijk het uitwendige maakt en het uitwendige
gelijk het inwendige en het bovenste gelijk het onderste en als gij het
mannelijke en het vrouwelijke één maakt, opdat het mannelijke niet
( meer) mannelijk en het vrouwelijke niet (meer) vrouwelijk zij, en als
gij ogen maakt in plaats van een oog, een hand in plaats van een hand,
en een voet in plaats van een voet, een beeld in plaats van een beeld,
dan zult gij in het [Koninkrijk] binnengaan.
23. Jezus sprak: Ik zal u uitkiezen, een uit duizend en twee uit tienduizend. En zij zullen daar staan als een enige.
24. Zijn leerlingen zeiden: toon ons de plaats waar gij zijt. Want wij
moeten daar naar zoeken. Hij sprak tot hen: wie oren heeft, hore. Een
licht is in een lichtmens, en hij verlicht de hele wereld. Verlicht hij niet,
dan is er duisternis.
25. Jezus sprak: Hebt uw broeder lief als uw ziel ( uzelf) . Geef acht
op hem als op de appel van uw oog.
26. jezus sprak: De splinter in het oog van uw broeder ziet gij, de balk
echter in uw oog ziet gij niet. Als gij de balk uit uw oog haalt, dan zult
gij kunnen zien, om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.
27. Als gij niet vast ten opzichte van de wereld, zult gij het Koninkrijk
niet vinden. Als gij de sabbat niet als sabbat houdt, zult gij de Vader
niet zien.
28. jezus sprak: Ik stond midden in de wereld en heb me aan hen vleselijk geopenbaard. Ik vond ze allen dronken. Geen enkele onder hen
vond ik dorstig, en mijn ziel leed smart over de zonen der mensen. Want
blind zijn zij in hun hart en zij zien niet. Daar zij leeg in de wereld zijn
gekomen, zoeken zij ook leeg uit de wereld weg te gaan. Overigens, nu
zijn zij dronken, (maar) als zij hun wijn opgeven, zullen zij zich bekeren.
29. Jezus sprak: Als het vlees wegens de geest ontstaan is, is het wonderbaar. Als echter de geest wegens het vlees ontstaan is, is het hoogst
wonderbaar. Ik echter verwonder me [. .1 . . erover, ho[e deze] grote
rijkdom in deze armoede is komen wonen.
30. Jezus sprak: Waar drie goden zijn, zijn zij goden. Waar er twee of
een zijn, ben ik met hem 2
31. jezus sprak: Geen profeet is aanvaard in zijn dorp. Geen arts
pleegt diegenen te genezen die hem kennen.
32. Jezus sprak: Een stad die op een hoge berg gebouwd wordt en
sterk is, kan niet vallen, noch zal zij verborgen kunnen zijn.
33. Jezus sprak: Wat gij met uw oor zult horen, verkondig het met het
andere oor over uwe daken. Want niemand ontsteekt een lamp en zet ze
onder de korenmaat, noch zet hij ze op een verborgen plaats, veelmeer
) .
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zet hij ze op de kandelaar, opdat allen die binnenkomen en buitengaan,
haar licht zien.
34. Jezus sprak: Als een blinde een blinde leidt, vallen zij beiden in een
kuil.
35. Jezus sprak: Niemand kan in het huis van de sterke binnendringen
en het met geweld innemen, tenzij hij zijn handen bindt. Dan zal hij zijn
huis leegruimen.
36. jezus sprak: Weest niet van 's morgens tot 's avonds en van
's avonds tot 's morgens bezorgd over wat gij zult aantrekken.
37. Zijn leerlingen zeiden: op welke dag zult gij ons verschijnen? En
op welke dag zullen wij u zien? jezus sprak: als gij uw schaamte uittrekt
-en uw klederen neemt en ze als de kleine (kinderen) onder uw voeten
legt en ze met voeten treedt, dan [zult gij] de Zoon van de Levende
[zien] . En gij zult niet vrezen.
38. Jezus sprak: Hoe vele malen hebt gij ernaar verlangd, deze woor
den te horen die ik tot u spreek. En gij hebt niemand anders om ze van
hem te horen. Er zullen dagen komen dat gij naar mij zult zoeken, en
mij niet vinden.
39. jezus sprak: De Farizeeën en de Schriftgeleerden hebben de sleutelen der kennis genomen en ze verborgen. Noch zijn zij binnengetreden,
noch hebben zij hen die wilden binnentreden toegelaten. Gij echter,
weest slim als de slangen en argeloos als de duiven.
40. Jezus sprak: Een wijnstok werd buiten de Vader geplant, en hij had
geen kracht. Hij zal met wortel en al uitgerukt worden en te gronde
gaan.
-

41. Jezus sprak: Wie in zijn hand heeft, hem zal gegeven worden. En
wie niet heeft, hem zal ook het beetje ontnomen worden dat hij heeft.
42. jezus sprak: Wordt voorbijgaanden.
43. Zijn leerlingen zeiden tot hem: wie zijt gij, dat gij dit tot ons zegt?
<Jezus sprak:> door datgene wat ik tot u zeg, erkent gij niet wie ik ben?
Maar gij zijt gelijk geworden aan de Joden, want zij houden van de
boom en haten zijn vrucht, en zij houden van de vrucht en haten de
boom.
44. jezus sprak: Wie de Vader zal lasteren, hem zal vergeven worden.
En wie de Zoon zal lasteren, hem zal vergeven worden. Wie echter de
Heilige Geest zal lasteren, hem zal noch op aarde noch in de hemel vergeven worden.
45. Jezus sprak: Men plukt geen druiven van doornen en verzamelt
geen vijgen van distels. Zij brengen geen vrucht voort. [Want een
goed] e man haalt uit zijn schat te voorschijn wat goed is. Een kwade
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man haalt kwade dingen te voorschijn uit zijn slechte schat in zijn hart,
en hij spreekt kwaad, want uit de overvloed van zijn hart haalt hij
kwaad te voorschijn.
46. jezus sprak: Van Adam tot Johannes de Doper staat onder de uit
vrouwen geborenen niemand hoger dan Johannes de Doper, opdat zijn
ogen niet breken 3 ) . Ik heb echter gezegd: wie onder u klein zal zijn, zal
het Koninkrijk erkennen en boven Johannes verheven worden.
47. Jezus sprak: Een mens kan niet op twee paarden rijden of twee
bogen spannen. En een knecht kan geen twee heren dienen; of hij zal de
ene eren en de andere smaden. Men drinkt nooit oude wijn en verlangt
onmiddellijk nieuwe te drinken. Ook giet men geen nieuwe wijn in oude
zakken, opdat zij niet barsten. En men giet geen oude wijn in een nieur
we zak, opdat hij hem niet bederve. Men naait geen oude lappen op een
nieuw kleed, want er zal een scheur ontstaan.
48. Jezus sprak: Als er twee in een en hetzelfde huis in vrede met
elkander leven, dan zullen zij tot de berg zeggen: verplaats u, en hij zal
zich verplaatsen.
49. Jezus sprak: Zalig de eenzamen en de uitverkorenen, want gij zult
het Koninkrijk vinden. Daar gij daar uit zijt, zult gij daar weer heen
gaan.
50. Jezus sprak: Als de mensen u zeggen: waar komt gij vandaan? zegt
hun dan: wij zijn uit het licht gekomen, daar waar het licht uit zichzelf
ontstaan is. Het st [and ] en openbaarde zich in hun beeld. Als men tot
u zegt: zijt gij het? 4 zegt dan: wij zijn zijn zonen en zijn de uitverkoren
nen van de levende Vader. Als de mensen u zeggen: wat is het teken
van uw Vader in u? zegt hun dan: het is beweging en rust.
51. Zijn leerlingen zeiden tot hem: op welke dag zal de .rust der doden
intreden? En op welke dag komt de nieuwe wereld? Hij sprak tot hen:
(de rust) waarnaar gij uitkijkt, is (reeds) gekomen, maar gij erkent haar
niet.
52. Zijn leerlingen zeiden tot hem: vierentwintig profeten hebben in
Israël gesproken en zij hebben allen over u gesproken. Hij sprak tot
hen: gij hebt de Levende váór u verlaten, en over de doden gesproken.
53. Zijn leerlingen zeiden tot hem: is de besnijdenis nuttig of niet? Hij
sprak tot hen: als de besnijdenis nuttig was, dan zouden hun vaderen
hen besneden uit hun moeder verwekken. Maar de ware besnijdenis
heeft geestelijk alle nut gevonden.
54. Jezus sprak: Zalig -de armen, want u is het Koninkrijk van de hemel.
55. jezus sprak: Wie zijn vader niet zal haten en zijn moeder, zal mij
geen leerling kunnen zijn. En wie zijn broeders niet zal haten en zijn
zusters en zijn kruis niet zal dragen als ik, zal mij niet waardig zijn.
)
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56. Jezus sprak: Wie de wereld heeft erkend, heeft een lijk gevonden.
Een wie een lijk heeft gevonden, de wereld is hem niet waardig.
57. Jezus sprak: Het Koninkrijk van de Vader is gelijk aan een man die
[goed] zaad heeft. Zijn vijand kwam 's nachts en zaaide onkruid onder
het goede zaad. De man liet hen het onkruid niet uitrukken. Hij zei tot
hen: opdat gij niet zoudt gaan om het onkruid uit te rukken en het graan
samen daarmee zoudt uitrukken. Op de dag van de oogst zal het onkruid zich wel tonen. Men rukt het uit en verbrandt het.
58. Jezus sprak: Zalig de mens die geleden heeft. Hij heeft het leven
gevonden.
59. Jezus sprak: Ziet naar de Levende, zolang gij leeft, opdat ,gij niet
sterft en hem zoekt te zien maar hem niet zult kunnen zien.
60. <Zij zagen> een Samaritaan onderweg naar Judea een lam dragen. Hij sprak tot zijn leerlingen: hij rond het lam? 4 ) . Zij zeiden tot
hem: om het te doden en op te eten. Hij sprak tot hen: zolang het leeft,
zal hij het niet eten, maar als hij het doodt en het een kadaver wordt.
Zij zeiden: anders kan hij het niet doen. Hij sprak tot hen: zoekt ook gij
u een plaats om te rusten, opdat gij geen kadaver wordt en opgegeten
wordt.
61. Jezus sprak: Twee zullen op één bed rusten, de een zal leven, de
andere zal sterven.
Salome sprak: wie zijt gij, mens? Als uit een 4 ) . Gij hebt mijn bed bestegen en van mijn tafel gegeten. Jezus sprak: ik stam af van hem die gelijk
is. Men gaf mij van wat van mijn Vader is. <Salome sprak:> ik ben uw
leerlinge. <Jezus sprak:> daarom zeg ik: als hij (het?) gelijk 5 is, zal hij
(het?) vol van het licht worden; als hij (het?) echter gedeeld is, zal hij
(het?) vol van de duisternis worden.
62. Jezus sprak: Ik zeg mijn geheimen aan die [genen die mijn] geheimenissen [waardig zijn] . Wat uw rechterhand doet, laat uw linkerhand
niet weten wat zij doet.
63. jezus sprak: Een rijk man had vele goederen. Hij zei: ik zal mijn
goederen benutten om te zaaien, te oogsten, te planten en mijn schuren
met vrucht te vullen, opdat ik aan niets gebrek lij de. Dat was het wat hij
in zijn hart dacht. En in die nacht stierf hij. Wie oren heeft, hore.
64. Jezus sprak: Een man had gasten. En toen hij het maal bereid had,
zond hij zijn knecht om -de -gasten uit te nodigen. Hij kwam bij de
eerste en zei hem: mijn heer nodigt u uit. Hij zei: kooplieden zijn mij
geld schuldig. Vanavond komen zij bij mij en ik zal er naartoe gaan en
hun richtlijnen geven. Ik verzoek u, mij voor het maal te verontschuldig
,gen. Hij kwam bij een andere en zei hem: mijn heer heeft u uitgenodigd.
Hij zei hem: ik heb een huis gekocht en men vraagt mij om een dag. Ik
)
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zal geen tijd hebben. Hij kwam bij een andere -en zei hem: mijn heer
nodigt u uit. Hij zei hem: mijn vriend gaat trouwen en ik moet het (brui-.
lof ts) maal inrichten. Ik zal niet kunnen komen. Ik verzoek u, mij voor
het maal te verontschuldigen. Hij ging naar een andere en zei hem: mijn
heer nodigt u uit. Hij zei hem: ik heb een dorp gekocht. Ik ga heen om
de pacht te innen. Ik zal niet kunnen komen. Ik verzoek u, mij te verontschuldigen. De knecht kwam en zei tot zijn heer: zij die gij tot het
maal hebt uitgenodigd, hebben verzocht hen te verontschuldigen. De
heer zei tot zijn knecht: ga uit op de wegen en breng naar hier wie gij
[ zult vinden] , opdat zij (feest)maal houden. De kopers en koop [ lieden
zullen] niet binnen[gaan] in de plaatsen van mijn vader.
65. Hij sprak: Een go[e]d man ha[d] een wijnberg. Hij gaf hem aan
(wijn)boeren opdat zij hem zouden bewerken en hij van hen zijn vrucht
krijge. Hij zond zijn knecht opdat de boeren hem de vrucht van de wijnberg zouden geven. Zij grepen de knecht, sloegen hem en het scheelde
niet veel of zij hadden hem gedood. De knecht ging heen en zei het aan
zijn heer. Zijn heer zei: wellicht kende hij hen niet, en hij zond een
andere knecht. De knechten sloegen (ook) de andere. Toen zond de
heer zijn zoon. Hij zei: wellicht hebben zij schroom voor mijn zoon. Daar
de boeren wisten dat hij de erfgenaam van de wijnberg was, grepen zij
hem en doodden hem. Wie oren heeft, hore.
66. Jezus sprak: Toon mij de steen welke de bouwlieden verworpen
hebben. Het is de hoeksteen.
67. Jezus sprak: Wie het heelal erkent en zichzelf mist, mist de hele
plaats (
het heelal?) .
68. Jezus sprak: Zalig zijt gij als men u haat en vervolgt. En daar waar
zij u vervolgd hebben, zullen zij geen plaats vinden.
69. jezus sprak: Zalig zijn zij die vervolgd worden in hun hart, diegenen die de Vader in waarheid erkenden. Zalig zijn de hongerigen, want
de buik van hem die wil, zal verzadigd worden.
70. jezus sprak: Als gij diegene in u voortbrengt dien gij bezit, zal hij u
redden. Als pij die niet in [u] bezit, [zal] hij die gij niet in u bezit, u
[do]den.
71. jezus sprak: Ik zal [dit] huis vern[ielen], en niemand zal het
[ opnieu ] w kunnen opbouwen.
72. [Iemand zei tot hem] : zeg aan mijn broeders dat zij de zaken van
mijn vader met mij delen. Hij sprak tot hem: mens, wie heeft mij tot verdeler gemaakt? Hij wendde zich tot zijn leerlingen en sprak tot hen: ben
ik dan een verdeler?
73. jezus sprak: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig
Vraagt echter de heer, dat hij arbeiders uitzonde naar de oogst.
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74. Hij sprak: Heer, velen staan om de put, maar niemand is in de
put 6 ).
75. jezus sprak: Velen staan voor de deur. Maar het zijn de eenzamen
die in het bruidsvertrek zullen intreden.
76. Jezus sprak: Het Koninkrijk is gelijk aan een koopman die een
lading (waren) heeft en een parel vond. De koopman is verstandig. Hij
verkocht de lading en kocht zich alleen de parel. Ook gij, zoekt naar zijn
onvergankelijke, blijvende schat, de plaats waar geen mot bij komt om te
vreten en waar geen worm vernietigt.
77. Jezus sprak: Ik ben het licht dat boven allen is. Ik ben het Al. Het
Al is uit mij voortgekomen en het Al is tot mij geraakt. Splijt een hout:
ik ben daar. Hef de steen op: gij zult mij daar vinden.
78. jezus sprak: Waarom zijt gij naar buiten in het veld gegaan? Om
een riet te zien dat [dloor de wind bewogen wordt? Om een m [ ens ] te
zien die fijne kleren draagt? [Ziet, uw] koningen en uw voornamen, die
dragen fijne [kleren]. En zij [zullen] de waarheid niet kunnen erkennen.
79. Een vrouw zei in de menigte tot hem: zalig de schoot die u gedragen heeft. En de borsten die u gevoed hebben. Hij sprak tot [haar] :
zalig die het woord van de Vader gehoord hebben en het in waarheid
bewaard hebben. Want er zullen dagen komen dat gij zegt: zalig de
schoot die niet ontvangen en de borsten die geen melk gegeven hebben.
80. jezus sprak: Wie de wereld erkend heeft, heeft het lichaam gevon~
den. Wie echter het lichaam heeft gevonden, de wereld is hem niet
waardig.
81. Jezus sprak: Wie rijk werd, moge heersen. En wie macht heeft,
moge verzaken.
82. jezus sprak: Wie dicht bij mij is, is dicht bij het vuur. En wie ver
van mij is, is ver van het Koninkrijk.
83. jezus sprak: De beelden openbaren zich aan de mens. En het licht
in hen is verborgen in het beeld van het licht van de Vader. Hij (het?)
zal openbaar worden, en zijn beeld is verborgen in zijn licht.
84. jezus sprak: Als gij uw evenbeeld erkent, verheugt gij u. Als gij
echter uw beelden ziet die voor u ontstaan zijn, die noch sterven noch
openbaar worden, hoeveel zult -gij dan verdragen?
85. jezus sprak: Adam is ontstaan uit grote macht en grote rijkdom. En
hij is u niet [waar] diggeworden. Was hij immers waardig [geweest,
dan zou] hij de dood niet hebben [gesmaakt].
86. jezus sprak: [ De vossen hebben hun holen fln de vogelen hebben
[ hu ] n nest. De Mensenzoon echter heeft geen plaats om zijn hoofd neer
te leggen en te rusten.
,
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87. jezus sprak: Onzalig het lichaam dat aan een lichaam hangt. En
onzalig de ziel die aan deze beide hangt.
88, jezus sprak: De engelen en profeten zullen tot u komen en u geven
wat gij hebt. En ook gij, geeft hun wat in uw handen is en zegt u: op
welke dag zullen zij komen om het hunne te nemen?
89. Jezus sprak: Waarom wast gij de buitenzijde van de beker? Begrijpt
gij niet dat hij die de binnenzijde geschapen heeft, ook de buitenzijde
heeft geschapen?
90. Jezus sprak: Komt tot mij, want mijn juk is zacht en mijn heerschappij is mild. En gij zult rust vinden voor u.
91. Zij zeiden tot hem: zeg ons wie gij zijt opdat wij in u geloven. Hij
sprak tot hen: gij keurt het gelaat van de hemel en van de aarde. En
wat voor u is, hebt gij niet erkend. En deze tijd, gij weet hem niet te
keuren.
92. Jezus sprak: Zoekt, en gij zult vinden. Wat gij mij echter in deze
dagen gevraagd hebt, heb ik u op die dagen niet gezegd. Nu wil ik het
u zeggen, en gij vraagt er niet naar.
93. Geeft het heilige niet aan de honden, opdat zij het niet op de mesthoop werpen. Werpt de parelen niet voor de zwijnen, opdat zij het niet
doen (?) ..[..].
94. Jezus [sprak] . Wie zoekt, zal vinden. [ En wie] aan [klopt], hem
zal opengedaan worden.
95. [Jezus sprak: A] ls gij geld hebt, leent dan niet uit tegen rente, maar
geeft [. . ] aan hem, van wie [g]ij ze niet (terug) zult krijgen.
96. jezus [sprak] : Het Koninkrijk van de Vader is gelijk aan een
vrouw. Zij nam een weinig zuurdeeg, [verbor] g het in het deeg en
maakte er grote broden van. Wie oren heeft, hore.
97. Jezus sprak: Het Rijk van [ de Vader] is gelijk aan een vrouw die
een kruik vol meel draagt en [een] verre weg gaat. Het oor van de
kruik brak en het meel stroomde achter haar op de weg. Zij merkte
niet(s); zij had geen verstand van werken. Toen zij thuis gekomen was,
zette zij de kruik neer en vond ze leeg.
98. Jezus sprak: Het Koninkrijk van de Vader is gelijk aan een man die
een machtig man wil doden. Thuis trok hij het zwaard en stiet het in de
muur, om zich te vergewissen of zijn hand sterk zou zijn. Toen doodde
hij de machtige.
99. Zijn leerlingen zeiden tot hem: uw broeders en uw moeder staan
buiten. Hij sprak tot hen: diegenen die op deze plaatsen zijn en die de
wil van mijn Vader doen, dat zijn mijn broeders en mijn moeder. Zij
zullen in het Koninkrijk van mijn Vader binnengaan.
100. Men toonde Jezus een goudstuk en zei hem: de keizerlijken :Tor-
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deren van ons de belastingen. Hij sprak tot hen: geeft dat wat van de
keizer is, aan de keizer; geeft dat wat van God is, aan God; en wat van
mij is, geeft het aan mij.
101. Wie zijn vader niet zal haten en zijn moeder als ik, zal mij geen
1 [ eerlin ] g kunnen zijn. En wie zij [ n vader niet ] zal liefhebben [eni zij n
moeder als ik, zal m[ij] geen 1 [ eerling ] kunnen zijn. Want mijn moeder
[.... ] . [Mijn] ware [moeder] echter heeft mij het leven gegeven.
102. Jezus sprak[: W]ee de Farizeeën! zij zijn gelijk aan een hond die
op de ossekribbe ligt. Want hij vreet niet, noch [laat] hij de ossen vre-ten.
103. jezus sprak: Zalig de man die weet l [ angs welke] kant de rovers
binnenkomen, opdat hij opsta, zijn [....] verzamele en zijn lendenen
omgorde [vlóór zij binnenkomen.
104. Zij zeiden [tot hem] : Kom, wij willen vandaag bidden en vasten.
jezus sprak: welke zonde heb ik dan gedaan? Of waarin ben ik bezwe~
ken? Wanneer echter de bruidegom uit het bruidsvertrek komt, dan
moeten zij vasten en bidden.
105. jezus sprak: Wie vader en moeder zal kennen, zal men die „de
hoerenzoon" noemen?
106. jezus sprak: Wanneer gij de twee een maakt zult gij zonen van de
mens worden. En wanneer gij zegt: berg, verplaats u, zal hij zich verplaatsen.
107. Jezus sprak: Het Koninkrijk is gelijk aan een herder die honderd
schapen heeft. Een onder hen liep verloren — het was het grootste. Hij
liet de negenennegentig achter en zocht naar dit ene, tot hij het vond.
Toen hij zich had uitgesloofd, zei hij tot het schaap: ik houd meer van u
dan van de negenennegentig.
108. jezus sprak: Wie van mijn mond zal drinken, zal worden als ik.
En ook ik zal worden wat hij is. En wat verborgen is zal hem openbaar
worden.
109. jezus sprak: Het Koninkrijk is gelijk aan een man die op zijn akker
een verb [ orgen ] schat heeft waar hij niets van wist, en [nadat] hij gestorven was, liet hij hem achter aan zijn [zoon. De] zoon wist (er)
niet (s van) . Hij nam die akker en verk [ ocht hem. En die] hemgekocht
had, kwam ploegen [ en vond] de schat. Hij begon geld uit te lenen
tegen rente, aan wie hij wilde.
110. Jezus sprak: Wie de wereld gevonden heeft en rijk is geworden,
moge de wereld verzaken.
111. Jezus sprak: De hemelen zullen zich voor u oprollen [el n de aarde. En wie van de Levende leeft, zal de dood niet zien .... jezus zegt:
wie zichzelf zal vinden, de wereld is hem niet waardig.
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112. Jezus sprak: Wee het vlees dat aan de ziel hangt. Wee de ziel die
aan het vlees hangt.
113. Zijn leerlingen zeiden tot hem: op welke dag komt het Koninkrijk?
<Jezus sprak:> het komt niet in verwachting. Men zal niet zeggen: ziet
hier! of: ziet, daar! Het Koninkrijk van de Vader is integendeel uitge~
breid over de aarde en de mensen zien het niet.
114. Simon Petrus zei tot hem: Laat Maria van ons weggaan! Want de
vrouwen zijn het leven niet waardig. jezus sprak: Ziet, ik zal haar (hier
naartoe?) leiden, en haar tot man maken, opdat ook zij levende geest
worde, u mannen gelijk. Want iedere vrouw die zich tot man zal maken,
zal in het koninkrijk der hemelen binnengaan.

1) Deze uitdrukking is ons ook uit de Vulgaat bekend (Het Boek der Spreuken; cfr.
Epistel van 8 december) : „quando .... librabat fontes aquarum". Maar ook van daar
uit schijnt geen licht te vallen op deze duistere plaats.
2) Guillaumont meent dat „goden" hier volgens een Joods spraakgebruik zou staan
voor „rechters".
3) Corrupte tekst. Onze vertaling berust op een correctie van Till, welke echter de
zin ook niet verduidelijkt.
4) Aldus woordelijk in de tekst.
,3 ) In de tekst staat „verlaten", „woest"; onze vertaling steunt op een correctie door
de uitgevers van de Koptische tekst (cfr. onze Bibliografie op p. 424, nr. 4) .
6 ) Onze vertaling veronderstelt twee correcties en is wel niet absoluut zeker; zij
steunt op een door Origenes overgeleverd agraphon.

H. QuECKE S.J.

Een inleiding
tot hei Thomas~Evangelie
De vondst
De handschriften, waartoe het „Evangelie volgens Thomas" behoort, zijn nog
geen 15 jaar geleden gevonden, en toch is het al niet meer mogelijk de juiste
omstandigheden waarin dit gebeurde, te reconstrueren. Zelfs het jaar van de
ontdekking staat niet vast: het kan 1945 geweest zijn of 1946. De juiste plaats
evenmin. Ongeveer 50 km ten noorden van Luxor, op de rechter Nijloever, ligt
het dorp el-Kasr wes-Sayyad, opgebouwd boven het antieke Chenoboskion;
enkele km meer westwaarts, op de linkeroever van de rivier, ligt het ietwat grotere plaatsje Nag Hammadi. Al worden onze handschriften algemeen aangeduid
met de namen Nag Hammadi of Chenoboskion, toch werden ze vermoedelijk
eigenlijk een weinig ten noorden van deze beide plaatsen gevonden. Daar verheffen zich de steile klippen van de Djebel et-Tarif, rotsen waarin zich graven
bevinden uit de tijd der 6e dynastie (tussen 2500 en 2000 v. C.), en aan de voet
daarvan ligt een antiek kerkhof. Vermoedelijk is het hier dat in 1945 of 1946
Egyptische fellah's een kruik hebben gevonden met 13 papyrusmanuscripten.
De handschriften, welke voor een groot deel buitengewoon goed geconserveerd waren (enkele bladen werden door de fellah's gewoon gebruikt om een
vuur aan te maken) , werden verkocht tegen een spotprijs en kwamen in Kaïro
terecht. Een ervan werd onmiddellijk aangekocht door het Koptisch Museum in
Oud-Kaïro. Een ander werd echter, niet in zijn geheel, het land uit gesmokkeld
en ten slotte aangekocht door het Jung-Instituut in Zürich. De elf andere (met
het andere stuk van het Zürichs handschrift) hebben lang in een verzegelde koffer in Kaïro gelegen, waar niemand er bij kon, tot ze door de Egyptische regering in beslag werden genomen en eveneens aan het Koptisch Museum gegeven.
Al deze handschriften bevatten verschillende geschriften, tesamen bijna 50. Zij
zijn in het Koptisch geschreven, dat de taal was van het christelijke Egypte tot
aan de Arabische verovering, en de laatste uitloper van het oud-Egyptisch.
Zeer weinig is er tot nog toe van gepubliceerd: van het Zürichse handschrift
een geschrift, dat men naar zijn aanvangswoorden het „Evangelie van de Waarheid" noemt; in Kaïro een fotografische reproduktie van het andere deel van dit
handschrift en ook van het grootste deel van een ander handschrift. Tot dit
tweede handschrift, dat naar de nummering van het Koptisch Museum Codex I l
wordt genoemd, behoort ook ons „Evangelie volgens Thomas".
De Gnosis
Al weten wij nog zeer weinig over het geheel der handschriften, toch hebben
reeds enkele geleerden een kijk kunnen nemen in de hele vondst, en over het
algemeen karakter ervan tasten wij dan ook niet meer in het duister. De meeste
geschriften behoren tot de gnostische literatuur.
De Gnosis was een geestelijke stroming welke tegen het einde van de klassieke
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cultuurtijd een uiterst gevaarlijke vijand was voor het opkomend Christendom.
De grote gnostische meesters leefden allen in de 2e eeuw n. C. Het woord „gnosis" (het Grieks voor „kennis") is echter slechts een verzamelnaam voor een
aantal zeer verscheiden groepen, die verwante gedachten in steeds andere vormen
vertegenwoordigen. Tegenover de gewone christenen, die slechts het geloof hadden, beschouwden de aanhangers van de Gnosis zich als „wetendere" . Bovendien
was kennis voor hen het wezen der verlossing. En achter dit principe staat een
hele wereldbeschouwing. Op een of andere manier zijn alle gnostici dualisten,
d.w.z. tussen het goddelijke en het aardse, tussen geest en stof, tussen licht en
duisternis zien zij een onoverbrugbare tegenstelling. Het goddelijke, het geestelijke is in zich goed; het aardse, het stoffelijke is uit zich slecht. In de mens nu
schuilen vonken van goddelijk licht, welke echter door een zondeval in de materie zijn verbannen. Om de oorspronkelijke scheiding tussen licht en duisternis
te herstellen, moeten ze teruggevoerd worden tot hun goddelijke oorsprong.
Deze verlossing van het geestelijke uit het stoffelijke geschiedt door de kennis,
het weten omtrent de goddelijke oorsprong. Indien er in de gnostische systemen
een plaats is voor Jezus, dan alleen als de brenger van deze kennis, niet meer als
de verlosser van het N.T. De gnostici bedienen zich dan ook vaak van christelijke
uitdrukkingen, welke ze echter in een geheel andere zin verstaan.
De oorsprong van deze gedachtenwereld heeft tot nog toe geen definitieve
verklaring gevonden. Is de Gnosis een misvorming van het Christendom ? Is zij
onafhankelijk van, naast of voor net Christendom ontstaan ? Heeft ze enige invloed gehad op het beginnend Christendom ? En stamt zij zelf uit de Iraanse, de
Joodse, de Egyptische, de Hellenistische gedachtenwereld ? Met een nieuwe ijver
heeft de wetenschap zich op deze vragen geworpen sinds ze toegang heeft gekregen tot de vondst van Nag Hammadi. Het Thomas-Evangelie vormt slechts één,
en dan nog slechts een ondergeschikt, aspect van het groot probleem dat door
deze vondst wordt opgeworpen: het probleem der Gnosis.
Tot nog toe immers was de gnostische literatuur, welke zeer rijk moet zijn
geweest, ons bijna helemaal onbekend. Wij moesten ons bijna uitsluitend tevreden stellen met wat de oud-christelijke schrijvers, die de Gnosis bestreden, erover
meedeelden. Tegenover zulke informatie stond de wetenschap vanzelfsprekend
sceptisch. Nu wij echter een hele bibliotheek van ongeveer 45 gnostische geschriften bezitten, kunnen wij zelf nagaan of de beweringen der oud-christelijke
auteurs juist zijn, en wordt ons bovendien veel nieuw materiaal ter hand gesteld.
Van verschillende geschriften hebben wij zelfs meer dan één redactie, zodat we
ook direct inzicht krijgen in de evolutie der gnostische ideeën: we kunnen zien
hoe sommige ideeën door latere bewerkers verder worden ontwikkeld.
Daarnaast bevonden zich in de bibliotheek van Chenoboskion enkele geschrif
ten die blijkbaar niet specifiek gnostisch zijn. Sommige daarvan behoren tot de
„Hermetiek', een andere geestelijke beweging, waar we hier niet verder op in
kunnen gaan; andere staan op het eerste gezicht zeer dicht bij het christelijk
ideeëngoed. Of b.v. het zogenaamde „Evangelie van de Waarheid' 'geschreven is
door de gnosticus Valentinus of niet de meningen zijn daarover nog verdeeld
één ding is zeker: ook als het van hem is, dan in ieder geval uit de tijd dat
hij nog vrij dicht bij de kerkelijke leer aanleunde. Ook van een ander geschrift,
het „Apocryphon van Jacobus'', dat echter nog niet gepubliceerd is, wordt beweerd dat het eerder christelijke dan typisch gnostische kenmerken vertoont. En
ten slotte is er ons ,,Evangelie volgens Thomas".
-
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Het Evangelie volgens Thomas
Het handschrift waarin we het „Evangelie volgens Thomas" aantreffen, bevat
7 geschriften; het Thomas-Evangelie (TE) staat op de tweede plaats. De andere
zes teksten zijn alle typisch gnostisch. Naar alle schattingen stamt het ms. uit de
4e eeuw. Dit is echter slechts een vermoeden: het is niet gedateerd, en wij bezitten geen enkele gedateerde Koptische tekst van een zo hoge ouderdom, welke een
vergelijking zou mogelijk maken.
De titel van het geschrift (in het hs. aan het eind van onze tekst) luidt: Het
Evangelie volgens Thomas. Het pretendeert dus op de eerste plaats, een „evangelie" te zijn en wil zich op dezelfde voet plaatsen als de gelijknamige geschrif ten van het N.T. De auteur zou „Thomas" zijn, ongetwijfeld de Apostel Thomas : dat deze Thomas de „geheime woorden" van Jezus zou opgetekend hebben,
wijst er op dat hij er aanspraak op maakt, tot Jezus' intieme kring, tot het college
der Apostelen, te hebben behoord.
Maar reeds door zijn structuur onderscheidt deze tekst zich duidelijk van onze
Evangeliën. De Evangeliën van, het N.T. vertellen Jezus' leven en in het raam
van dat leven delen zij Jezus' leer mee. Het TE daarentegen bevat alleen zgn.
„logia" (in het enkelvoud „logion", het Grieks voor „uitspraak"), d.w.z. woorden welke Jezus zou gesproken hebben, zonder enig bericht over het leven en
zelfs zonder enig duidelijk verband tussen de verschillende woorden onderling.
Slechts hier en daar wordt kort de situatie aangeduid (b.v. logion 22) . Volgens
de nummering van de recente officiële uitgave, waarbij wij ons in onze vertaling
hebben aangesloten, bevat de volledige tekst 114 van zulke losstaande ,,logia".
In het hs. zelf zijn ze niet genummerd, en niet overal kan men heel nauwkeurig
uitmaken waar een logion eindigt en een ander begint. Andere vertalingen en
bewerkingen hebben een verschillende nummering.
Ons hs. is niet de enige tekstgetuige. Reeds een halve eeuw geleden waren ons
drie fragmenten van deze tekst bekend, welke echter zodanig verminkt waren,
dat men hun samenhang niet met zekerheid kon herkennen en zich vooral geen
oordeel kon vormen over het geheel van het geschrift. Deze stukken bevonden
zich op drie Griekse papyrusfragmenten, welke samen met vele andere in Egypte
waren gevonden en naar de vindplaats de Oxyrrhynchos-papyri werden genoemd.
Zij bevatten fragmentarische parallellen tot logia 1-7, 26-33, 36-39, 77.
Verder meent men een andere getuige voor onze tekst te bezitten in een lijkband, welke ook in Oxyrrhynchos is gevonden en het opschrift draagt: „Jezus
sprak: er is niets wat begraven is dat niet zal worden opgewekt". In onze Koptische tekst zoeken wij dit woord tevergeefs, maar we ontmoeten het in een Oxyrrhynchosf ragment dat, precies op dit woord na, geheel overeenstemt met ons 5e
logion.
Zoals de meeste Koptische teksten die ons bewaard zijn, is ook de Koptisch:;
versie van het TE vermoedelijk een vertaling uit het Grieks. In ieder geval is
onze Koptische tekst niet oorspronkelijk. Van de andere kant kunnen de gevonden Griekse fragmenten onmogelijk de onmiddellijke bron van ons Koptisch TE
zijn. Sommige aanwijzingen doen zelfs vermoeden dat zij zelf op een Koptische
tekst teruggaan. Wat natuurlijk niet uitsluit dat deze vroegere Koptische versie
ook weer een vertaling zou zijn.
Zeker is ook dat de Griekse fragmenten niet tot een en hetzelfde hs. behoren.
Als we de boven vermelde lijkband erbij rekenen, hebben we alles samen dus
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vijf getuigen voor ons TE. De onderlinge afwijkingen wijzen er op dat er verschillende tekstvormen van bestaan moeten hebben. De tekst moet indertijd wel
een ruime verspreiding hebben gekend.
Voor we ons tot de eigenlijke inhoud van het TE wenden, willen we nog even
twee begrippen verklaren welke in deze samenhang steeds weer gebruikt worden.
Uit de Oudheid zijn ons een hele reeks van geschriften bekend, gedeeltelijk ook
overgeleverd, die zich als „Evangeliën'', „Handelingen der Apostelen", ,,Brieven' ' (van de Apostelen of hun leerlingen) of „Apocalypsen" aandienen en hetzelfde gezag voor zich opeisen als de Boeken van het N.T., doch welke wij niet
tot de H. Schrift rekenen. Dit zijn de zogenaamde „Apocrief en" . Tegenwoordig
noemen wij ,,apocriefen' de bijbelboeken welke door de Kerk niet als H. Schrift
worden erkend, welke m.a.w. niet tot de canon behoren. Oorspronkelijk zal de
betekenis echter wel enigszins anders zijn geweest. De Gnostici hebben namelijk
van het begin af sommige van hun geschriften „apokruphon'' (verborgen) genoemd, waarmee zij wilden aanduiden dat zij over „geheime" boeken, over een
„geheime" leer beschikten. Zo begint ook het TE met de woorden: „Dit zijn de
geheime woorden, welke Jezus de Levende gesproken heeft". Het was te duidelijk dat de leer der Gnostici helemaal afweek van de leer der Evangeliën, en
daarom moesten zij zich beroepen op openbaringen welke Jezus slechts aan enkele van zijn vrienden in het geheim zou meegedeeld hebben, voornamelijk in de
tijd tussen de Verrijzenis en de Hemelvaart. Aangezien deze „geheime boeken"
in het gunstigste geval in de Kerk slechts als „onofficiële" geschriften konden
gebruikt worden, is het gemakkelijk te verklaren hoe de uitdrukking „apocrief"
haar huidige betekenis heeft gekregen.
In deze apocriefe geschriften worden natuurlijk talrijke woorden overgeleverd
welke Jezus zou gesproken hebben. Een deel daarvan zijn gewoon uit de Evangeliën overgenomen, niet altijd nauwkeurig in dezelfde vorm. Andere daarentegen vinden we niet in de Evangeliën. Deze laatste noemt men „agrapha'', d.i.
niet geschreven, niet opgetekende woorden. Dergelijke agrapha vinden we niet
alleen in de apocriefen, maar ook bij oud-christelijke schrijvers, bij ketterse
schrijvers en zelfs in niet-christelijke tradities : islamitische auteurs hebben ons
een hele reeks agrapha overgeleverd. Bijna al deze agrapha gaan waarschijnlijkk
in zo ver ze niet louter op fantasie berusten terug op apocriefe geschriften,
welke echter vaak verloren zijn. Ten slotte vinden we ook enkele agrapha in de
1-1. Schrift zelf. Het meest bekende is het Jezus-woord dat in de Handelingen der
Apostelen, 20, 35, meegedeeld wordt door Paulus: „Geven is zaliger dan nemen".
Als we nu de tekst van het TE zelf overschouwen, dan onderscheiden we
daarin, althans voorlopig, en in grote lijnen, twee groepen van logia: 1. Een serie
woorden van Jezus welke ons reeds uit de Evangeliën bekend zijn. In deze groep
onderscheiden we dan verder: logia die bijna identiek zijn met de woorden van
het Evangelie bijna geen enkel Evangelie-citaat vinden we echter helemaal
letterlijk terug of ten minste de zin van de Evangelie-woorden schijnen bewaard te hebben; en van de andere kant logia die wel een klaarblijkelijk parallellisme vertonen met woorden uit de Schrift, maar een merkelijk andere zin hebben gekregen. 2. Daartegenover staat een andere groep van woorden, welke,
afgezien wellicht van verre toespelingen, niet in de H. Schrift zijn terug te vinden, dus agrapha. Ook hier kan men verder onderscheiden tussen de agrapha
26
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welke ons reeds bekend waren uit andere oude teksten, en diegene
de meeste
van deze tweede groep welke totaal nieuw zijn.
Dit eerste overzicht kan dan ook als volgt samengevat worden: Het „Evangelie
volgens Thomas" is een apocrief evangelie, dat uitsluitend logia bevat, voor de
meerderheid agrapha, waarvan de meeste tot nog toe onbekend waren.
Onmiddellijk dringen zich enkele vragen op. Laten we ze herleiden tot de
twee voornaamste: Wat betekent deze tekst voor onze kennis van de Gnosis?
Wat betekent hij voor onze kennis van het oude Christendom ? Op beide vragen
kunnen wij vandaag nog geen definitief antwoord geven. De studie van de tekst
heeft nog maar pas een aanvang genomen. Het grootste deel van de mss. is nog
niet eens gepubliceerd. Aangezien zij de grootste groep hss. vormen van oorspronkelijke gnostische teksten die tot ons zijn gekomen, is dit van grote betekenis. Maar toch kunnen reeds enige mogelijkheden aangeduid en vooral enkele
grondlijnen vastgelegd worden.
De eerste vraag, naar de betekenis van het TE voor onze kennis van de Gnosis,
laten wij hier buiten beschouwing, hoe interessant ze ook is. We behandelen
alleen de tweede: wat leert het TE ons over het oude Christendom ? Twee fundamentele principes stellen we voorop:
1. In zover wij in de Katholieke Kerk staan, kan Heilige Schrift voor ons
alleen de H. Schrift van de Kerk zijn. Een apocrief evangelie kunnen wij nooit,
hoeveel interessante dingen er ook in te vinden zijn, op gelijke voet stellen met
de Boeken van de H. Schrift. Alleen deze laatste hebben een goddelijk gezag.
Maar zelfs afgezien van het geloofsstandpunt, is er geen enkele gegronde reden
om aan een boek dat slechts door een latere gnostische overlevering tot ons is
gekomen, dezelfde waarde toe te kennen als aan de Boeken van het N.T. en van
de vroegste kerkelijke schrijvers, welke uit een veel oudere traditie stammen.
Nooit kan het TE de geautoriseerde bron zijn voor onze kennis van de oorsprong
van het Christendom. Als het ooit zou bewezen worden dat er in deze tekst
elementen bevat zijn welke even oud zouden zijn als de H. Schrift zelf, dan
zullen wij er ons dankbaar over verheugen dat onze kennis erdoor wordt verrijkt.
Maar als zodanig kan dit geschrift ons nooit dezelfde waarborgen bieden als de
H. Schrift, zelfs als we deze laatste louter als een historisch document beschouwen.
2. Van de andere kant worden ons hier een aantal uitspraken geboden die
voor woorden van Jezus worden uitgegeven. Mogen wij een dergelijke overlevering zo maar van de hand wijzen ? Overal waar we niet duidelijk met een vervalsing te doen hebben, moeten we zorgvuldig de waarde van deze Jezus-woorden
onderzoeken. Op welke bronnen berusten zij ? Op welke tijd gaan ze terug ? Het
feit alleen reeds dat we hier zo talrijke uitspraken uit de H. Schrift terugvinden,
maakt het onmiddellijk duidelijk, dat we hier niet gewoonweg met een vrije
fantasie te doen hebben, maar dat deze overlevering op een of andere wijze,
minstens in sommige delen, op een even oude traditie moet steunen als onze
Evangeliën. De grote vraag blijft echter: kunnen we ook die gedeelten welke we
niet in de H. Schrift vinden, in waarde en geloofwaardigheid gelijkstellen met
de woorden der Schrift?
Ten opzichte van het antwoord op deze vraag mogen we echter geen valse
verwachtingen koesteren. Van meet af aan moeten we er onomwonden voor uit-,
komen : de vraag, of bepaalde agrapha werkelijk zo door Jezus zijn uitgesproken,
-
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is niet meer te beantwoorden. Maar daarom heeft het toch nog wel zin, de oorsprong na te gaan van deze agrapha. Als wij er in zouden slagen deze oorsprong
te verleggen tot in de oertijd van de Kerk, krijgen zij voor ons dan niet een heel
bijzondere waarde, ook al moeten wij de vraag openlaten of het echte woorden
van Jezus zelf zijn?
Van het bestaan van een „Thomas-Evangelie" wisten we reeds lang iets af. In
de eerste plaats bezaten we een tekst die vaak kortweg „Thomas-Evangelie"
wordt genoemd maar in de hss. meer uitvoerige titels draagt, o.m. „Bericht van
de Israëlitische filosoof Thomas over de Kindsheid des Heren" . Dit geschrift
bevat zogenaamde gebeurtenissen uit Jezus' kinderj aren, maar het zijn uitsluitend
buitenissige wonderverhalen. Naar de inhoud heeft deze tekst dus niets gemeen
met ons TE. Bovendien is dit Verhaal der Kinderjaren helemaal geen gnostisch
geschrift. Of zich met sommige van de daarin vermelde Jezus-woorden toch.
enige gnostische ideeën hebben vermengd, laten we hier in het midden.
Op de tweede plaats bezitten wij over het bestaan van een „Thomas-Evangelie" talrijke, ofschoon uiterst karige, berichten uit de christelijke oudheid: één
woordelijk citaat bij Hippolytus, voor de rest slechts algemene karakteriseringen,
dat het een ketters geschrift was, dat het gebruikt werd door de Naassen.ers, een
van de gnostische sekten, en vooral door de Manicheeërs. Zolang alleen het
Kindsheid-verhaal van Thomas bekend was, dacht men dat de Vaders ten minste
een of andere redactie van dit apocrief geschrift bedoelden, al bleef de moeilijkheid bestaan dat het citaat van Hippolytus daar niet in te vinden was, en dat het
algemeen oordeel der Vaders als zou dat een gnostisch geschrift zijn, toch niet
helemaal paste.
De ontdekking van ons TE heeft nu enig licht geworpen op dit probleem.
Zonder twijfel slaan de berichten der oud-christelijke schrijvers op de tekst welke
nu pas teruggevonden is. Van de ene kant is het gnostisch karakter van vele logia
hier niet te loochenen, van de andere kant vernemen we in de ons reeds bekende
mYmanicheïsche geschriften enkele geluiden die duidelijk overeenstemmen met onze
tekst. Het door Hippolytus overgeleverde citaat evenwel is ook hier niet terug te
vinden, wel enkele sporen van Hippolytus' commentaar; misschien was Hippolytus' citaat slechts een vrije weergave, misschien beschikte hij over een andere,
afwijkende versie van de tekst. Wat hier ook van zij, er is geen twijfel meer
mogelijk, dat de oude overlevering betreffende het bestaan van een „ThomasEvangelie'' wel degelijk onze tekst in een of andere versie bedoelt. Een sterke
confirmatie voor deze bewering vinden we nog in het volgende feit: van de
Naisseners die het TE zouden gebruikt hebben, deelt Hippolytus ons op een
andere plaats een ander woord mee, dat we onmiskenbaar in ons TE (logion 11)
weervinden, al is het citaat weer niet helemaal letterlijk: „als gij eet wat dood is,
dan maakt gij daaruit wat levend is; als gij in het licht zult zijn, wat zult gij dan
doen ?" Aldus wordt onze tekst duidelijk geïdentificeerd als een gnostisch geschrift.
Zoals we boven reeds zeiden, stamt het hs. waarschijnlijk uit de 4e eeuw.
Daarmee is nog niets gezegd over de ouderdom van de tekst zelf. Maar de vraag,
wanneer hij dan wel zou opgesteld zijn, is voorlopig niet op te lossen. Het feit
dat hij slechts bestaat uit losse logla, maakt het mogelijk, zo niet waarschijnlijk,
dat hij uit afzonderlijke bronnen is samengesteld, dat hij door iemand is aangelegd als een verzameling van verschillende Jezus-woorden.
Nu zouden we ons kunnen laten verleiden tot de volgende gedachte. De con-
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ceptie van zulk een logia-verzameling is helemaal niet nieuw. Reeds lang heeft
de „Rede-Quelle"
de wetenschap het bestaan gepostuleerd van een geschrift
of de „Logien..Quelle", vaak aangeduid met Q dat hoofdzakelijk woorden
van Jezus zou hebben bevat en moet bestaan hebben voor de drie synoptische
Evangeliën. Alleen op die wijze zou volgens vele geleerden het onderlinge literaire verband van Mattheus, Marcus en Lucas kunnen verklaard worden. Nu zou
de vraag kunnen opkomen: is dan ons TE misschien niet deze gepostuleerde,
verloren gewaande logia-verzameling ? Maar dit is zeker niet het geval. Alleszins
niet in zijn huidige, de nu gevonden versie. Daarvoor is het gnostisch karakter
van talrijke logia al te klaarblijkelijk. En vooral: hoe men zich de oorspronkelijke, hypothetische verzameling ook voorgesteld heeft, de nieuwgevonden tekst
bevat helemaal niet het materiaal dat men juist verwacht had.
En toch is ons TE ook in deze samenhang niet zonder belang. Het concept
ervan kan immers teruggaan op die oorspronkelijke logia-verzameling, m.a.w.
het idee om deze collectie aan te leggen is misschien ingegeven door een vroeger
bestaande collectie, waarvan het bestaan dan door deze nieuwe vondst bevestigd
wordt. Het TE leert ons dat er inderdaad zulke verzamelingen bestaan. hebben,
zoals door de theorie werd gepostuleerd.
Om echter de waarde van onze collectie te bepalen, moeten we op zoek gaan
naar haar bronnen. Een volledig beeld kunnen we ons daar voorlopig niet van
vormen, alleen kunnen we enkele lijnen trekken welke aanduiden waar sommige
gedeelten vandaan kunnen komen. Om alle misverstand te vermijden moeten we
vooraf onderstrepen dat verwantschap met andere teksten niet noodzakelijk een
literaire afhankelijkheid bewijst. Vooral willen we proberen het geestelijk klimaat te karakteriseren waarin sommige gedeelten van het TE moeten verstaan
worden.
Onze eerste vraag betreft die logia welke zakelijk overeenstemmen met teksten
uit het Evangelie. Waar heeft de auteur van onze tekst deze woorden vandaan?
Het antwoord op deze vraag is van groot belang. Kan men immers aantonen dat
hij ze :niet gewoon overgenomen heeft uit de Evangeliën, dan heeft men het bewijs geleverd dat hij een bron gebruikt heeft welke onafhankelijk zou zijn van de
Evangeliën en wier overlevering vrij trouw zou zijn. In dat geval moeten we
rekening houden met de mogelijkheid, dat ook andere logia, die ons niet uit de
Evangeliën bekend zijn, een gelijke geloofwaardigheid verdienen. Heeft het TE
daarentegen al zijn evangelische Jezus-woorden uit het Evangelie zelf, dan wordt
het veel minder waarschijnlijk dat het ook nog andere even oude bronnen gebruikt heeft. In het gunstigste geval staan we met onze vraag precies nog even
ver.
Laten we nog eens aandachtig het uitgangspunt van onze vraag onder ogen
nemen. Sommige logia van ons TE herkennen we direct als overeenstemmend
met woorden uit het Evangelie. Maar eigenaardig genoeg is de overeenstemming
bijna nergens helemaal letterlijk. Alles hangt er van af, hoe deze kleine afwijkingen te verklaren zijn. Bewijzen deze varianten dan juist het gnostisch karakter
van het TE ? Een onbevangen lectuur geeft veeleer de indruk dat onze tekst de
bijbelse Jezus-woorden onvervalst weergeeft naar de zin. Wij zijn dan ook geneigd, het volgende te stellen. Aangezien er van de ene kant geen duidelijk zichtbare tendens tot bewuste wijziging merkbaar is, maar er van de andere kant toch
zo vele afwijkingen in voorkomen, dat men die niet meer kan verklaren als
gewone varianten van een tekstoverlevering, moeten we misschien deze verkla-
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ring in overweging nemen: de betreffende logia gaan niet terug op de Evangeliën zelf, maar op een onafhankelijke bron. Dit wil nog helemaal niet zeggen dat
deze onafhankelijke bron ouder zou zijn dan de Evangeliën. We weten voorlopig
niet, wanneer, waar en vooral door wie deze overlevering is opgetekend. Waarschijnlijk moet dit gebeurd zijn in een ketters en lichtelijk door het Gnosticisme
beïnvloed milieu. Ook in dat geval is het mogelijk dat veel oorspronkelijk materiaal vrij trouw is overgeleverd geworden. Van de andere kant moet dit milieu
tot op zekere hoogte de stempel van zijn eigen geest gedrukt hebben op de tekst.
Niets lijkt ons bovendien plausibeler om het feit te verklaren dat een tekst als
ons TE, die voor een groot deel zo christelijk aandoet, later door een gnostische
sekte kon overgenomen worden.
Als deze onderstelling juist is, dan moeten wij er de reeds boven aangeduide
conclusie uit trekken en rekening houden met de mogelijkheid dat naast de logia
welke wij door vergelijking met de Evangeliën als echte Jezus-woorden kunnen
verifiëren, ook andere logia, welke niet in de Evangeliën voorkomen, op een
oude overlevering kunnen steunen en misschien zelfs door Jezus zelf kunnen zijn
gesproken, al zal dit laatste nooit strikt te bewijzen zijn.
Enkele wegen, langs welke sommige fragmenten van christelijke overlevering
misschien in filet TE terecht zijn gekomen, kunnen nog met enige zekerheid
worden aangeduid. En meteen wordt het gevaar der vervalsing duidelijk, waar
we steeds rekening mee moeten blijven houden.
In de eerste plaats zijn er de zogenaamde Joods-christelijke evangeliën: een
aantal apocriefe evangeliën die in de orthodoxe en ketterse Joods-christelijke
gemeenten werden gelezen. Wel bezitten we over deze geschriften talrijke inlichtingen, maar we kunnen er ons jammer genoeg geen bevredigend, geheel samenhangend beeld van vormen. De geleerden zijn het er zelfs niet over eens, hoe
veel er pr_ ecies geweest zijn, Gewoonlijk telt men er drie: het „Nazareeër-Evangelie", het „Ebionieten-Evangelie" en het „Hebreeën-Evangelie" . De bewaarde
fragmenten zijn bovendien veel te gering om er deze geschriften ook maar gedeeltelijk mee te reconstrueren. Men kan echter aannemen dat het „NazareeërEvangelie" het dichtst bij het Evangelie volgens Mattheus moet gestaan hebben,
terwijl het „Hebreeën-Evangelie" het verste afweek van de canonische Evange
liën en duidelijk ketterse en ook wel verre gnostische karakteristieken vertoonde.
Van minstens één van deze geschriften weten we dat het ook in het Aramees
moet hebben bestaan. In het algemeen bevatten ze geen oorspronkelijker overlevering dan onze canonische Evangeliën. Wel kan men aannemen dat zij enkele
fragmenten van een echte overlevering bewaard hebben, die niet in de canonische
Evangeliën zijn opgenomen.
Nu vertoont ons TE wel een tamelijk duidelijke verwantschap met het „Hebreeën-Evangelie" . Clemens van Alexandrië heeft ons daar een fragment uit
meegedeeld dat onmiskenbaar dezelfde tekst heeft als logion 2 van het TE: „wie
zoekt, zal niet rusten tot hij vindt; wanneer hij echter gevonden heeft, zal hij
zich verwonderen; wanneer hij zich echter verwonderd heeft, zal hij heersen;
wanneer hij echter tot heerschappij is gekomen, zal hij rusten" . En in een door
Hieronymus overgeleverd fragment van dit „Hebreeën-Evangelie" is een duidelijke overeenstemming te bespeuren met logion 12 van het TE. In beide teksten
is sprake van „Jacobus de Gerechtige" in termen die wijzen op een bevoorrechte
plaats van deze Jacobus in de gemeente, een kwestie waar we verder op terugkomen.
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Een tweede groep van geschriften waaruit het TE christelijk traditiegoed kan
geput hebben maar hier zeker niet meer in de oorspronkelijke vorm zijn de
Syrische „Hand.elingen van Thomas" en eventueel verwante geschriften. Deze
apocriefe „Handelingen" zijn vermoedelijk in het Syrisch opgesteld in een ketters
milieu van Edessa in de eerste helft van de 3e eeuw. Kort daarna zijn ze door
orthodoxen bewerkt en in het Grieks vertaald. Verschillende feiten nu wijzen op
een zekere samenhang van het TE met een Syrisch milieu. Vooral het feit dat het
de Apostel Thomas is die voorgesteld wordt als degene aan wie jezus zijn „geheime woorden" heeft meegedeeld. Uit de H. Schrift weten we dat Thomas
„Didymus genoemd werd" (Jo. 11, 16 b.v.) . Didymus is gewoon de vertaling
van het Hebreeuwse Thomas, beide betekenen „tweeling". Aan deze benaming
hebben zich in Syrië allerlei bespiegelingen over de persoon van Thomas aangeknoopt: men maakte van hem een ,,tweelingbroeder van Jezus". Een passage van
de „Handelingen van Thomas" luidt in de Griekse versie: „Tweelingbroeder van
Christus, Apostel van de Allerhoogste, ingewijd in het geheime woord van
Christus, gij die de geheime woorden ontvangt". In de Syrische versie klinkt het
tweede deel ietwat anders: „ .... gij die deel hebt gehad aan het geheime woord
van de Gever van het Leven en die de verborgen mysteries van de Zoon Gods
hebt ontvangen". Als men daarmee de aanvang van het TE (logion 1) vergelijkt,
valt de overeenkomst onmiddellijk op, vooral met de Syrische versie die Christus
speciaal de Gever van het Leven noemt. Verder. wordt Thomas in dit geschrift,
net zoals in het TE, ook Judas genoemd. Dit gebruik is zelfs ingeslopen in de
oud-Syrische Evangeliënvertaling. De beide mss. dezer vertaling veranderen de
benaming „Judas, niet die van Iskarioth" (Jo. 14, 22) , het ene in „Thom,as"
zonder meer, het andere in „Judas Thomas".
De boven genoemde geschriften helpen bovendien de semitismen van onze
Koptische tekst verklaren. We zeiden reeds dat Joods-christelijke evangeliën ook
in het Aramees hebben bestaan en dat de „Handelingen van Thomas" oorspronkelijk in het Syrisch waren geschreven (beide talen zijn zeer nauw verwant) .
Daarom schijnt het wel niet nodig, op nog verdere oer-christelijke geschriften,
die voor onze Evangeliën moeten bestaan hebben, terug te grijpen.
Ten slotte zijn er betrekkingen aan te wijzen tussen het TE en het zogenaamde
„Evangelie der Egyptenaren". Zoals het „Hebreeën-Evangelie" vermoedelijk de
Schrift was voor de Joodse christenen van Egypte, werd het „Evangelie der
Egyptenaren" waarschijnlijk gebruikt door de heidens-christelijke kringen. Verder is er niet veel met zekerheid over bekend. Het moet ontstaan zijn in de eerste
helft van de 2e eeuw. In fragmenten die bewaard zijn, komt heel duidelijk een
enkratitische tendens tot uiting, d.w.z. de geest van een ascetische richting in de
oude Kerk die huwelijk en voortplanting als een kwaad beschouwden. Uit dit
apocrief evangelie deelt Clemens van Alexandrië ons weer een passage mee, die
luidt: „Toen Salome vroeg wanneer men datgene wat zij gevraagd had zou kennen, zei de Heer: als gij het gewaad der schaamte met voeten zult treden en als
de twee. één worden en het mannelijke met het vrouwelijke (zal zijn) , noch
mannelijk, noch vrouwelijk" . Opvallend is reeds dat Salome vermeld wordt.
Hetzelfde gebeurt in het TE, zij het ook in een andere samenhang (logion 61) .
Met Jezus' antwoord vergelijke men vooral logfa 37 en 22. Het parallellisme der
gedachten ligt voor de hand. Ook op andere plaatsen in het TE vindt men echo's
van enkratitische ideeën, b.v. in logion 114. Waaruit wij evenwel weer niet willen concluderen tot een directe afhankelijkheid.
,
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Door verschillende van deze geschriften lopen gemeenschappelijke lijnen. De
enkratitische tendens is reeds karakteristiek voor het oude Syrische christendom;
al heel vroeg heeft ze hier tot afscheiding van de Kerk geleid. Al wat ons van
het „Evangelie der Egyptenaren" is bewaard, wordt geheel door deze ideeën beheerst. Ze waren overigens in zekere zin algemeen gnostisch, en dat we ze in het
TE terugvinden, is dus niet verwonderlijk. De oude Syrische christenheid was
trouwens uiterst vatbaar voor gnostische beinvloeding. Voor de Kerkvaders was
Simon de Magiër, van wie we lezen in Hdl. 8, en die uit Syrië stamde, de vader
van alle gnostische dwaalleer. Min of meer duidelijke gnostische tendensen komen terug in het „Hebreeën-Evangelie" en in het „Evangelie der Egyptenaren";
beide zijn waarschijnlijk ontstaan in Egypte waar men ook zeer open stond tegenover het Gnosticisme. Aldus wordt het duidelijk hoe latere gnostici ofwel een
reeds voltooid ,,evangelie" hebben kunnen vinden dat uit dezelfde bronnen putte
als de genoemde apocriefen, ofwel uit gelijksoortige bronnen zelf een nieuw
geschrift hebben samengesteld : ons Thomas-Evangelie, waarin gnostische en echt
christelijke elementen zo zeer door elkaar zijn verweven, dat een zuivere scheiding niet meer mogelijk is.
Voor een eigenlijke verklaring van de inhoud van ons TE is het voorlopig nog
te vroeg, daar is nog veel moeizaam detailwerk voor nodig. Maar ook zo kan men
toch nu reeds met zekerheid antwoorden op sommige verkeerde interpretaties.
Is dit b.v. werkelijk een „vijfde evangelie" ? Als we alle apocriefe evangeliën
samentellen waar we de hele tekst of fragmenten van bezitten of waarover we
met zekerheid zijn ingelicht, dan komen we tot enkele tientallen. Waarom zou
dan juist dit ene, dat nu gevonden is, zoveel opschudding moeten verwekken?
Omdat het een gnostische tekst is ? Maar is dit een reden om van Jezus een gnosticus te maken ? Als een gnostische tekst, in een versie van de 4e eeuw, Jezus
gnostisch klinkende uitspraken in de mond legt en het geheel van deze uitspraken een „evangelie" noemt, wat volgt daaruit voor de werkelijke leer van Jezus?
Helemaal niets.
Gevaarlijker zijn dan ook andere interpretaties, welke aanknopen bij de klaarblijkelijk oudere traditie-elementen in het TE, welke buiten elk onmiddellijk verband staan tot de gnostische ideeënwereld. Dat men met zulke oude overleveringen in het TE met enige waarschijnlijkheid rekening moet houden, hebben we
reeds gezegd. Maar even duidelijk hebben we gesteld, dat deze overleveringen
zelf eerst moeten onderzocht worden, dat zij zelf niet zo maar als betrouwbaar
kunnen gelden. Nemen we b.v. logion 12, waarin sommigen reeds een „bewijs"
willen zien dat Jezus geen Kerk heeft willen stichten onder Petrus. De tekst van
dit logion blijkt werkelijk te betekenen dat Jezus van Jacobus spreekt als van
zijn opvolger in de leiding der gemeente. Boven hebben wij nu reeds gezien dat
we met voldoende zekerheid de bron van een dergelijke uitspraak kunnen aanwijzen: het „Hebreeën-Evangelie" . Ook daar wordt de bijzondere positie van
„Jacobus de Gerechtige'' vermeld. Verder wordt in detail beschreven hoe Jacobus, in tegenspraak met de zekere Evangelieberichten, nog voor de Paasmorgen
vast geloofde in de Verrijzenis van de Heer. Nu mogen we echter niet vergeten
dat deze Apostel, „de Broeder van de Heer", leider van de oergemeente te Jeruzalem, bij de Joodse christenen en zelfs bij de Joden in hoog aanzien stond wegens zijn trouw, ook nog als christen, aan de oudtestamentische wet. Het zou dan
ook heel begrijpelijk zijn als Joods-christelijke kringen, die zich van de katho-
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lieke Kerk begonnen af te scheiden, deze Jacobus als de toonaangevende persoonlijkheid zouden voorgesteld hebben. En dat is precies wat het ,,HebreeënEvangelie" schijnt te doen. Als we dan in het TE een dergelijke tendentieuze
vertekening van de Jacobus-figuur terugvinden, kan dit geen twijfel doen ontstaan omtrent de juistheid van de evangelische overlevering.
Wat er aan christelijke overlevering in het TE overblijft, is voorlopig nog niet
te overzien en zal zeker nooit helemaal, tot in alle details, uit te maken zijn.
Daarom hoeft men nog niet principieel overal gnostische vervalsingen te zien.
Dat onze Gnostici van Chenoboskion en elders de door hen overgenomen tekst
gnostisch geïnterpreteerd hebben, spreekt vanzelf. Maar dit wil niet zeggen dat
zij de gehele tekst geheel en al veranderd hebben. Zelfs de talrijke afwijkingen
van de bijbelse Jezus-woorden zijn voor zo ver wij voorlopig met zekerheid
weten niet noodzakelijk te beschouwen als gnostische interpretaties. Wat
latere detailstudie hierover nog kan vinden, is niet te voorspellen. Enkele der
logia welke het TE ons meedeelt, zouden in ieder geval de geest van Jezus wel
waardig. kunnen zijn. Wie zeniet probeert uit te spelen tegen het zekere beeld
dat onze Evangeliën ons van Jezus geven, kan er op zijn minst een oude christelijke overlevering in zien.
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Het einde
van de Priesterarbeiders

O

P 15 september j.l. publiceerde het onafhankelijke Franse dagblad Le Monde

een brief van kardinaal Pizzardo, secretaris van het H. Officie, gericht aan
de aartsbisschop van Parijs, kardinaal Feltin. In deze brief werd meegedeeld dat
het H. Officie had besloten om het werk van priesters als arbeiders te staken. Zo
is na ongeveer 15 jaar definitief een einde gekomen aan „l'expérience des prétres-ouvriers", het experiment van de priesterarbeiders.
Nadat in 1954 de kwestie van de priesterarbeiders gedurende enige maanden
een intense aandacht, had gekregen is de publieke belangstelling vrij spoedig verflauwd. Voor de uitgroei van het arbeidersapostolaat betekende dit louter winst,
maar daarmee is wellicht het belang van de laatste beslissingen aan velen ontgaan. Misschien is het ook nog te vroeg om een winst- en verliesrekening op te
maken. Het gaat hier tenslotte om een stuk eigentijdse geschiedenis die zeker nog
niet is afgesloten en waarvan de werkelijk belangrijke gegevens slechts spaarzaam
bekend zijn. Maar toch heeft het zin om de ontwikkeling van de gebeurtenissen
in grote lijnen te reconstrueren. En dit niet alleen wegens de misverstanden die
deze zaak op gevaarlijke wijze hebben vertroebeld. „De kwestie van de priesterarbeiders" raakt een van de wezenlijke problemen die momenteel in de Kerk
leven, de vraag naar de bestaanswijze van de priester in de wereld. Het gaat hier
om de eigen aard van het priesterschap: waarin bestaat het specifieke van de
priester, de man die in de wereld het Offer van de verlossing tegenwoordigstelt ?
Een reconstructie van het experiment der priesterarbeiders kan deze vraag niet
oplossen, maar wel kan ze het probleem helpen stellen. Dat alleen reeds rechtvaardigt een poging tot analyse.
Men heeft zich van de priesterarbeiders vaak een romantisch beeld gevormd:
de priester in overall, volledig opgenomen in het leger der naamlozen en tegelijk
opvallend door een ondefinieerbare aantrekkingskracht. De bestseller van Cesbron, Heiligen gaan naar de hel, heeft deze vertekening ongewild in de hand gewerkt. Daardoor werd de priesterarbeider gemakkelijk geïsoleerd als het type van
de gewaagde vernieuwer met de charme van een jeugdig enthousiasme. De werkelijkheid was tegelijk nuchterder en ingrijpender. De priesterarbeider is niet
voortgekomen uit de zucht naar een spectaculair gebaar maar uit een authentieke
inspiratie, hij is het antwoord op een religieuze noodtoestand. Men pleegt daarom vivisectie wanneer men hem losmaakt uit de bredere samenhang van de religieuze vernieuwingen die zich in het na-oorlogse Frankrijk aandienden.
Meer dan in elk ander land heeft de nederlaag van 1940 de nationale grondvesten in Frankrijk geschokt, men begon plotseling oog te krijgen voor de tekorten in de Franse samenleving. Er groeide een onrust op alle levensgebieden, een
aanvankelijk nog vage roep om nieuwe vormen. In dit klimaat kreeg ook het
religieuze leven een nieuwe impuls.
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Het zou onrechtvaardig zijn het z6 voor te stellen alsof Frankrijk voor 1940
religieus was vervallen tot indolentie, het tegendeel is eerder waar. Maar de gebeurtenissen rond de nederlaag hebben het schrijnende van de situatie geaccentueerd. Veel van wat aan religieuze pioniersarbeid was verricht vond plotseling
een gewillige en serieuze aandacht, het veld was met geweld opengeploegd.
Enkele losstaande gebeurtenissen hebben het proces van de religieuze bewustwording verhaast. In 1943 boden twee aalmoezeniers van de katholieke arbeidersjeugd, H. Godin en Y. Daniel, aan kardinaal Suhard een rapport aan over „de
godsdienstige verovering van de arbeidersmilieus" . De kardinaal was diep geschokt, de zorg die hij al sinds twintig jaar getoond had voor de kerstening van
de arbeiderswereld vond hier een ontstellende rechtvaardiging. De tij dsomstandigheden maakten onmiddellijke actie niet mogelijk, maar kardinaal Suhard nam
twee providentiële beslissingen: hij gaf toestemming tot publikatie van het rapport, en hij richtte een instituut op tot kerstening van het Parijse industriegebied,
de „Mission de Paris". In september 1943 verscheen het rapport in boekvorm
met de provocerende titel: La France pays de mission? Binnen enkele maanden
waren 100.000 exemplaren verkocht.
Men zou het boekje in zijn eerste uitgave ter hand moeten nemen, met zijn
uitdagende formuleringen, haastig gedrukt op oorlogspapier, om de beroering te
begrijpen die het teweegbracht. Het rapport was tot een manifest geworden.
Vanaf dit tijdstip begon de nieuwe apostolische bezieling overal door te breken.
De vraag die in de titel lag uitgedrukt: „Is Frankrijk een missieland ?" werd
zonder aarzelen beaamd. Dit is belangrijk; onbeschroomd sprak men in Frankrijk drastisch en direct over „missieland" en „missionering" ; deze woorden zijn
in staat om een beweging op te roepen. De missionaire beweging is dan ook kenmerkend voor het, na-oorlogse Franse katholicisme, het boek van Godin-Daniel
was de vonk in het kruitvat.
Andere gebeurtenissen werkten in dezelfde richting. In 1941 had Jacques
Loew, een jonge Dominicaan, zich in Marseille aangemeld als „docker", havenarbeider, om het arbeidsmilieu beter te leren kennen. Daarmee was hij in feite de
eerste priesterarbeider geworden. Zijn ervaringen, beschreven in Les dockers de
Marseille (1943) en in En mission prolétarienne (1946) , bevestigden de stellingen van La France pays de mission?. Maar het bleef niet bij boeken alleen. In
1942 waren de Duitse bezetters begonnen met de verplichte tewerkstelling. Meer
dan 800.000 Franse arbeiders werden successievelijk naar Duitsland getransporteerd. Toen het onmogelijk bleek om officiële aalmoezeniers mee te zenden
organiseerde het episcopaat clandestien de geestelijke verzorging. Voor de 25
jonge priesters die zodoende als arbeider met de arbeiders leefden werd dit een
openbaring. Ze ervoeren de weldaad van een ongekunstelde solidariteit als mensen hetzelfde werk doen, dezelfde taal spreken en elkaars angsten verstaan; ze
ontdekten ook dat zij op basis van deze solidariteit geaccepteerd werden als getuige van Christus. Hun ervaringen lagen mede ten grondslag aan het na-oorlogse
experiment van de priesterarbeiders. Een van hen, Henri Perrin, publiceerde na
zijn terugkomst een verslag in dagboekvorm: Journal d'un prêtre-ouvrier en Allemagne, waarmee de naam „prêtre•.ouvrier'' voorgoed ingang vond.
Het is tegen deze achtergrond dat men het ontstaan en de ontwikkeling van de
priesterarbeiders moet zien. De componenten van de inspiratie waaruit zij ontsproten laten zich achteraf enigszins omschrijven, maar op het moment zelf ging
het primair om een totale apostolische bezieling. Dat het waardevolle eerst lang-
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zaan concrete vormen zou aannemen ligt voor de hand, maar daardoor wordt de
betekenis van de bezieling zelf niet verkleind.
-

In de geestelijke aantekeningen van kardinaal Suhard komt de volgende passage voor: „Ik constateer een feit: het overgrote deel van onze bevolking denkt
niet meer christelijk, er bevindt zich tussen hen en de christelijke gemeenschap
een afgrond die maakt dat wij naar buiten moeten treden en naar hen toe moeten
gaan, willen we hen nog bereiken" . Dit gold voor heel de moderne wereld, het
gold in bijzondere mate voor de wereld van de industrie-arbeiders. Het rapport
van Godin-Daniel had het echec aangetoond van de traditionele apostolaatsmethoden: noch de arbeiders-jeugdbeweging noch de parochiële zielzorg hadden
werkelijk vat op het arbeidersmilieu. Alleen een volkomen nieuwe formule kon
hier nog resultaat opleveren. Men stond uiteindelijk voor het probleem waar
iedere missionering mee worstelt, het probleem van de aanpassing. Hoe brengt
men het Evangelie in een andere cultuur, welke aanhechtingspunten kan men in
het nieuwe milieu ontdekken, welketraditionele kenmerken moet de missionaris
laten vallen, wat is in hem wezenlijk voor zijn zending, wat bijkomstig als uiting
van een beperkte beschaving ? De priesterarbeiders zetten een vraagteken achter
„het christelijk karakter van de Europese samenleving", de arbeiderswereld werd
als missiegebied tegemoetgetreden.
De princiepen waren duidelijk: de Kerk moest zich in haar priesters tot arbeider laten naturaliseren, als „parachutisten van Onze Lieve Heer" moesten zij zich
zonder overbodige bagage in het vreemde gebied neerlaten, door hun aanwezigheid moesten zij getuigen voor de bevrijdende kracht van het Evangelie, voor de
zorg ook van Christus' Kerk voor alle klassen. „Naturalisation ouvrière'', „se
parachuter'', „être present', „faire du choc'', het waren verschillende formuleringen voor eenzelfde bekommernis: de kloof overbruggen die de Kerk scheidde
van de arbeiderswereld, het Evangelie zichtbaar maken in eenvoudige vorm.
Het begin was bescheiden: in 1946 waren er 6 priesterarbeiders in Parijs, een
nog geringer aantal in Lyon. In 1949 telde men er een vijftigtal, verspreid over
de grote industriegebieden; in 1953, toen Rome tussenbeide kwam, bedroeg hun
aantal ongeveer 100, waarvan 20 religieuzen. Belangrijker echter dan hun numerieke groei was hun geestelijke ontwikkeling in deze jaren. Het is een riskante
onderneming om deze geestelijke ontwikkeling te reconstrueren, „de" priesterarbeider heeft nooit bestaan. Er bestond enkel een honderdtal priesters die allen
een authentieke bezieling en een verbijsterende edelmoedigheid gemeen hadden,
maar die verder grondig verschilden naar karakter, inzicht en geestelijke bagage.
Bovendien zijn we maar al te gemakkelijk geneigd om onze aandacht te concentreren op de persoonlijke gewetensconflicten die aan het experiment van de
priesterarbeiders zulk een schrijnend accent gegeven hebben. Nu kan men bewondering koesteren voor diegenen onder hen die zich, vaak in een blind geloof,
losmaakten van een solidariteit waarvoor ze alles hadden opgeofferd, men kan
het betreuren dat anderen een tastbare solidariteit stelden boven de ongereptheid
van een priesterlijke bestaanswijze, maar uiteindelijk is dit niet het belangrijkste.
Het werkelijk-belangrijke van de dramatische ontwikkeling tussen 1946 en 1954
ligt hierin, dat in het uitgangspunt zelf van deze nieuwe apostolische formule een
dubbelzinnigheid lag opgesloten die langzaam tot een dilemma uitgroeide.
De priesterarbeiders kwamen voort uit de behoefte om als priester een lotsver-
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bondenheid en een organische solidariteit aan te gaan met de arbeiders. Wat zich
in Duitsland had geopenbaard als een bevrijding, deze solidariteit met armen en
misdeelden als getuigenis voor het Evangelie van Jesus Christus, deze „partage
du sort des pauvres", wilde men in Frankrijk continueren. Daarbij was het niet
de uitsluitende en zelfs niet de eerste bedoeling om de fabriek in te gaan. Men
wilde vooral aanwezig zijn in het milieu, de wijk, men wilde parochiekerk en
pastorie, „ces ba^timents-là", verlaten en zich midden onder de arbeiders als
apostel vestigen. „Evangelisering -door lotsverbonden aanwezigheid".
Aanvankelijk deden de priesterarbeiders twee ontdekkingen: er heerste in het
arbeidsmilieu een ontstellende religieuze onwetendheid, en er was sprake van een
diepgaande sociale problematiek. Op godsdienstig niveau ging het verval van de
kerkelijke praktijk hand in hand met een vage „religieuze folklore". Doopsel,
plechtige Communie, huwelijk en begrafenis waren „rites de passage" geworden,
overgangsriten, die de grote etappen van het leven markeren maar die geen
enkele band meer hebben met Christus en de Kerk. „Le bon Dieu à bon marche",
Onze Lieve Heer heeft goed praten, daarmee was de zaak in veel gevallen
afgedaan. En wat betreft de sociale problemen: momenteel is Frankrijk bezig om
zijn achterstand in social*e wetgeving in versneld tempo in te halen, maar tot voor
kort waren grote groepen van de arbeidersbevolking aan een wezenlijke onzekerheid blootgesteld. Daar kwam nog bij dat in de hoofden van veel arbeiders de
Kerk met het heersende kapitalisme werd geïdentificeerd. „Le bruit de l'argent
autour de l' autel'', de veelvuldige collectes en vooral het klassesysteem bij huwelijk en begrafenis gaven daartoe gerede aanleiding. Kerk en kapitaal stonden
samen aan één kant, van hen had men niets te verwachten.
Men kan deze situatie verder objectief analyseren, maar zo hebben de priesterarbeiders het niet beleefd. Zij kwamen niet om een onderzoek in te stellen, maar
om Christus te brengen. En juist in deze bedoeling stootten zij op een muur. Na
enige tijd waren ze wel zover dat ze in een gesprek werden betrokken, getutoyeerd en als buurtgenoot geaccepteerd, maar hun eigenlijke boodschap werd
niet gehoord. Langzaam werd het duidelijk dat de ervaringen van Duitsland hier
niet zonder meer golden. Daar was de priester een steunpunt geweest in een
vormloze massa, alleen door volledig priester te zijn, hier was hij uiteindelijk een
vreemde in een gestructureerde gemeenschap. Men moet zich deze structuur
vooral niet te organisatorisch voorstellen. De groep waarmee deze priesters te
maken kregen ontleende zijn eenheid niet aan een strakke sociale of politieke
organisatie maar aan een mentaliteit. En deze mentaliteit lag gecentreerd rond
het werk in de fabriek, of algemener, rond de ideeën van de arbeidersklasse op
weg naar haar bevrijding. De priesterarbeiders hadden de arbeid gezien als een
middel tot apostolisch contact; ze ontdekten nu de arbeid als een sociale activiteit,
gebonden aan een duidelijk omschreven sociaal-economisch systeem, als een
medium tot groepsverbondenheid in een gespleten maatschappij . Deze ontdekking betekende een keerpunt in het experiment. Had men zich tot dan toe geconcentreerd op de woonwijk, gedragen door een evangelisch-geïnspireerde mystiek van de armoede als teken van Christus onder de armen, nu richtten zij zich
op het werk in de fabrieken, waar de arbeiders gevangen werden in een hecht
systeem van solidariteit onder elkaar en conflicten naar buiten, een systeem waarin ieders plaats bepaald werd door zijn functie in het produktieproces. Het religieuze bewustzijn van de priesterarbeiders onderging een wijziging: de rechtstreekse apostolische bekommernis van het begin trad terug en maakte plaats voor
-

-
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de onrechtstreekse vruchtbaarheid van de graankorrel: „Zo de graankorrel niet in
de aarde valt en sterft, brengt ze geen vrucht voort" vertaald in de taal van het
milieu: „pourrir sur place'', ter plaatse verrotten, zonder onmiddellijke resultaten
te beogen. Door hun religieus-geïnspireerde onvoorwaardelijke assimilatie ging
hun mentaliteit steeds meer de sporen vertonen van de lange ervaring die in de
Franse arbeidersbeweging geleid had tot haar huidige atheïstische aanzien. Van
„partage du sort des pauvres" groeide hun houding, via een „communauté de
destin'' tot een „solidarité de classe'', met als paradoxaal eindpunt de priester in
de marxistisch-georiënteerde vakvereniging.
Het ligt voor de hand dat deze wijziging in de mentaliteit diepgaande consequenties moest hebben. Deze consequenties kwamen vooral tot uiting in de interpretatie van het priesterschap. De priesterarbeiders hadden afstand gedaan van
een levensstijl die in het arbeidersmilieu als burgerlijk werd gebrandmerkt, ze
wilden de sociale rol die hen door opleiding en kerkelijke traditie was aangeleerd
niet overbrengen naar hun nieuwe levenswijze. Dit afstand-doen van sociale
prerogatieven, deze sociale ontlediging, werd, onbewust misschien, ook overgebracht op geestelijk niveau. Uiteindelijk werden zij ertoe geleid, hun priesterschap te reduceren tot een inwendige functie die in haar limiet ontdaan was van
elke actuele bediening: niet meer priester en arbeider, maar priester door uitsluitend arbeider te zijn. Ze werden zich bewust van een unieke opgave in de Kerk,
grondleggers te zijn van een nieuw priesterschap, waarvan ze de contouren nog
niet duidelijk onderscheidden, maar dat verenigbaar zou zijn met een vollediglaïcale levenswijze en dat open zou staan voor de wijde socialistische perspectieven van de arbeidswereld. In het contact met hun mede-arbeiders ontdekten zij
een geesteshouding die niet door geloof werd gedragen en toch in staat bleek om
toewijding en opofferingsgezindheid voort te brengen. In tegenstelling tot wat
zij steeds hadden gemeend scheen het geloof niet absoluut onmisbaar om een
menselijk-zinvol bestaan op te bouwen. Naarmate zij dieper in deze mentaliteit
doordrongen raakte een groter gebied van hun levensinstelling geseculariseerd.
In de uiterste consequentie namen zij het risico van een weg die voerde tot het
loslaten van fundamentele priesterlijke opgaven, een weg die doorgang moest
zijn naar een nieuwe priesterlijke bestaanswijze maar waarvan zij zelf het einde
niet konden vaststellen. Wat was begonnen als een onvoorwaardelijke inzet,
kreeg, minstens in de ogen van de buitenstaanders, het karakter van een verloochening. De dubbelzinnigheid die aan de basis lag van het experiment was de
dubbelzinnigheid van de solidariteit: solidariteit als harmonische verbondenheid
van twee onderscheiden partners, of solidariteit als het opgaan van de ene groep
in de andere met vervaging van het werkelijke onderscheid. De dubbelzinnigheid
was tot een dilemma geworden: trouw aan de Kerk of aan de arbeidersklasse.
Boven noemden we een schets van de geestelijke ontwikkeling der priesterarbeiders een riskante onderneming. De gevaren van een dergelijke analyse
springen in het oog: al te gemakkelijk wordt zulk een beschrijving te schematisch, waardoor ze overtrokken aandoet. Wat hier als een betrekkelijk rechtlijnige
ontwikkeling werd voorgesteld is in feite met schokken en stoten gegroeid via
concrete situaties en gebeurtenissen, via hartstochtelijke onderlinge discussies
vooral. De uiteindelijke stellingname was dan ook verre van algemeen, zeker in
haar volle consequentie; lang voordat Rome ingreep waren er duidelijke conf lieten ontstaan in het kamp der priesterarbeiders zelf. De hier gegeven analyse van
de geestelijke ontwikkeling zegt daarom niets over de afzonderlijke personen; ze

430 HET EINDE VAN DE PRIESTERARBEIDERS
heeft slechts betrekking op de ondergrondse en vaak onopgemerkte groei van een
stroming die gaandeweg de overhand scheen te krijgen. Maar één ding is duidelijk: in de polemieken rond de priesterarbeiders worden vaak hun bemoeiingen
met het tijdelijke en de doordrenking met marxistische denkbeelden in het geding gebracht. Dat heeft enige zin, maar daarmee wordt de kern nog niet geraakt. „Engagement temporel" en „imprégnation marxiste'' waren de uitvloeisels
van een dieperliggend probleem, de wijziging in de interpretatie van het priesterschap. Blijft natuurlijk staan dat deze verschijnselen hun betekenis behielden als
graadmeter. Van bevoegde zijde is in 1953 de volgende beoordeling gegeven:
„Het zou lasterlijk zijn te zeggen, dat de priesterarbeiders als geheel in ernstige
mate van hun priesterschap zijn afgeweken, maar anderzijds zou het kinderlijk
zijn te beweren dat de besten onder hen zich geheel en al aan deze gevaarlijke
invloeden hebben weten te onttrekken".

Zo lag de situatie toen Rome besloot om de priesterarbeiders uit hun werk
terug te trekken. De Romeinse interventie veroorzaakte een explosie die tot ver
buiten Frankrijk hoorbaar was. Voor niet-ingewijden wekte het de indruk alsof
de gewelddadig aandoende beslissing een donderslag was bij heldere hemel. Het
gevolg was dan ook een gevoel van teleurstelling en wrevel bij goedwillende
katholieken, en een sensationele aandacht in de publieke opinie. Wat het best in
de kring van de directe belanghebbenden besproken had kunnen worden werd
door een niet te rechtvaardigen indiscretie in de openbaarheid gerukt. Daarmee is
de situatie vertroebeld vooral ten nadele van het arbeidersapostolaat zelf.
In feite was de uiteindelijke beslissing sedert lange tijd voorbereid. Reeds in
1946 had de vergadering van Franse kardinalen en aartsbisschoppen een genuanceerde houding aangenomen tegenover het experiment. Met name wezen zij op
de dwaling dat men geen onderscheid maakte tussen de apostolische taak van de
priester en die van de leken. „Wat de leken van de priester vragen is dat hij
geheel en al priester zij". Met stijgende onrust volgde het episcopaat de ontwikkeling. In 1951 en 1952 werden, na uitvoerige besprekingen tussen de betrokken
bisschoppen en vertegenwoordigers van de priesterarbeiders, richtlijnen uitgevaardigd die het priesterlijk karakter van het arbeidersapostolaat sterk benadrukten. In veel gevallen echter werden deze richtlijnen slechts gezien als niet-bindende aanbevelingen en dienovereenkomstig geïnterpreteerd. Juni 1951 verbood
Paus Pius XII de verdere uitbreiding van het aantal der priesterarbeiders. Merkwaardigerwijze is deze beslissing buiten de pers gebleven. Maar of ze de houding
van de priesterarbeiders als geheel gewijzigd heeft kan men betwijfelen.
Op 27 juli 1953 liet Rome een duidelijk verbod horen. Bij monde van kardinaal Pizzardo als Prefect van de Congregatie der Seminaria werd aan de seminaristen verboden om nog langer stages door te maken in fabrieken. Het ging hier
evident om een stellingname tegenover het gehele experiment der priesterarbeiders. Zo werd het schrijven ook opgevat, toen na de publikatie ervan in Le
Monde een stroom van perscommentaren losbrak. Wat zou Rome gaan doen ? De
kardinalen Liénart, Feltin en Gerlier hadden in het naj aar een uitvoerig onderhoud met Paus Pius XII om de gedragslijn te bespreken. Na hun terugkeer publiceerden zij 14 november 195 3 een verklaring waarin werd bekend gemaakt dat
de naam „prêtres-ouvriers'' gewijzigd zou worden in „prêtres de la mission
ouvrière" . De naamsverandering was tekenend voor de gewijzigde instelling. Na
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te hebben vastgesteld dat de godsdienstige situatie van de arbeiderswereld om
priesters vroeg die speciaal voor dit apostolaat werden vrijgemaakt, merken de
kardinalen op dat alleen de Kerk kan uitmaken welke levenswijzen verenigbaar
zijn met de uitoefening van het priesterschap. Dan verklaren zij, „in hechte overeenstemming met de Heilige Vader'', dat „het experiment van de priesterarbeiders, zoals het zich tot op heden heeft ontwikkeld, in zijn huidige vorm niet
gehandhaafd kan worden".
De redenen van dit besluit waren: het leven als priester stelteisen die niet in
overeenstemming te brengen zijn met het leven als volslagen arbeider (la vie
ouvrière intégrale) . De priester heeft de plicht om aan God de aanbidding van
het gehele volk op te dragen. Hij doet dit op de eerste plaats door de viering van
de H. Mis en door het openbare gebed van de Kerk, het brevier. Hij is ook verplicht het Woord Gods te prediken en de sacramenten toe te dienen. Getrouwheid aan deze onontbeerlijke verplichtingen betekent dat de priester niet de volle
tijd in de fabriek kan werken. Hij kan verder ook geen verplichtingen op tijdelijk
niveau aanvaarden, zoals het secretariaat van een V.V. of als afgevaardigde.
19 januari 1954 zonden de betrokken bisschoppen aan de onder hen ressorterende priesterarbeiders een vertrouwelijk schrijven waarin de verklaring van de
drie kardinalen nader werd toegelicht. Het werk in fabrieken werd beperkt tot
drie uur per dag; zou deze conditie door de fabrieksleiding niet worden aanvaard, dan moesten zij zich voor 1 maart 1954 uit het werk terugtrekken. Voor
dezelfde datum moesten zij eveneens hun verbintenissen met de vakverenigingen
verbreken. Door inkorting verminkt verscheen ook deze brief in de pers.
Het heeft weinig zin om lang stil te staan bij de commentaren, manifesten,
open brieven, toespraken en verklaringen die in deze maanden de publieke opinie
bezighielden. Door nevenkwesties en slecht-geinformeerde beschouwingen, door
simpele drukfouten zelfs, werd een nevelgordijn gelegd rond de kern van het
probleem. Men vroeg naar resultaten van het experiment en men antwoordde,
terecht, met een uitspraak van Lacordaire als predikant van Notre-Dame: „Ik heb
misschien niemand bekeerd, maar ik heb de publieke opinie bekeerd, dat wil
zeggen iedereen" . Inderdaad hadden de priesterarbeiders de sympathie van de
openbare mening in de meeste gevallen. Niet zelden was deze sympathie mede
het uitvloeisel van een slecht-gekanaliseerde drang naar zelf beschikking en vrijheid in de Kerk. Indrukwekkender dan deze bijvalsbetuigingen was dan ook het
gebaar van een groep arbeiders die aan een priester welke zich uit het werk
terugtrok ten afscheid een kelk gaven: zij hadden in hem de man Gods herkend.
Er zijn fouten gemaakt in deze jaren, fouten van beide kanten. Onbegrip en
onzuivere belangstelling van buitenstaanders (en dat waren niet alleen de „rechtsconservatieve" kringen van clerus en leken) hebben het beeld van de priesterarbeider vertekend, hebben ook geleid tot formuleringen die de scherpe kanten
onnodig accentueerden. De priesterarbeiders van hun kant hebben zelf deze
„buitenstaanders" mede in het leven geroepen, door een exclusivisme dat schadelijk moest werken. De crisis van 1953-1954 heeft repercussies gehad die de verwachtingen van ingewij den verre te boven gingen. In hoeverre deze beroering
werkelijk zuiverend gewerkt heeft blijft een open vraag.

Het pleit voor de echtheid van de apostolische inspiratie die de basis vormde
van het experiment. dat de dramatische gebeurtenissen het arbeidersapostolaat
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niet hebben lam gelegd. Integendeel, meer dan ooit werd de noodzaak van een
veelzijdige en grondig voorbereide missionering ingezien. Langzaam groeide een
nieuwe formule, die een officiële gestalte aannam toen in maart 1957 het nationaal secretariaat voor de arbeidersmissie, de „Mission Ouvrière'' werd opgericht.
In juli 1954 reeds had kardinaal Feltin het beruchte Parijse industriegebied „La
Boucle" tot missiesector verklaard. Dit betekende dat hier de missionaire activiteit de absolute prioriteit had boven elke andere apostolische werkzaamheid.
Deze activiteit zelf werd gestructureerd rond een hechte samenwerking van drie
groepen: de parochiële geestelijkheid, de leken van de Katholieke Actie der
arbeiders (A.C.O.), en speciaal-opgeleide priesters die onder de condities van
1954 in fabrieken werkten. Bij de oprichting van de Mission Ouvrière bestonden
er 8 van zulke sectoren, in september 1959 was dit getal gegroeid tot 19, verspreid over 14 verschillende diocesen. In totaal waren ongeveer 60 priesters als
„prêtre-au-travail" werkzaam. Opvallend was ook de wij ziging in de houding van
de A.C.O. Had het merendeel der militante katholieke arbeiders tot 1953 nogal
afwijzend gestaan tegenover het experiment (competentie-vragen en het verwarrend optreden van sommige priesters in de vakverenigingen maakten deze houding begrijpelijk), op het Nationaal Congres van de A.C.O. in 1957, en opnieuw
in 1959 werd uitdrukkelijk een beroep gedaan op de bisschoppen om meer priesters in de fabrieken, en om verruiming van de voorwaarden.
Sinds 1953 was kardinaal Feltin nog tweemaal in Rome geweest. Hij had er de
moeilijkheid 'benadrukt die voortvloeide uit de beperking. van de arbeidsduur tot
drie uur per dag. Beide keren had Paus Pius XII te kennen gegeven dat het probleem zeer lastig en delicaat lag, en geconcludeerd: „Doet wat u het beste lijkt.
Wij stellen Ons vertrouwen in u''. Hierdoor gesteund had de kardinaal aan
enkele priesters van zijn diocees toestemming gegeven om de volle tijd te werken.
Niettemin vroeg de situatie om opheldering.
Reeds bij de eerste audiëntie die Paus Johannes verleende aan kardinaal Feltin
vroeg de Paus, die als nuntius tot begin 1953 de ontwikkeling van nabij had
gevolgd, om een rapport aangaande de stand van zaken. Dit rapport werd door
de kardinaal als president van de Mission Ouvrière in de winter van 1958-1959
opgemaakt. Daarin stelde hij voor om zorgvuldig geselecteerde en goed voorbereide priesters, gedragen door een authentiek priesterlijk leven en in nauw contact
staand met de parochiële clerus, gedurende de volle tijd in fabrieken te laten
werken. Nadat hem bij een nieuw bezoek aan de Eeuwige Stad het standpunt van
het H. Officie mondeling was uiteengezet ontving kardinaal Feltin begin juli een
uitvoerige brief van kardinaal Pizzardo, secretaris van het H. Officie. „De
H. Stoel is van mening'', aldus het schrijven, „dat het voor de kerstening van de
arbeidersmilieus niet noodzakelijk is, priesters als arbeiders naar deze milieus te
zenden, en dat het niet mogelijk is om de traditionele opvatting van het priesterschap aan dit doel op te offeren. (....) Bovendien is de H. Stoel van mening
dat de arbeid in fabriek of werkplaats onverenigbaar is met het leven en de verplichtingen van de priester. (....) Dit zijn de redenen die Hunne Eminenties de
kardinalen van het H. Officie gebracht hebben tot het besluit, het werk van
priesters als arbeiders te staken, en de „prêtres-au-travail'' te vervangen door
groepen van priesters en leken die zich speciaal wijden aan het apostolaat in de
arbeidersmilieus". Op 15 september 1959 verscheen ook dit schrijven in Le
Monde, „om een open discussie mogelijk te maken".
Tussen de besluiten van 1953 en de laatste beslissingen van het H. Officie
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bestaan enkele verschillen. Destijds ging het primair om disciplinaire maatregelen
binnen het kader van het experiment, de vorm van deze apostolaatsmethode
moest grondig herzien worden, nu echter krijgt men de indruk van een meer
principiële stellingname. In de verklaring van de drie Franse kardinalen werd
vooral benadrukt dat het leven als arbeider in de praktijk niet te combineren was
met de onmisbare verplichtingen van het priesterschap, het recente Romeinse
schrijven gaat verder: voor de kerstening van de arbeidersmilieus is het niet
noodzakelijk, priesterarbeiders in te zetten, en het is niet mogelijk om de traditionele opvatting van het priesterschap aan deze kerstening op te offeren. Antoine
Wenger, de hoofdredacteur van La Croix, concludeert dan ook dat de maatregelen van 195 3 door Rome gezien werden als een tussenstadium op de weg naar
volledige stopzetting van het experiment.
Men dient hier twee vragen te onderscheiden, een sociologische en een theologische. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling van het H. Officie om de priesters uit het arbeidersapostolaat terug te trekken, integendeel; maar is het voor het
contact met de arbeiders noodzakelijk dat de priester zelf in de fabriek werkt ? In
een herderlijk schrijven van februari 1955 had kardinaal Feltin opgemerkt: „Als
het zenden van priesters temidden van het arbeidsmilieu in Frankrijk onderbroken is moeten worden dan wil dit niet zeggen, dat de hiërarchie de bedoeling
heeft om een vorm van missionair apostolaat op te geven die door de huidige
situatie van de arbeidswereld noodzakelijk geworden lijkt". Ontdaan van zijn
voorzichtige nuanceringen is deze uitspraak tot op heden herhaald, de praktische
noodzaak van priesterarbeiders werd door velen als een onbetwistbaar gegeven
verdedigd. Dit is echter primair een sociologische kwestie, een vraag van praktische pastoraal. De voordelen van een levenswijze als priesterarbeider voor de
contactname springen in het oog, maar betekent dit ook dat deze levenswijze de
enig-mogelijke en dus absoluut-noodzakelijke is ? Het heeft weinig zin om deze
vraag met algemeen-sociologische princiepen te willen oplossen, alleen een gesystematiseerde ervaring, ook van priesters in het arbeidsmilieu die niet zelf als
arbeider werken, kan hier enig licht brengen. De stellingname van Rome op dit
punt heeft in Frankrijk een merkbare wrevel gewekt, en dit vooral omdat zij
schijnt te steunen op de overtuiging dat men de massa der arbeiders moeilijk als
totaal ontkerstend kan beschouwen, „daar een zeer groot aantal van hen nog het
heilig en onuitwisbaar merkteken van het doopsel heeft ontvangen" . Deze argumentatie doet inderdaad nogal massief aan, maar anderzijds spreekt uit heel het
schrijven een diepe bekommernis voor de arbeiderswereld, die „van het geloof en
de christelijke levenspraktijk is vervreemd". De conclusie dat Rome het probleem
niet zou zien is daarom nogal eenzijdig en weinig in overeenstemming met de
realiteit. Maar Rome denkt nu eenmaal in het Latijn, ook al schrijft zij in het
Frans, en dat is weinig bevorderlijk voor de souplesse van haar formuleringen.
Overigens mogen we niet vergeten dat het hier niet gaat om een louter sociologische kwestie. De sociologie kan argumenten aanvoeren voor een bepaalde vorm
van apostolaat boven een andere, maar de beslissing over het aanwenden van
deze apostolaatsmethode ligt uiteindelijk niet bij haar. Als dus het H. Officie de
voorstellen van kardinaal Feltin heeft menen te moeten afwijzen kunnen wij de
opportuniteit daarvan niet op sociologische gronden in twijfel trekken. Maar men
heeft zich niet tot een loutere afwijzing beperkt, er wordt ook een positieve weg
gewezen voor de toekomstige structuur van het arbeidsapostolaat. Met name
noemt het schrijven de seculiere instituten een moderne vorm van het leven vol27

434 1 HET EINDE VAN DE PRIESTERARBEIDERS
Bens de evangelische raden. Deze suggestie wordt zelfs vrij breed uitgewerkt,
hoewel natuurlijk de concretisering blijft berusten bij de plaatselijke bisschoppen.
Blijkbaar wordt hier gedoeld op kleine teams van priesters en leken; de leken
zouden gedurende de :normale tijd in fabrieken kunnen werken en daar een
specifiek christelijke invloed kunnen uitoefenen. De priesters van hun kant zouden zich, als een soort vrijgestelden, geheel kunnen wijden aan de vorming en
geestelijke leiding van de leken-leden, en via de door dezen bewerkte contacten
hun priesterlijke functies kunnen uitstrekken over heel het milieu. Men zou er
nog bij kunnen wensen (daarover zwijgt het schrijven) , dat deze teams zelf in de
arbeiderswijken zouden wonen en in hun levensonderhoud zouden voorzien door
de opbrengst van de arbeid der leken; zo zou de sociale assimilatie worden vergemakkelijkt, zou ook de armoede als teken van de arme Christus enigszins bewaard blijven. Het is overigens opvallend hoezeer deze suggesties overeenkomen
met de statuten van de „Mission Ouvrière Saints-Pierre-et-Paul'', de organisatie
van Jacques Loew, die al enkele jaren op deze wijze werkzaam is in Marseille.
In hoeverre deze voorstellen gerealiseerd kunnen worden laat zich uiteraard nu
-nog niet vaststellen. Met name is het niet duidelijk hoe deze seculiere instituten
gecombineerd kunnen worden met het werk dat eigen is aan de A.C.O. Voorlopig zal men zijn aandacht vooral concentreren op de geleidelijke terugtrekking
en omschakeling van de prêtres-au-travail. Inmiddels echter zijn de suggesties van
het H. Officie al voorwerp van een grondige bestudering, aldus een verklaring
van het episcopaat; en wij kunnen werkelijk niets beters doen dan deze structurele hervormingen in stilte laten groeien. Het arbeidsapostolaat is al te veel geschaad door ontijdige meningsvorming bij de buitenwacht.
Naast deze meer pastoraal-organisatorische vragen echter blijft nog een kwestie staan van strikt theologische aard, een kwestie die uiteindelijk het probleem
van de priesterarbeiders ver overstijgt: is het priesterschap te verenigen met een
profane taak in de wereld?
De situatie is allesbehalve duidelijk: de uitlatingen van Rome over de traditionele opvatting van het priesterschap, de toenemende nadruk op de taak van de
leken in de Kerk, en ook het groeiend verlangen naar herstel van het diaconaat,
ze schijnen er alle op gericht om het priesterschap in zijn zuiverheid als geestelijke zending naar voren te doen komen: de priester, vrijgemaakt voor de bediening van het Woord Gods en de sacramenten. Anderzijds vraagt men van de
priester steeds duidelijker een getuigenis van zijn zending door woorden en daden
die weerklank kunnen vinden in een profaan milieu: de priester-leraar, de priester-j ournalist, de priester in de wetenschap hebben blijkbaar reden van bestaan.
Men heeft dit dilemma trachten weg te werken door te zeggen: „Wát de priester
doet is niet zo belangrijk, wanneer hij het maar áls priester doet". Men moet deze
oplossing echter goed verstaan. De priester is teken van het initiatief van God
om de mens te verlossen. Hij handelt als priester wanneer zijn activiteit de verlossing van de wereld in Kruis en Verrijzenis tot stand brengt. Nu zijn er activiteiten die zich uit hun aard verzetten tegen een verlossing in Christus. Met zulke
activiteiten kan de priester zich vanzelfsprekend niet inlaten, wat overigens ook
geldt voor de leken. In de activiteiten echter die uit hun aard open staan naar
verlossing is het werk van de priester geen doublure van het werk der leken: het
teken-zijn van Gods initiatief heeft in het priesterlijk werken een specifiekbovennatuurlijke werkdadigheid.
Gods verlossing is universeel, God sluit niemand principieel uit. Hier ligt mis-
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schien het fundamenteel verschil tussen christendom en marxisme: het marxisme
sluit alle niet-arbeiders uit, daar is de basis wezenlijk de klasse-strijd. Doordat de
priesterarbeiders zich een priesterschap hebben voorgesteld dat open zou staan
naar de socialistische perspectieven van de arbeiderswereld hebben zij het universele karakter van hun priesterschap versluierd. In de kerstening van de arbeid
kan de priester een onvervangbare rol vervullen, maar hij kan niet priester zijn
door uitsluitend arbeider te zijn.
Het blijft natuurlijk waar dat de eerste taak van de priester ligt op het terrein
van de uiteraard-godsdienstige activiteit; maar in zoverre de profane activiteiten
openstaan naar verlossing kan de priester ook daar op geheel eigen wijze het
Kruis en de Verrijzenis van Christus tegenwoordigstellen. Is hiermee de bestaanswij ze van de priester-arbeider theologisch „bewezen" ? Nee, het feit dat de priester een eigen taak heeft ook in de kerstening van de arbeid zegt nog, weinig over
de wijze waarop deze taak vervuld moet worden. De taakomschrijving voor een
concrete situatie is niet af te leiden uit een theologisch beginsel alleen. Zulk een
nadere concretisering dankt haar ontstaan aan het levende geloof van de Kerk en
wordt uitgedrukt door de behoeders van dit geloof, de bisschoppen primair, uiteindelijk de Paus. De theologie moet de conclusie naar het bestaan als priesterarbeider open laten; haar taak is het, aannemelijk te maken dat een priesterlijke
bemoeiing, in een of andere vorm, met de wereld van de arbeid, geen tegenstelling insluit, integendeel zeer zinvol kan zijn.
Wel echter kan men een tegenstelling constateren tussen enerzijds de priesterlijke levenswijze zoals deze momenteel in de gehele Kerk overeenkomstig de traditionele en gesanctioneerde opvatting wordt nagestreefd, met zijn uitgebreide
verplichtingen en karakteristieke sociale verschijningsvormen, en anderzijds het
afmattende en absorberende leven van de fabrieksarbeider. Het is deze tegenstelling die ook kardinaal Pizzardo in zijn schrijven vaststelt. Of men deze traditionele opvatting ten gunste van een bepaalde apostolaatsvorm wil loslaten is een
kwestie van kerkelijk beleid primair. Het gevaar is inderdaad niet denkbeeldig
dat er twee soorten priesters zouden ontstaan: van de ene kant, zoals Jacques
Loew het formuleerde, de priesters „genre „Armee du salut'', un peu clochards,
vraiment prolétariens'', van de andere kant de parochiegeestelijkheid „symbolisée
par le ba^ tinvent of f iciel, un peu f onctionnaire" . Het is begrijpelijk dat men hier
enigszins huiverig voor is. Maar nog een andere vraag blijft het, of deze traditionele opvatting van het priesterschap zichzelf niet te zijner tijd van binnen uit zal
ontwikkelen. De traditie in de Kerk is een levende traditie, beweging in geleidelijkheid. De recente beslissingen geven aan hoe men momenteel het priesterschap
beleefd wil zien; als zodanig gaat het hier om een tijdsdocument van grote waarde. Dat daarbij de nadruk niet valt op de beweging in de traditie betekent alleen
dat dit document verder wil zien dan Frankrijk en de priesterarbeiders. Pas wanneer wij het zo verstaan laten we de bedoeling ervan volledig tot haar recht
komen.
In 1960 zullen de kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen van Frankrijk
in plenaire zitting bijeenkomen. Als thema van hun beraadslagingen is gekozen:
De kerstening van de arbeiderswereld. De apostolische bezieling blijft een werkzame kracht in het Franse katholicisme, priesterarbeiders of geen priesterarbeiders. Maar als deze bezieling zich steeds verder ontvouwt is dat mede te danken
aan de zelfverloochenende overgave van die priesterarbeiders die hun bestaan
zelf opofferden. In hen brengt nu de graankorrel zijn vruchten voort.

DRS. F. A. VAN DEN HOUT

Arbeidsgemeenschap
voor niemand aan twijfel onderhevig, dat men
ET is
neem ik aan
H
sinds de laatste wereldoorlog de onderneming veel meer als een gemeen
schap is gaan zien dan dat voordien het geval was. Iedereen voelt (en misschien
geldt dit nog sterker voor de grote ondernemingen dan voor kleinere middenstandsbedrijven) dat werknemer en werkgever samen behoren tot een doelgemeenschap; dat er tussen beiden iets meer bestaat of althans dient te bestaan dan
een juridische band. Men zou misschien kunnen stellen dat men het goede van
de patriarchale mentaliteit van vroeger graag op moderne situaties zou transponeren. Alles wat er in de laatste jaren te doen is over human relations in de
ondernemingen ademt eenzelfde geest. Begrijpelijkerwijze spreekt dit des te meer
naarmate men een langdurig dienstverband in een bepaalde onderneming heeft
en zo is het bijvoorbeeld een veel sterker gevoel in fabrieksondernemingen dan
bijvoorbeeld in bouwvakkringen, waar steeds wisselende dienstverbanden regel
zijn. Slechts de kern van een bouwonderneming is zich van een bepaalde eenheid
met de ondernemer of onderneming op dat gebied bewust.
Sinds de term arbeidsverhouding is ontstaan om de band aan te duiden tussen
werkgever en werknemer na het sluiten van de arbeidsovereenkomst, is men zich
gaan realiseren dat er méér is dan een juridische verplichting van de éne tegenover de andere. Probeert men echter aan dat „meer" een preciesere inhoud te
geven dan is het gevaar groot dat men vervalt in morele mijmeringen die vaag
en onzeker zijn en bovendien ruimte laten voor heel wat subjectieve opvattingen.
En toch wil men in de arbeidsgemeenschap meer brengen dan alleen de gemeenschap van de arbeid. Kortom: men is er zich van bewust dat ook in de arbeidsgemeenschap de ene mens met de andere een meer menselijke ontmoeting moet
kunnen hebben dan dit laten we maar zeggen voor de oorlog gebruikelijk was of
verlangd werd. Het feit echter dat de arbeid heel wat mensen bij elkaar brengt
uit verschillende milieus, met hun eigen verleden, met hun eigen levensbeschouwing, met hun eigen zienswijzen enz., maakt natuurlijk deze ontmoetingen maar
tot een bepaalde hoogte mogelijk.
Het is echter de moeite waard zich hierover te bezinnen.
En dan wil ik beginnen met te wijzen op het grote verschil dat er tussen de
verhoudingen van mensen in een onderneming bestaat als men deze horizontaal
dan wel verticaal neemt. Men krijgt n.l. deze eigenaardige figuur, waarop dezer
dagen in een dissertatie 1 ) ook even gewezen is, dat de arbeidsgemeenschap zoals
wij die hier verstaan toch weer niet precies hetzelfde is als de onderneming in
haar juridische verschijning. De N.V. bijvoorbeeld is in haar juridische vorm
niet de arbeidsgemeenschap zoals wij die hierboven bedoelen, maar slechts een
rechtspersoonlijkheid die als werkgever fungeert.
In bepaalde omstandigheden (als er b.v. wegens seizoen geen werk aan de
winkel is) behoeft een N.V. helemaal geen arbeidsgemeenschap te zijn. In ieder
geval: degene die door zijn arbeidscontract (dit entreebiljet zoals het genoemd
i) Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen. Academisch Proefschrift
door J. M A. Boots, verdedigd op 20 februari 1959 te Nijmegen.
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is) in de arbeidsgemeenschap van een bepaalde N.V. binnentreedt, daar lid van
wordt, werkend lid nota-bene !, treedt daardoor geenszins binnen in de N.V. als
juridische rechtspersoon. Integendeel ! hij wordt er in ruime mate afhankelijk
van. Hij heeft zonder meer geen recht op aandeel uit de winst (behalve dan dat
zijn loon als geanticipeerde winst is te beschouwen) 2 ) , terwijl de aandeelhouder
die wél lid van de juridische rechtspersoon wordt door het pure aankopen van
een aandeel dit wel heeft en zelfs de grootte van dit winstaandeel mee vast kan
stellen.
De N.V. als juridische rechtspersoon is dus werkgever in de zin van de Wet
op het arbeidscontract en het is zonder meer duidelijk dat de verhouding N.V.werknemer een verticale is. Verticaal niet alleen in de zin van hiërarchie; van
gezagsdrager tot onderdaan. In de staatsgemeenschap kan n.l. het gezag dikwijls
geheel of grotendeels door de onderdanen worden bepaald en kunnen de onderdanen zelfs de richting bepalen waarin het gezag de gemeenschap dient te stuwen. Onze democratische regeringsvorm is daar een duidelijk voorbeeld van.
Er rijst hier dus vanzelf de vraag (de vraag die Prof. Romme zich reeds tijdens
de oorlog stelde in de zo juist genoemde brochure) of de N.V.-vorm niet gewijzigd dient te worden in die zin dat ook aan de werknemer een juridische plaats
zou toegekend dienen te worden, zó dat de juridische vorm van onze maatschappelijke structuren in overeenstemming is met de werkelijke toestand c. q. werkelij ke behoefte. Het is bekend dat juist het achterblijven van het een op het ander
aanleiding kan geven of gerede aanleiding kan worden tot sociale spanningen.
Hetzelfde geldt als we de wettelijke regeling van het arbeidscontract nader
beschouwen. Een willekeurig citaat: De arbeidsovereenkomst belichaamt de verhouding van de werkende mens tot één of meer andere werkende mensen. Zij
draagt in het bijzonder een rechtskundig karakter, omdat haar nakoming, zo
nodig, door toepassing van wettelijke voorschriften behoort te worden verzekerd.
Aldus Mr. Dr. E. W. Catz 3 ) . Maar de schrijver voegt er onmiddellijk iets zeer
belangrijks aan toe: Niettemin vertoont een dergelijke overeenkomst ook andere
wezenstrekken.
We moeten er aan blijven denken dat het zich ontmoeten van mensen via de
arbeid een ontmoeten blijft niet alleen van twee of meer mensen als rechtsdragers, maar van totale mensen. Als rechtsdragers komen de mensen elkaar slechts
tegen; zij staan tegenover of op zijn best naast elkaar, omdat iedere persoon een
sterk „voor-zich-zijn" is. De eigenlijke ontmoeting echter is veeleer een opelkaar-betrokken-zijn en een naar-elkaar-toeleven.
Mag men nu, in de lijn dezer „ontmoeting", niet verwachten dat in de toekomst de arbeidsgemeenschap zich zal ontwikkelen in de richting ener grotere
persoons-, ener genegenheids-gemeenschap?
In hoeverre dit te realiseren is, hangt van veel factoren af. Eerstens speelt het
te vervaardigen produkt er een grote rol in; voorts de organisatie van het geheel,
tenslotte allerlei gewoonten en de vastheid der werkgelegenheid. Zoals ik reeds
zeide: een man in het bouwbedrijf zal nooit zich zo één met de ondernemingsgemeenschap gaan voelen als b.v. een arbeider in een zeer stabiele schoenfabriek.
Vanzelf vraagt men zich nu af: waar dient dit genegenheidselement gecultiveerd te worden?
2) Romme, Nederlandse Sociale Politiek, p. 73 en v.v.
3) Mr. Dr. E. W. Catz, Arbeidsovereenkomst. Een inleiding tot de praktijk. A. E.
Kluwer, Deventer.
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Het is duidelijk, dat de vakorganisatie als buiten de onderneming staand
element, hiervoor niet de aangewezen instantie is. Zeker zij kan de ondergrond
er voor klaar maken; de mentaliteit ertoe aankweken. De ondernemingsraad kan
hier echter van grote betekenis worden. Hier convergeren n.l. niet alleen de verticale ontmoetingen, doch tegelijkertijd ook de horizontale. En juist daarom ook
speelt hier het persoonlijk cachet van onderneming en deelnemers een definitieve
rol. En het is wel duidelijk dat voorschriften hier niets kunnen uitrichten. Het is
dan ook opmerkelijk dat enige onzer laatste sociale wetten dan ook geen juridische sanctie kennen 4 ) .
Het verdient de aandacht dat menig wijsgeer onzer dagen een visie heeft op
het één worden onzer wereld. Terwijl zij die visie hebben op het geheel der
mensheid en ik noem hier maar als voorbeeld enerzij ds Buber r') , anderzijds
Teilhard de Chardin ') hebben wij, als met het sociale, speciaal met het
arbeids-sociale leven geoccupeerde mensen, deze vage wijsgerige visie op het
concrete arbeidsleven toe te passen. Wij zullen ons steeds meer er van moeten
doordringen dat de mens in zijn leven zijn aard en zijn situatie tot werkelijkheid
kan brengen door alle (sociale) verhoudingen in zijn leven tot wezenlijke verhoudingen te doen worden. Hij kan ook bepaalde elementen van zijn aard en
situatie laten rusten door slechts sommige verhoudingen tot wezenlijke te laten
uitgroeien!
Wij in onze tijd zijn er ons bewust van dat wij zijn aangewezen op één wereld,
en aangewezen op elkaar om in liefde één bewoonbare wereld te maken d.w.z.
vooral en eerst één in zover in het bewerken ervan de liefdeseenheid van de
mensen zichtbaar geconstitueerd wordt. Arbeiden is tót menselijke eenheid of tót
verdeeldheid 7 ) . Wij gaan (weer) erkennen dat arbeidend-samenzijn dan ook
werkelijk samenzijn vraagt. De liefde tot de naaste dient zich te realiseren in
daden en dat wel in concreet gegeven gemeenschappen waarin ieder zich geplaatst vindt. Het ligt in het bereik van ieder van ons op zijn eigen niveau . in
zijn eigen beroep een strijd zonder verslapping te voeren voor de mens, voor de
menselijke waardigheid, tegen alles wat, bijzonder in onze tijd, deze dreigt te
vernietigen.
Iedereen moet in zijn eigen milieu liefhebben en liefde beantwoorden, opdat
ook ieder ander zich daadwerkelijk bemind voelt en liefde kan beantwoorden 8 ) .
Het is de plicht van al degenen die hun taak vinden in het geoccupeerd zijn met
een concrete arbeidsgemeenschap te zoeken naar de toepassing van deze algemene
beginselen in de concrete werkelijkheid hunner directe omgeving. Door een wet
laat zich dit niet regelen. Liefde of met een minder groot woord echte menselijke
genegenheid laat zich niet door een wet normeren. Hier kan alleen het geweten,
( dat onlangs iemand definieerde m.i. zeer juist als „de drang tot het
goede") tot richtsnoer dienen, waarbij het er in het algemeen minder toe doet
waarin dit geweten zijn fundering vindt.
Thans zou ik even het licht willen werpen op een ruimere kring rondom de
4 ) Ik doel hier met name op de Wet op de ondernemingsraden en de Wet op de
plaatsing van minder-valiede arbeiders.
6) Buber, De vraag naar de mens.
) Teilhard de Chardin, L'apparition de l'homme en Le milieu divin.
$) F. Ph. A. Tellegen, Wat is arbeid? Annalen van het Thijmgenootschap.
Troisfontaines, De l'existence à l'être, p. 373.

s

ARBEIDSGEMEENSCHAP

439

factor arbeid en de plaats willen bepalen van de werknemer in het geheel van de
bedrijfstak of het georganiseerde bedrijfsleven.
Onwillekeurig treedt dan direct de vergelijking op van bedrijfstak resp. het
gehele georganiseerde bedrijfsleven met de staat. De plaats van het individu is
dan zo ongeveer gelijk te stellen met de plaats van het gezin in de staat.
Ortega Y Gasset, in De opstand der Horden 9 ), zegt zeer terecht dat het
woord „Staat aanduidt dat de historische krachten een evenwicht, een gevestigde
toestand hebben bewerkt. De Staat is dan de gevestigde naar vaste regelen gestichte, in evenwicht gekomen samenleving. Dit karakter van onbeweeglijkheid,
van rustige, vastgestelde vorm verbergt echter, zoals elk evenwicht, het stelsel
van krachten dat de Staat voortbracht en in stand houdt. De Staat is de vorm van
samenleving die de natuurlijke maatschappij te boven is gekomen".
Men zou in dit citaat kunnen volstaan met het woord Staat te vervangen door
georganiseerd bedrijfsleven en nog beter door publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Een p.b.o. wordt niet als p.b.o. geboren maar is het resultaat van het elkaar
op velerlei vlak ontmoeten van diverse en zelfs zeer gedifferentieerde bedrijven.
Aan de geordende p.b.o. is een tijd voorafgegaan waarin men onafhankelijk van
elkaar tot ontwikkeling kwam, totdat die ontwikkeling een samengaan op bepaalde terreinen noodzakelijk maakte. Zoals de Staat begint als een schuchtere organisatie, waarin bij nadere beschouwing de biologische gemeenschap is uitgegroeid
tot een (politieke) doelgemeenschap 10 zo is ook de p.b.o. vanuit een contact
der ondernemingen uit hoofde van een analoge biologische behoefte tot een zeer
bewuste doelgemeenschap uitgegroeid en zoals de Staat een spinneweb is geworden dat zijn vertakkingen naar alle kanten uitstrekt, zo is ook de p.b.o. een groot
geheel aan het worden aan welks aandacht geen enkel belangrijk onderdeel van
het bedrijfsleven straks gaat ontsnappen.
Even verder tekent Ortega in grote trekken het ontstaan van zo'n Staat; wij
zien, als we de historische situatie die onmiddellijk aan het ontstaan van de Staat
voorafgaat, beschouwen, het volgende schema: verscheidene kleine groepen wier
maatschappelijke samenstelling berekend is op een zelfstandig leven in eigen
kring. Dit wijst erop dat zij tevoren inderdaad in afzondering leefden, elke groep
voor zichzelf, met hoogstens vluchtige aanrakingen met naburige stammen en de
Staat komt dan in de situatie dat hij de sociale vormen voor interne en exclusieve
samenleving (der stammen) te niet gaat doen om ze te vervangen door een maatschappelijke vorm die overeenkomt met de nieuwe samenleving met andere
groepen.
We kunnen dit weer overbrengen op de p.b.o. Hier zien we de bedrijfstakken
ontstaan, uitgroeien, contact met elkaar krijgen en als het ware uitzien naar de
man met fantasie, zoals Ortega hem typeert die het raam van het samengaan
weet te creëren. De Staat is een creatie in de volle zin van het woord. En hetzelfde mag gezegd worden van de p.b.o. We zien dit ook in andere landen.
Zoals even in Oostenrijk Dollfuss, later meer definitief in Portugal een man als
Salazar de fantasie heeft opgebracht om een raam uit te denken voor bedrijfsorganisaties. Zo hebben ook in Nederland enkelen de grote lijn ontworpen voor
de organisatie van het bedrijfsleven.
De Staat is een doelgemeenschap. Hij begint als men groepen van verscheidene
),

9) H. P. Leopolds Uitg. mij N.V., 1947, p. 230.
10) Loeff, De Sociale grondrechten van de mens. Pre-advies voor de Nederlandse
juristenvereniging, 1953.
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herkomst tot samenleving verplicht. Deze verplichting veronderstelt een geheel
van voorschriften ten algemene behoeve, een gemeenschappelijke taak die aan de
onderscheiden groepen wordt opgelegd. De Staat is voornamelijk een plan tot
samenwerking, een programma van gemeenschappelijke arbeid. Met evenveel
recht kan men dit alles zeggen van een bedrijfsorganisatie, en nog des te meer
als dit een publiekrechtelijke is.
De bedrijfstakken zijn als groepen van verscheiden herkomst tot samenleving
verplicht niet door geweld, maar tengevolge van het groeiend besef dat samengaan het uitoefenen van een gemeenschappelijke taak (in dit geval het verwezenlijken van een zo groot mogelijke stoffelijke welvaart) mogelijk maakt. De
bedrijfsorganisatie is evenzeer als de Staat een plan tot samenwerking, een programma van gemeenschappelijke arbeid. Terwijl de Staat steeds de uitnodiging is
die een groep mensen richt aan andere groepen tot gemeenschappelijke uitvoering van een taak 11 ) , is ook de bedrijfsorganisatie een uitnodiging aan alle
bedrijfstakken tot het gemeenschappelijk uitvoeren van de juist omschreven taak:
het bevorderen van het algemene welzijn van alle bedrijfstakken samen door, in
geordend verband en voeling houdend met elkaar, het welzijn van de bedrijfstak
zo hoog mogelijk op te voeren.
Ortega laat duidelijk uitkomen dat bepaalde factoren in het verleden wel hebben medegewerkt aan de vorming van de Staat zoals hij nu is gegroeid, maar dat
toch uiteindelijk niet wat wij gisteren waren ons tot die Staat verenigt, maar wat
wij morgen gezamenlijk zullen doen 12 ) .
Allerlei omstandigheden hebben in het verleden een bepaalde vormende groeperende werking uitgeoefend in de bedrijfsorganisatie, en hebben geleid tot dat
,vat nu is gegroeid. Maar wat ons nu gebonden houdt is de toekomst; het verwerkelijken van iets wat nog volkomen in het verschiet ligt.
En zoals weer de adhesie van allen aan de nationale Staat de innerlijke stevigheid biedt .13 ) zo geldt dit evenzeer voor de p.b.o. Hoe inniger de verschillende
(politieke) groeperingen daadwerkelijk adhesie betuigen aan de bedrijfsorganisatie, hoe hechter vanzelfsprekend dit gebouw zal worden. Ortega wijst erop dat
in de Oudheid de eenheid voortkwam door de uiterlijke druk van de Staat op de
uiteenlopende groepen, terwijl in de natie van heden de staatkundige kracht
voortkomt uit de vrijwillige en van binnen uit komende samenvoeging van de
,,onderdanen". Hierin komt Ortega heel dicht bij wat Loeff over de Staat heeft
gezegd in zijn inaugurale rede 14 ) . Of wij met onze Nederlandse publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie al zover zijn, meen ik te mogen betwijfelen. Ik meen dat
wij in de overgang leven van de periode, waarin we van de uiterlijke druk nog
niet geheel zijn losgekomen, althans niet alle groeperingen; maar dat het groeien
naar die meer innerlijke eenheid toch duidelijk merkbaar is. Wij moeten zover
komen dat „de onderdanen in waarheid reeds de Staat (lees p.b.o.) zijn en hem
niet meer kunnen beschouwen als iets dat hun vreemd is" . Ortega noemt ten
slotte de Staat een „nooit voldongen feit". Hij is steeds in wording (of in verval) . Dit hangt natuurlijk ervan af of de Staat tussen de andere staten een inderdaad levensvatbare en lokkende taak vervult.
Zo is ook de p.b.o. eennooit voltooid iets. Zij zal bezield moeten blijven door
11) Ortega t.a p. p. 250.
12) Ortega, ibid., p. 252.
)Ortega, ibid., p. 257.
14)
13
Loeff, Verhouding Staat en Rechtsgemeenschap. Stenfert-Kroese, Leiden, 1955.
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de haar toegewezen of haar toekomende taak om inderdaad een aanvaardbaar iets
te blijven voor de haar samenstellende delen.
Wij willen nu de gemeenschapsvorming tussen de bedrijven resulterende in de
bedrijfsorganisatie en de Staat nog eens vanuit een ander punt belichten. Als we
de indeling der sociabiliteitsvormen van Loeff 15 ) overnemen met de daarmee
corresponderende gemeenschapsvormen, dan zien we hoe de eerste sociabiliteitsvorm die is, waarin de mensen zich angstig concentreren om de groep tegen van
buiten dreigende gevaren te beschermen en te verdedigen. Het is een gemeenschap met sterk defensieve inslag. In het volgende stadium ziet men de mensen
open staan voor anderen; men wil met de anderen samenwerken ter bereiking
van een meer bepaald doel. Dan ontstaat dus de belangengemeenschap, sterk
gekenmerkt door de inslag van solidariteitsgevoel. Nog een graad verder vinden
we de behoefte van de mens zich in zelfvergetenheid om de ander te bekommeren. Het is de personen- ofwel liefdesgemeenschap.
De eerste vorm is die van het zich verdedigen tegen het niet meetellen; de
medemens wordt als vijand gezien; in het tweede stadium treedt meer de onbevangenheid tegenover de ander aan de dag, terwijl in het derde stadium de mens
de medemens als persoon aanvaardt, hem respecteert; aanvoelt dat men tezamen
eenzelfde bestemming heeft; waarin het ik streeft naar het gemeenschappelijk
welzijn.
De eerste vorm openbaart zich in de politieke gemeenschap; de tweede in de
doelgemeenschap, de derde tenslotte in de personengemeenschap, gekenmerkt
door de drang naar het betere, met opoffering van datgene wat is ook als het
goed is. Het is het streven naar een ideaal. In concrete vormen uit zich dit wat de
eerste vorm betreft in het stamverband; in de tweede vorm ziet men de steden en
dorpen ontstaan; in de derde etappe ziet men de geconstitueerde Staat, waarin de
tot volk of natie gegroeide groep streeft naar het bereiken van een zo groot
mogelijk goed van allen. Loeff toont daarbij heel duidelijk aan dat deze laatste
vorm zich kristalliseert in de rechtsgemeenschap. Dit is n.l. de gestalte waarin de
personengemeenschap haar morele waarde tot uitdrukking brengt op het lagere
niveau waarop de mens streeft naar het bezit van het menselijk levensgoed. De
rechtsgemeenschap is de personengemeenschap geïncarneerd in de betrekkingen
ener lagere orde, omdat de hogere orde slechts in kleiner verband volkomen
idealiter te verwezenlijken is. De Staatsordening wordt dan een produkt van de
door de rechtsgemeenschap uitgedragen vrijheads- en gelijkheidsidealen. De
Staatsregeling vindt nu niet meer haar grond in het historisch gegroeide (1e
sociabiliteitsvorm) noch in louter doelmatigheid (2e sociabiliteitsvorm) maar in
de beginselen der rechtsorde (3e sociabiliteitsvorm) . Niet ten onrechte wordt
deze Staat getypeerd als de rechtsstaat. Zien we nu wat zich heeft afgespeeld op
het gebied der ondernemingen.
Op het eind van de 19e eeuw zien we het streven van de mens gericht op het
verkrijgen van datgene wat als het minimale, noodzakelijke wordt ervaren. Het is
de tijd van de machtsvorming. De mens (speciaal de arbeider) voelt zich in een
zekere noodtoestand. Verweer door machtsvorming (ontstaan van vakvereniging
tegen de werkgever) ; een aansluiting met hen die in dezelfde toestand blijken te
verkeren.
Loeff zelf noemt dit het typisch voorbeeld in onze tijd van de sociabiliteits15)

De sociale grondrechten van de mens. Passim.
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vorm zich uitend in het beangstigde defensieve „ik" . Het recht dat langs deze
weg tot stand komt is gericht op de bescherming van de arbeider tegen mensonterende uitbuiting, voornamelijk van het kapitalisme').
We zien hier dus weer een sprekende analogie van het bedrijfsleven met de
Staat, in dit geval van een beginnende Staat, die heel erg gespannen staat op de
bescherming van zijn burgers, zoals we dit in de geschiedenis zien tijdens het
feodale tijdvak.
De volgende sociabiliteitsvorm is die van de gesloten, defensief en soms zelfs
offensief ingestelde belangengroepering. Men wil zich laten gelden. Het is de
gemeenschap op zoek naar samenwerking gegrond op wederzijds respect. Het is,
getransponeerd wederom op de bedrijfsorganisatie, het tijdvak van onderling
overleg, de periode waarin de C.A.O.'s zijn ontstaan en waarin de twee groepe,ringen van werknemers en werkgevers elkander steeds meer gingen treffen in
allerlei commissies. Het is minder het defensieve ik, dan het openstaande ik
bereid tot samenwerking en overleg, maar nog niet rijp voor de personengemeenschap. Hier ontstaat het recht dat gericht is op gemeenschapsvorming, op de vorming van institutioncorps volgens de terminologie van Hauriou 17 ) . In de
„Staatsgeschiedenis" is dat het tijdvak van de dorps- en stads-gemeenschappen.
Hier toont zich een sociabiliteit in een sterkere vorm, welke een meer open
karakter bezat, dan die der vazaliteit. De nieuwe vorm is immers gericht op een
positieve behartiging van een complex van belangen. Dat is de derde vorm, de
vorm die voor het Staatsbegrip dan de rechtsstaat wordt; de vorm waarin het
ideaal der personengemeenschap zich kristalliseert in de rechtsgemeenschap. Het
is in deze periode dat het eigenlijke sociale recht, hier uitdrukkelijk bedoeld als
recht, tot stand komt. Hoewel het nog voorbarig is, aldus Loeff, over iedere
sociale regeling een waarde-oordeel te geven, mag men in het algemeen wel zeggen dat het geheel der sociale regelingen een opgang te zien geeft naar de vorming van een personengemeenschap. Wij zien dan tot stand komen de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de ondernemingsraden, typische vormen voor
de rechts-organisatie van het bedrijfsleven te vergelijken met tot wat de Staat is
uitgegroeid zoals wij dat in het eerste deel van het artikel hebben geschilderd
aan de hand van gedachten van Ortega Y Gasset. Zoals we daar een rechtsstaat
hebben gezien waarin de onderdanen in waarheid reeds de Staat zijn (gedachte
die Loeff bijna identiek gesteld heeft in zijn inaugurale rede) zo vormen ook de
werkgevers en werknemers via hun bedrijfstakken (te vergelijken met gemeenten) en produktschappen (te vergelijken met provincies of eigengeaarde gewesten) samen de bedrijfsorganisatie waaraan terecht het woord publiekrechtelijk
wordt toegevoegd. Hierdoor wordt de hele bedrijfsorganisatie als het ware een
heel aparte „staat" met dezelfde bevoegdheden enz. op het meer beperkte terrein
der materiale welvaart voorzover die bevorderd wordt door arbeid en produktie.
Daar deze welvaart allereerst door de Staat dient te worden bevorderd, dient het
geheel der bedrijfsorganisatie zijn plaats te vinden in het grote staatsgeheel,
zodat de bedrijfsorganisatie in de volle zin van het woord een staat in de staat is
geworden. Dit behoeft niets denigrerends in te houden. Alleen behoren beide
zich duidelijk rekenschap te geven van hun respectievelijke plaats en taak en
bevoegdheid.
16) Loeff, o.1., p. 162.
17) Zie: De Sociale grondrechten van de mens, p. 158.
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Wij moeten ten slotte er wel aan denken, dat indien een nieuwe structuur haar
vormen vindt, zij meestal geen ongeschreven blad voor zich vindt. In de geschiedenis is het vaak duidelijk dat het nieuwe vaak te kampen heeft met wat in het
verleden was. Ook op dit gebied denkt Loeff volledig in de lijn van Ortega Y
Gasset, die aan dit probleem veel aandacht heeft geschonken.
Ten slotte wil ik de analogie van bedrijfsorganisatie en Staat nog van een
derde standpunt bekijken en mij hierbij baseren op de gedachtegang van Josef
Pieper. Deze onderscheidt 18 ) eerstens twee kringen in de groeperingen der mensen. Tot de eerste kring rekent hij de gemeenschap, de maatschappij en de organisatie; in de tweede kring de massa, de machtsverhouding en de onbewuste
arbeidsverdeling. De tweede kring heeft voor ons onderwerp geen betekenis. In
de eerste kring typeert hij de gemeenschap als de binding tussen de mensen waar
het algemene domineert, de maatschappij als de binding waar de individualiteit
domineert en de organisatie wordt getypeerd als de samenbundeling tot het verrichten van een gemeenschappelijke taak. Het is die vorm van wederzijds erkende
tussenmenselijke relaties, die zich rond de bijzonderheid van de individuen kristalliseert. Het is de harmonische samenwerking van mensen gericht op het bereiken van een bepaald doel. De mensen ontmoeten elkaar hier niet primair als
vrienden, echter ook niet als tegenover elkaar staande contractanten (hetgeen
veel meer de karakteristiek is van de maatschappij) maar als uitvoerders van een
bepaalde functie.
Als voorbeelden noemt Pieper zelf de onderneming, de Staat, een orkest. Het
is dus zeker niet onjuist ook de bedrijfsorganisatie daartoe te rekenen. Men ziet
hier dus in de gedachtegang van Pieper een parallel met wat we in de gedachtegang van Loeff hebben geconstateerd, alleen van twee verschillende vertrekpunten uitgegaan. De beide wegen leiden echter tot een convergentie. Zij vallen
samen daar waar Loeff stelt dat de tweede sociabiliteitsvorm die is van de gesloten, defensief en soms zelfs offensief ingestelde belangengroepering en Pieper
die typeert als de ,relatie met innerlijke tegenstelling en spanning.
Daar is immers een bescheiden openstaan-voor-de-ander en toch weer een
sterke inslag van het individuele. Er is verbondenheid ondanks beklemtoning der
wederzijdse aanvaarding. Deze relatie wordt gekenmerkt door de contractuele
verhouding, waarin tot uiting komt dat men elkaar „verdraagt" en door de conventionele omgang, die ervoor waakt dat men elkaar niet te na komt; zodat tact
er een eerste vereiste is. In de ontwikkeling van het bedrijfsleven is dit duidelijk
de direct achter ons liggende periode, de periode gekenmerkt door de C.A.O. en
het „officiële" overleg, waarbij de groepen van werkgevers en werknemers elkaar
verdroegen enz. Maar het is dan ook duidelijk, geloof ik, dat we aangeland zijn
of althans dicht komen bij de volgende stap, bij Loeff genoemd de rechtsgemeenschap als personengemeenschap op een minder emotioneel vlak en wat bij Pieper
heet de organisatie, waarbij we weer aansluiten bij Ortega Y Gasset. Hieruit
volgt dan weer dat we de arbeidsgemeenschap zoals die zich met name in Nederland heeft ontwikkeld met recht kunnen noemen een bijzondere rechtsgemeenschap zoals we in de Staat een algemene rechtsgemeenschap kunnen zien.
111 )

Josef Pieper, De regels van het maatschappelijk spel. Uitg. Het Spectrum, 1956.
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De leraar
in de latere Nederlandse roman
DRS. J. E. VAN DIJCK

E

R zijn maar weinig Nederlandse romans waarin de leraar een zelfstandige,
dus ook uitgewerkte figuur vormt, dit in tegenstelling met andere functies
of beroepen. In 1924 schreef Gerard Brom een omvangrijke studie over „de
Dominee in onze literatuur", waarin niet alleen de „dienaar des woords'' als
literator, maar ook de romandominee breed getekend werd. Ook de notaris heeft
enige jaren geleden zijn beschouwer gevonden. Bijzonder actueel is de belangstelling voor de priester in de moderne roman. De studie van Dr. J. C. A. Fetter
van protestantse zijde, over „De priesterroman in een geseculariseerde wereld"
evenals de beschouwing van A. Blanchet S.J. over „Le prêtre dans le roman
d'aujourd'hui" weten ons duidelijk te maken, hoezeer de verbeeldingswereld van
de romancier niet alleen beklemmend betrokken blijkt op de dagelijkse werkelijkheid, maar daarop ook van diepe invloed kan zijn. De dokterroman geniet een
bijzondere populariteit en werd reeds herhaaldelijk onder de loep genomen.
Tussen de dokterromans, de dominee- en priesterromans, de kunstenaarromans,
de boeren- schipper- visserromans enz. valt de leraarroman echter op door zijn
zeldzaamheid. Het beschouwen van de leraar in de roman is natuurlijk een moordende vivisectie op het levende romanorganisme: de grote lijn, de structuur,
zowel als de subtiele verknoping der figuren en gebeurtenissen komt niet tot
haar recht. Ieder heeft, voordat hij zich in leven en gedrag van de romanheld
verdiept, zijn meningen en verwachtingen over „de leraar", en deze zijn de
criteria waaraan hij de romanleraar meet. Een tweetal romans levert ons de twee
uitersten, waartussen de leraarroman zich beweegt. In de eerste is de hoofdfiguur
toevallig leraar; zijn leraarschap en de school spelen nauwelijks een rol in zijn
leven, in de tweede gaat de leraar helemaal op in de school, maar hij leeft in de
irrealiteit.
In 1933 publiceerde Dr. Menno Ter Braak, toen 31 jaar oud en leraar geschiedenis in Rotterdam, zijn leraarroman Dr. Dumay verliest .. .. Dr. Victor Dumay
is een 34-jaar oude vrijgezel, al negen jaar leraar klassieke talen. Leraar is hij
enkel als consequentie van zijn gekozen studierichting. Op niets blijkt Dumay
zozeer gesteld als op de handhaving van zijn gemoedsrust en zijn intellectuele
superioriteit, een enge inzichzelfbeslotenheid van waaruit hij het gedoe op school:
de klas met de leerlingen, de lerarenkamer met de collega's onverschillig ironisch
bekijkt. Een louter toevallige gebeurtenis verstoort de rust van zijn bestaan; in de
klas geeft een nieuwe, Indische jongen, wanneer Dumay werk corrigerend gebogen met de rug naar hem toestaat, hem een zachte klap op zijn zitvlak. Nog in
gedachte over deze steenplof in de rimpelloze vijver van zijn bestaan, loopt hij
op straat onder de ogen van dezelfde leerling tegen een fietser op: hij bezeert
zijn knie lelijk en moet een tijd rust houden en dan begint de leegheid van zijn
bestaan hem voelbaar te worden; in hem ontstaat het verlangen naar een sponToespraak op een lerarenbijeenkomst.
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tane, bevrijdende, desnoods dwaz-_ daad. Nu geeft de roman Dumay's histoire
intime. In de trein na een weekend bij zijn oude vriend op weg naar huis bevrijdt
hij een doodgewoon jong meisje, dat zojuist haar verloofde de bons gegeven
heeft, uit de handen van een opdringerige dronken boer; dat is zijn inconsequentie : wat heeft hij immers met het meisje te maken ? Maar die inconsequentie kost
hem het hart; de banaliteit van het gebeuren wordt opgewogen door de absurditeit van de plotselinge wederzijdse verliefdheid. Er ontwikkelt zich een verhouding : van de kant van de overbewuste Dumay een steeds gevaarlijker en dwazer
blijkende consequentie van een spontane daad; van haar kant een toenemende
bezitshonger, want Dumay is een man van stand. Zij dringt steeds meer aan op
spóédig trouwen en D. maakt het ergste mee wat hem kan overkomen: het leven
neemt hém op sleeptouw. Enkele keren zien we D. nog als leraar in de klas,
wanneer hij, de beroepsroutine kwijt door de hem boven het hoofd gegroeide
verhouding, zijn ironie verscherpt en onhebbelijk uitvalt bij elke storing. De
enige leerling die ons, buiten de Indische jongen, als representant van de hoogste
klas wordt voorgesteld, demonstreert de reactie van de leerlingen op D.'s veranderde houding. Als hij in de klas verschijnt met een gordijnring om zijn vinger
om D.'s status van verloofde belachelijk te maken, sleept D. hem voor het bord
en kwakt hem daar neer. De collega's zien wij alleen door D.'s vernauwende
ironische blik; enkele krijgen enig reliëf, maar zij demonstreren wat D. juist niet
wil zijn: een frik, een burgermannetje, een ambtenaartje, een huisgezinmannetje.
Dumay verliest het spel als hij zich uit de verhouding terugtrekt, het meisje aan
de wanhoop, aan een poging tot zelfmoord overlatend. Merkwaardig blijft intussen dat Menno ter Braak in Dr. Dumay niet alleen een zelfportret heeft gegeven,
maar hem ook in een zelfparodie heeft laten „afgaan".
Onvergelijkelijk meer geslaagd als werkelijke leraarroman, die ons ook helemaal in het schoolbestaan binnenvoert, zij het ook een ireëel schoolbestaan, is het
ongeveer gelijktijdig verschenen boek Bint, de roman van een zender door Ferdinand Bordewijk. De nog immer durende faam van deze korte roman is intussen
meer gegrond op de literair-stilistische vernieuwing die het boek in het toenmalige romanproza experimentsgewijze gebracht heeft, dan wel op de pedagogische
visie die het vlijmscherp gestalte gaf. Juist in dit laatste opzicht heeft het boek
toentertijd felle en tegenstrijdige kritiek ondervonden, zozeer dat Bordewijk zelf
moest komen onthullen, dat zijn roman satirisch bedoeld was en alleen als hekeling begrijpelijk en genietbaar zou zijn. De hoofdfiguur is de pas afgestudeerde
vrijgezel De Bree, die uit nieuwsgierigheid naar deze school van directeur Bint
een weggepeste leraar tijdelijk komt vervangen; omdat hij volkomen in Bints
pedagogisch systeem wil worden ingewijd, beschouwt hij zichzelf als leerling;
Bint vertegenwoordigt tastbaar achter hem de grote idee en controleert voelbaar
de stipte uitvoering ervan; daarom is het boek naar Bint genoemd. Kort, droog,
koel en hard symboliseert de naam het systeem dat Bint toepast: een strikte,
onpersoonlijke stalen tucht, een tucht die de vijand is van alle slapheid in opvoeding. Wij zien De Bree vooral in contact met één klas, de „hel" genaamd: een
klas naar Bints hart, zijn reuzenkweek, een klas gevaarlijke, onberekenbare individuen, maar samengehouden door Bints tucht. De Brees voorganger is door die
klas weggetreiterd omdat hij niet opgewassen bleek tegen het systeem dat hijzelf
moest toepassen. Wie rebelleert tegen het systeem wordt verwijderd. De leerlingen van die klas worden door De Bree als beesten gezien; die transformatie is het
natuurlijk gevolg van zijn angst, alsmede van het systeem dat de menselijke per-
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spon tot nul reduceert om de klasgemeenschap alles te laten zijn. Goed, aan die
klas zal De Bree zich een j aar lang stalen, liever moeten stalen, wil hij in eigen
ogen een volwaardig mens kunnen zijn, d.w.z. iemand die naar het ideaal van
Bint zijn wil heeft leren onderwerpen en daardoor zijn wil ontdekt heeft. De
andere klassen waar De Bree komt, leveren geen moeilijkheden; het zijn eenvoudig de „bloemen", de „bruinen" en de ,grauwen"; daar kan. De Bree kracht verzamelen voor elk contact met de „hel" : een contact dat hij pas krijgt wanneer hij
bewezen heeft de sterkste te zijn: aan het eind van het jaar hebben de wezens
van de „hel" een wat menselijker gedaante in zijn ogen gekregen: niet dat zij
anders zijn geworden, maar hij is een volwaardig discipel van Bint gebleken.
De collega's van De Bree worden al even kort getypeerd als zijn leerlingen: zij
zijn hoekig en nors, gesloten en ongevoelig als Bint zelf; vertrouwelijkheid past
niet in het systeem, want het tast de eenheid aan van het geheel. De school is er
niet voor de leerlingen of voor de leraren, maar voor de idee, het systeem. Bint
gaat aan zijn systeem ten gronde wanneer hij een jongen, die daarmee gedreigd
had, rustig zelfmoord laat plegen. Maar als het feit daar is: het offer van een
mensenleven, krijgt hij naar geweten en gevoel een knak, hij trekt zich terug,
anderen nemen zijn werk over, onder wie ook De Bree, die zijn wetenschappeli j ke aspiraties opgeeft om het systeem van Bint te dienen, want Bints systeem is
goed en onfeilbaar. Maar Bint heeft door een moment van zwakte gefaald. De
Bree zelf heeft in dat j aar ondervonden dat in dat systeem ook de leraar moet
worden opgevoed.
Bordewijks boek betekent een keiharde afrekening met een opvoedingsideaal
dat in begrijpende zachtheid ten opzichte van het kind gemakkelijk verwordt tot
sentimentele half zachtheid; intussen is het boek evenzeer een aanklacht tegen
het systeem van Bint, dat in een bepaald maatschappelijk bestel werkelijkheid
zou kunnen worden. Dat is de tweezijdigheid van de satire in een karakteristiek
Bordewij kiaanse vermenging van irreële werkelijkheid en realistische fantasie.
Tussen het boek van Ter Braak en dat van Bordewijk liggen de nu te beschouwen romans, die een wellicht niet normale, maar ongetwijfeld aanvaardbare werkelijkheid uitbeelden; men kan ze in twee groepen verdelen: ofwel stellen ze de
leraar voor, bezien van het standpunt van de volwassene: de leraar is er hoofdfiguur; ofwel wordt de leraar beschouwd vanuit de wereld van de middelbarescholier: de leraar staat dan enigszins op de achtergrond.
Een voorbeeld van de eerste groep levert de roman Het Smalste Fundament ir.
1948 gepubliceerd door Aart Romijn, leraar Nederlands M.O. in Amsterdam.
Daarin zien we als enige hoofdfiguur Dr. Willem Bleekman, al 25 jaar leraar
Nederlands en vrijgezel. Zijn naam is al een voorteken; zijn weinig aantrekkelijk
uiterlijk, sterk bijziende ogen, hij heet „De Bolle", tekenen voor de lezer al naar
buiten toe de pedagogisch-didactisch mislukte docent. Ooit met veel idealen en
gecumlaudeerde wetenschap de klas ingegaan, is hij aan de eerste vuurproeven
bezweken. Met enorme wiskracht probeert hij telkens opnieuw zich te herstellen.
Als hij de studente, die op zijn wetenschappelijk werk wil voortbouwen en met
hem in contact blijft, gaat liefhebben, wordt ook zij na enige tijd, persoonlijk
geconfronteerd met zijn falen als leraar. Voor Bleekman is dit de genadeslag: de
desillusie is volkomener dan ooit en in een vlaag van geestesverbijstering doet hij
een poging tot zelfmoord. Hij komt in een ziekenhuis terecht; daar weet een
zuster die zijn geschiedenis kent, de van zijn laatste menselijke houvasten beroof de Bleekman door een Paulus-tekst: mijn genade zij U genoeg— rust en eer..
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levenszin te geven; uitgepiekerd aanvaardt hij het smalste fundament voor zijn
leven; de schooldeur gaat niet meer voor hem open.
Een hierbij aansluitende roman is Ivoren Wachters van Simon Vestdijk, in
1951 verschenen. Hij geeft in een gebeuren dat, maar twee dagen omvat het conflict tussen de VIa-leerling Philip Corvage en de nieuwe leraar Nederlands Schotel de Bie, een conflict dat voor de eerste de dood, voor de ander een mislukking
als mens toi gevolg heeft. Philip Corvage is een retorisch talent, overbegaafd,
met een afschuwelijk slecht gebit, waardoor hij, zoals Cyrano de Bergerac door
zijn grote neus, zich diep bewust is van zijn lichamelijk tekort, dat hij geestelijk
compenseert door komediantenvertoon. Schotel de Bie, pas afgestudeerd neerlandicus, een pedante intellectueel, onuitstaanbaar met zich zelf ingenomen, daardoor laatdunkend en humorloos ten opzichte van anderen, zelfs m.b.t. zijn verloofde. Schotel de Bie is tijdelijk aangesteld en zal zijn eerste les gaan geven. Hij
heeft zich prima voorbereid om in VIa verder te kunnen gaan waar zijn voorganger gebleven is. Op alle klaseventualiteiten weet hij zich grondig voorbereid.
Hij voelt zich op en top docent, het is zelfs zijn ideaal, liever dan promoveren;
de leerlingen, hun persoonlijkheden interesseren hem niet: hij is de beeldhouwer
die het onverschillig laat welk materiaal hij heeft, hij zal het vormen. Schotel
gaat nog even bij de rector aan, die hem zijn adviezen aanbiedt, mocht hij moeilijkheden ontmoeten. Schotel neemt zich voor, alles zelf op te knappen: trouwens
er zal hém niets gebeuren, nu niet en nooit. In de leraarskamer zondert hij zich
af: de collega's bevallen hem op het eerste gezicht al matig, maar meer nog wil
hij stilte voor zichzelf, want de eerste les die hij gaat geven heeft een bijna religieuze betekenis voor hem. Overbewust en pedant begint hij zijn les in de klas
van Corvage met meerderheidsvertoon ten koste van zijn voorganger; onder een
fijn college literatuurwetenschap, aangepast aan het bevattingsvermogen van VIa,
bekijkt hij de leerlingen en ontdekt daar een jongen die hem ongegeneerd, ja
uitdagend zijn slechte gebit toont. Uit zijn evenwicht en nerveus roept hij : „Zeg
hé, hou je afgebrande kerkhof een beetje voor je, zeg !" De jongen gedraagt zich
beledigd en Schotel voelt zich in zichzelf tekortgeschoten. Van een collega met
wie hij het geval bespreekt, hoort hij dat Corvage een overgevoelige jongen is.
S. voelt zich meer en meer opgelaten; zichzelf niet meer, gaat hij naar de rector:
er moet iets gebeuren; de rector wimpelt het af. Intussen verneemt Schotel alles
over de jongen, maar de rector raadt hem af excuses te maken: vriendelijk voor
die jongen zijn ! De rest van die eerste dag vergoedt S. alles: het afgebrande
kerkhof is maar een vlekje in een des te glansrijker ensemble van pedagogische
meesterzetten ! De klasgenoten hebben Corvage opgedraaid van S. te eisen dat hij
voor de klas excuus vraagt; kwasi-beledigd ziet hij een gelegenheid een grap uit
te halen. Hij zoekt 's avonds S. op, maar komt diens verloofde tegen, die wil
weten wat hij moet. De jongen vertelt haar het gebeuren vol gespeelde gekwetstheid. Het meisje is diep teleurgesteld, niet het minst omdat S. haar niets verteld
heeft. Natuurlijk zal hij excuus maken, zij zal het hem vragen. Schotel weigert
met een beroep op de rector. Woedend gaat het meisje met de leerling van hem
weg: gecharmeerd toch door haar belangstelling vertelt Corvage haar alles wat ze
maar over zijn school en de leraren wil weten. Door een samenloop van omstandigheden, waarin Schotels verloofde onbewust een rol speelt, verdrinkt Corvage
hij
diezelfde avond. De nietsvermoedende Schotel hoort 's morgens op school
van het gebeuren. Schotel biecht op wat er m.b.t.
wordt bij de rector gewacht
hemzelf en Corvage voorgevallen is die avond; hij hoort tot zijn ontreddering
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dat men aan zelfmoord denkt; de rector laat aan hem de twijfel over of zijn
gedrag niet de aanleiding kan zijn geweest. Weg is zijn onberispelijk leraarschap;
die dag dreigt een mislukking te worden; maar dat mag niet. Hij zal een nobele
daad stellen: alsnog excuus aanbieden voor de klas en kort het gebeuren vertellen. Na die bekentenis voelt hij zich geweldig: zijn verloofde zal het precies zo
vinden. Maar, enthousiast, helemaal de oude zelfverzekerde, naar haar op weg
gegaan, vindt hij haar brief: zij schrijft hem af: ze weet nu heel goed dat ze niet
voor elkaar bestemd zijn. In C. is ze verliefd geworden op haar schamele schoolherinneringen: ze zal gaan studeren en lerares worden. S. doet alles om haar
terug te winnen, tevergeefs. Op school is hij zichzelf niet meer: de man die een
model leraar had willen zijn en over het eerste strootje gestruikeld is!
In tegenstelling tot de vorige romans zien we in de nu kort te bespreken boeken de leraren vooral vanuit de visie van de leerling, van zijn moraal uit beoordeeld. Scherpe leraarportretten vinden we zo in Vestdijks eerste roman van
1934 Terug tot Ina Damman en het vervolg daarop, De andere school, beide
sinds enkele weken heruitgegeven als deel 3 en 4 van de „Anton Wachter" -serie.
Beide boeken verhalen de h.b.s.-tijd van Anton Wachter. Anton Wachter is
niemand anders dan Vestdijk zelf, die ongetwijfeld op het voorbeeld van Proust
à la recherche du temps perdu psychologisch diepdoorgrondend en met een buitengewoon uitbeeldingsvermogen zijn eigen schooltijd in Lahringen Harlingen, zijn geboorteplaats en in Weulnerdam Leeuwarden herbeleeft.
Hoezeer beide romans zekere documentaire waarde hebben ook ten aanzien van
de erin voorkomende leraarfiguren, weten wij nu uit de kortelings verschenen
studie van Nol Gregoor over „S. Vestdijk en Lahringen". Intussen zijn de lerarenfiguren te talrijk om ze hier zelfs maar te schetsen, maar van belang is dat de
schrijver ze ons voorstelt als mensen die negatief of positief hun invloed hebben
op de zeer gevoelige en intelligente leerling Anton Wachter, angstig als hij is ten
opzichte van het hem omringende leven en vol minderwaardigheidsbesef: voor
hem betekent de h.b.s. de proefsteen van zijn deugdelijkheid voor het leven.
Wanneer een overigens platonisch blijvende, maar diepe liefde voor het leerlingetj,e Ina Damman zijn zelfbesef doet groeien en een tegenwicht vormt voor het
bijna onuitstaanbare getreiter van zijn medescholieren, wordt bijzonder de leraar
Dr. Greve, neerlandicus, vrijgezel, een stoïcijns gelaten man, vol zelfbedwang en
onverschilligheid voor kleine-jongensgedoe, het grote voorbeeld voor Anton: zo
als die leraar wil hij alle situaties van het leven onverstoorbaar aankunnen!
Intussen bedenken we wel dat het hier gaat om leraartypen uit de jaren 19101920. Men zou het schoolwezen en vooral het type van de leraar eens uit andere
bronnen moeten bestuderen om scherp te onderscheiden wat hier document, wát
literatuur is, niet het minst omdat Vestdijks portretten in deze beide boeken de
indruk maken van met een wetenschappelijke onpartijdigheid en toch artistieke
overtuigingskracht te zijn uitgebeeld. Wanneer Anton Wachter Ina Damman
heeft hem de bons gegeven liever in Weulnerdam de h.b.s. gaat afmaken,
wordt daar de wiskundeleraar Mossel zijn grote voorbeeld. Ook in deze roman
doorziet de leerling scherp zijn leermeesters en feilloos raak demonstreert hij hun
psychische structuur.
Evenals de beide boeken van Vestdijk geeft ook W. A. Wageners roman van
1951 Cheerio de geschiedenis van een h.b.s.-tijd en een jeugdliefde, ongeveer in
dezelfde tijd gesitueerd, overigens zonder aanwijsbare invloed van Vestdijks
werk. In tegenstelling tot de boeken van de laatste vinden we in Wageners
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roman maar één uitgewerkte leraarsfiguur, die optreedt als de mentor van de
artistiek begaafde Warner Klebabbe. Die leraar, Dr. Glorie, neerlandicus, is een
idealist die vooral door buitenschoolse activiteiten ook de leerlingen wil bindti,
in artistieke prestaties. Tegenover hem tekent de schrijver kort maar scherp de
directeur, een oud-officier, die niets voelt voor het idealistisch-overschatten en
het binden van leerlingen aan de school door vertrouwelijke omgang van leraar
en leerling. Van hun principiële tegenstelling is Warner eens hun getuige: zijn
strijd bestaat daarin, dat hij, student al, maar nog niet los van zijn school, zijn
hoofdrol in Hamlet die hij onder regie van Dr. Glorie nog heeft te spelen op het
grote schoolfeest, in overeenstemming met de wens van de directeur teruggeeft,
omdat hij zelf tot het inzicht is gekomen dat deze gelijk had. Met zijn schooltijd
zijn mentor opgevend, verliest hij een verleden om onbelemmerd een toekomst te
gaan winnen.
In dit boek komt voor het eerst de zeer vertrouwelijke en persoonlijke relatie
die een leraar met een leerling kan hebben op de voorgrond. Bij zonder benadrukt wordt dat thema uitgewerkt in de van 1946 daterende roman De Paarden
van Holst, door Gerard van Eckeren in de oorlogsjaren geschreven. De toen
ongeveer 70-jarige schrijver geeft in dit nogal breed uitgesponnen boek het vitale
getuigenis van zijn liefde voor de jeugd en zijn geloof in haar mogelijkheden.
Ongetwijfeld heeft hij zichzelf verbeeld in de leraar-hoofdpersoon, de vijftigjarige Dr. Beversma, leraar Nederlands en Geschiedenis. De jeugd verschijnt
verpersoonlijkt in de idealistische gymnasiast Frits Doma. Wanneer Beversma in
de les van Frits Doma een boek afneemt dat hij zit te lezen, de essaybundel Uit
Zelfbehoud van Roland Holst, begint de roman van hun geleidelijke toenadering: want, een door de jongen aangestreepte passage het leitmotief van het
boek onthutst Beversma omdat hij achter die woorden zijn eigen levensprobleem ontwaart; hij leest: „wie ooit, al was het maar in een vroege verte, van de
verrukkingen der zielskracht het wild en helder hinniken hoorde, weet wel dat
die vrije paarden maar weinige ruiters zullen dulden" . Dat zijn de paarden van
Holst ! Beversma's leven is door zijn moedeloosheid stil komen staan: een vroeg
gestorven enig kind, de vereenzaming van zijn blindwordende maar daarin b rustende vrouw, die hij door zijn wetenschappelijk werk eigenlijk verwaarloost, de
verzanding van hun huwelijk. Zijn manuscript over Erasmus en het humanisme
alsmede zijn wekelijkse overzichten in het plaatselijk blad van het politieke
gebeuren dat valt van het ene conflict in het andere wij zijn in de jaren dertig
met Franco, Mussolini, Hitler dat alles waarvoor hij toch veel werk verzet,
maakt hem alleen maar pijnlijker bewust van het ontoereikende van de mens en
de maatschappij : voortdurend zijn verleden in de geest herbelevend, is zijn bevi nding keer op keer dat hij met alles achteraan is gekomen: en daar is nu die Frits
Doma, die in een van wereldhervorming en levensvereenvoudiging dromend
idealisme bewust op zijn toekomst van ingenieur aanleef t, de gymnasiastenclub
als preses een manifest aanbiedt, dat als conclusie heeft : wij wantrouwen alles
van de ouderen behalve de wil te geloven in onszelf. Tegenover de leugen van
de relativering, de ironie, het compromis, de bevrijdende dáád ! Steeds weer treffen leraar en leerling elkaar in een ontmoeting, wanneer diep meningsverschil
hen van elkaar vervreemd heeft. Beversma benijdt de leerling om diens zekerheid
vol jeugdig elan, het vaste punt waarin de jongen onvoorwaardelijk gelooft,
maar moeilijk kan hij afstand doen van wat hem de oudere aan levenskennis,
tradities en cultuurbezit dierbaar is geworden, hoewel hij als historicus het falen
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van de menselijke gemeenschap niet kan ontkennen. Beversma voelt al langer dat
hij zijn innerlijke onzekerheid en onrust aan zijn leerlingen meedeelt, dat hij
tekortschiet. In Beversma doet de leerling Doma zijn best de ouderen te begrij pen en omgekeerd is voor de leraar elk gesprek met de jongen een nieuwe stap
naar de herwinning van geestelijk evenwicht, de opbloei ook van zijn leven met
een benijdenswaardig gelovige, aan haar geloof haar zielskracht ontlenende
vrouw. Wanneer Frits, al student in Delft, zijn meisje van de schoolbanken, dat
hij liefheeft tegen de wil van thuis ze is niet van zijn stand door de dood
verliest en hij in volkomen psychische desolaatheid vechtend met de problemen
van dood en leven, Beversma weer opzoekt, is het de oude levenservaren leraar
die hem de zin leert van berusting in de onontkoombaarheden van het leven: wie
zijn ziel zal verloren hebben, zal haar winnen.
Geen leraarroman is me bekend die zo overtuigend en zo diepgaand uitbeeldt
hoe leraar en leerling ten aanzien van als fundamenteel ervaren levensproblemen
van elkander en aan elkander leren.
In de roman Seizoenen (1957) van de Joodse schrijver Siegfried van Praag,
die enkele jaren leraar Frans geweest is, lezen we de memoires van de oude leraar
klassieken en hebreeuws Dr. Erwin Benedix. De vrijgezel B. brengt de grote
vakantie na zijn laatste schooljaar in het lege schoolgebouw door alleen de concierge weet ervan , om de scherpste herinneringen aan alle school-lief-en-leed
zoals ze in hem opkomen, neer te schrijven. Hij wil er zich rekenschap van geven
hoezeer de school zijn leven lang zijn liefde, zijn tuin is geweest waarover alle
seizoenen zovele malen gegaan zijn. Zo ontstaan in een twaalftal hoofdstukken
twaalf dramatische hoofdpunten uit zijn leven als leraar aan de school, een
twaalftal biografieën van leraren, leraressen, leerlingen waarin alle facetten die
aan de personen zelf en hun onderlinge verhouding -door ons in het begin vragenderwij s onderschéiden zijn, tot hun recht komen. Aan het slot vertelt hij zijn
eigen „histoire intime" uit de tijd voor hij leraar aan deze school werd, alsmede
het feest dat hij voor enkele collegae en vooral vele geliefkoosde oud-leerlingen
bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag gegeven heeft.
Op dit motief: de persoonlijke reünie om het verleden nog eens te beleven en
de resultaten te toetsen aan de verwachtingen van vroeger, heeft Arie den Hertog, die enige jaren leraar aan de K.M.A. geweest is, zijn leraarroman van 1951
En jij, Schrevelius? gebouwd. Intussen is van Praags roman te veelkantig en te
geschakeerd om er in een samenvatting werkelijk recht aan te kunnen doen. Voor
één hoofdstuk maak ik een uitzondering: de geschiedenis van de leraar Natuurkunde Zomerster, die na zijn doctoraal een ongetwijfeld schitterende wetenschappelijke toekomst opgeeft om het meisje uit zijn hoogste klas dat een diepe en
xijpe liefde voor hem koestert, tegen alle menselijk opzicht in te trouwen en met
haar op te gaan in hun gezinsleven. Ieders kritiek dwingt hem elders, maar
volkomen gelukkig, opnieuw te 'beginnen. Dit thema namelijk de liefde tussen leerling en leraar is voor meer auteurs een literair motief geworden om
daarop een roman te -bouwen. Ik noem u het dit jaar verschenen romandebuut
van de jonge dichter Lou Vleugelhof, Met Lood in de schoenen, en vooral de
enkele weken geleden gepubliceerde roman De Ziener van Simon Vestdijk; het
laatste betreft de liefde tussen een lerares Frans en een van haar leerlingen. Als
literaire vorm heeft ook het „dagboek" als een bijzondere vormgeving voor de
zelfbelijdenis of de zelf ref lexie met zijn zeer subjectieve en intieme uitingswijze
zijn vertegenwoordigers onder de lerarenroman; ik noem u de bekende roman
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van de Vlaming Johan Daisne, De Man die zijn haar kort liet knippen en van
Eric van der Steen, De Beesten de Baas: de eerste een gepassioneerde zelfbelijdenis van een krankzinnig geworden ex-leraar, de tweede een nuchter-spitse zelfreflexie van een lerares Frans, waarin de allerwerkelijkste zelfervaringen van een
„femme de trente ans'' gemengd worden met het meest onwerkelijke, f antastische aandeel van beesten in haar leven.
Wanneer wij nog eens op de besproken romans terugzien, dan blijken toch
vele facetten te zijn -belicht. Een bij zakelijke opmerkelijkheid is de zekere voorkeur voor de leraar Nederlands en voor de vrijgezel. Opvallend is het overwicht
van het negatieve; de leraar wordt ons in de moderne roman bij voorkeur uitgebeeld in zijn menselijk tekort. Minder lijkt mij dat afhankelijk te zijn van het
leraarschap als zodanig of van de wijze waarop het in het maatschappelijk bestel
verschijnt, maar veeleer is het een opvallende tendentie in de moderne romanliteratuur in het algemeen. Ook Dr. Fetter concludeert met betrekking tot de
priesterroman dat de auteurs vooral die priesters uitbeelden die weinig beantwoorden aan het ideaal dat vooral de kerk aan hen stelt. Dat de auteur voorkeur
heeft voor hetexcessieve, het uitzonderlijke, het ongemene in mens en gebeuren.
is tegelijk zijn creatieve en artistieke noodzaak en behoefte: hij copieert niet het
algemene leven, maar intensiveert het bij zondere gebeuren om het toch symbool
te doen zijn van wat is. Het niet zelden tot tragiek uitgroeiende conflict in de
mens zelf of in zijn verhouding tot de mensen is de wezenskern van alle romanliteratuur, eerder nog is het de polaire structuur van het leven, de mens zelf.
Maar als van onze tijd -bekent zich ook de leraarroman door de scherpe accentuering, de overbeklemtoning zelfs van het kleinmenselijk niet 'bereiken, ofwel het
schuldeloos niet vervullen door onontkoombaar noodlot ofwel het zondig tekortschieten door ontoereikend bestemmingsbesef of onvoldoende geloof.

INTERNATIONALE
KRONIEK

Polen 1960
CYRILLE BOLDIREV

E topconferentie van de maand mei werpt nu reeds een schaduw vooruit
of, als men het liever anders zegt, de ontmoeting, welke in september 1.1.
heeft plaats gehad tussen Chroestsjef en Eisenhower in Camp Davis sorteert nu
reeds een effect. In Polen testland en proefobject voor de wereldpolitiek van
de ontspanning en de coëxistentie (of van het gemeenschappelijk overleven,
zoals Herter dat laatst een beetje luguber noemde) wordt de toenadering
tussen de twee groten met onverdeelde vreugde door het Warschau-regime begroet, maar het volk staat er met gemengde gevoelens tegenover, al naar deze
„verzoening" een weerslag heeft op Polens binnenlandse ontwikkeling of op zijn
positie tegenover het buitenland.
Wat dit laatste aspect betreft kan de zaak heel eenvoudig gesteld worden: de
westerse machten, zowel de Angelsaksers als Frankrijk, zijn bereid, de OderNeisse-grens te erkennen. Of dit nu door een formele akt geschiedt, wat nog te
betwijfelen is, of door middel van verklaringen van de leidende staatslieden zoals reeds gebeurd is door de Gaulle en Debré of alleen maar stilzwijgend,
is van weinig belang. Adenauer geeft zich duidelijk rekenschap van deze situatie
en hij probeert alleen een formele stap te vermij den; hij wil dit, zowel om inwendige moeilijkheden te vermijden en zijn prestige te handhaven, alsook om Duitsland niet aan een hypothetische toekomst te binden. Hoe dan ook, we moeten de
dingen bij hun naam durven noemen en ze niet in een nevel van geruststellende
commentaren hullen. Dat deze zijde van de toenadering tussen de V.S. en de
U.S.S.R., van de diplomatie van McMillan en de Gaulle, door alle Polen met
vreugde begroet wordt, mag ons niet verwonderen. Maar heel anders staat het
met de gevolgen van de huidige wereldpolitiek voor Polens binnenlandse situatie.
Kort na zijn terugkeer uit de V.S. en uit China, heeft Chroestsjef een zesdaags
bezoek gebracht aan Roemenië, van 19 tot 25 oktober. Op 17 oktober vergaderde
in Warschau het Centraal Comité der Communistische Partij . Ochab (minister
van Landbouw) is daarvoor uit Amerika teruggekeerd, Rapacki (minister van
Buitenlandse Zaken) uit Londen. Vóór of na deze bijeenkomst schijnt Chroestsjef een geheim gehouden ontmoeting met Gomulka gehad te hebben. In ieder
geval hebben Chroests j ef s reisindrukken uit Amerika en China hem ertoe bewo,gen, hetzij het bevel, hetzij de permissie te geven om de teugels in Polen strakker
aan te halen. Meer dan waarschijnlijk heeft de verzekering van hun westergrens
het de Polen gemakkelijk moeten maken, vrede te nemen met een strengere koers
op binnenlands gebied, en dit juist in de drie meest delicate sectoren: de economie (industrie en landbouw) , de verhouding tot de Kerk, en het culturele leven.
De terugslag op deze sectoren is onloochenbaar. Juistdaarom wil men hem
met alle middelen verdoezelen. Toen Rosenthal, de correspondent van de New
York Timer, over deze wijzigingen schreef op een wijze die nu niet precies vriendelijk was voor de gezagdragers, heeft men hem willen afstraffen. Maar de f ei
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ten worden daardoor niet ongedaan gemaakt. Evenmin door de plechtige en herhaalde verzekering, dat men niet wil afwijken van de in oktober 1956 ingeslagen
weg. Men denke maar even aan een leerrijk voorbeeld: in Oostenrijk bleven de
opvolgers van Dolfuss ook zogenaamd de politiek van de kanselier trouw, maar
dit leidde toch maar tot de bekende gebeurtenissen van maart ' 1938 ... .
Laten we eerst de zakelijke veranderingen beschouwen. De industrie heeft te
kampen met grote moeilijkheden: de reeds zeer lage salarissen en lonen nemen
nog af in koopkracht. Dat de arbeiders aan het drinken gaan, is begrijpelijk; dat
ze van het werk wegblijven, is niet te verontschuldigen. De bedrijfsleidingen
worden nu verplicht normen op te stellen voor maximum-prestaties, die zin en
fysisch vermogen van de arbeiders ver te boven gaan. Op het platteland wordt
van de boeren geëist, de prijzen opnieuw tot een groteske hoogte op te voeren en
daartoe wordt van hen de betaling gevorderd van aanzienlijke achterstallige
belastingen; wie niet kan betalen, wordt bedreigd met confiscatie van zijn bezittingen.
Ook de geestesarbeiders wordt een strengere tucht en een nauwgezettere aan`
passing aan de eisen van de socialistische opbouw opgelegd. De strakke censuur
wil nu niet alleen meer dat men het negatieve verzwijgt, maar dat men zich ook
positief inzet voor het communistische systeem, dus voor het collectief bezit, de
arbeid, de verdediging van het socialisme tegen de dwalingen der bourgeoisie, en
de propaganda van het wetenschappelijk denken tegenover het „religieuze obscu.
rantisme". Wetenschappers, schrijvers, kunstenaars hebben zich aan deze richtlijnen te houden, anders geraken ze wel niet meer in de gevangenis, maar worden
ze afdoende geboycot.
De Kerk ziet haar vrijheid van handelen buiten de eigenlijke eredienst steeds
meer beknot. Vooral het godsdienstonderricht in de staatsscholen, dat na 1956
opnieuw ingevoerd was, schijnt bedreigd. Buiten de zo juist genoemde concrete
veranderingen, is er een verslechtering van de algemene sfeer te bespeuren. De
meeste intellectuelen, de gelovigen. de boeren voelen zich bang en onbehaaglijk
te moede : wat is er nog allemaal op til ? Bij de vroegere middenklasse en bij vele
arbeiders komt daar nog bij dat men de indruk krijgt, door het Westen verlaten
te worden: uit Amerika zijn alleen wat schone woorden te verwachten en wellicht, ja, ook een beetje hulp door Ochab beloofd bij zijn terugkeer uit de
Verenigde Staten in de vorm van voedingsmiddelen, machines en industriële
grondstoffen; deze hulp gaat echter niet ver: slechts zo ver als ze de Russen geen
aanleiding tot ergernis geeft.
Wie de koerswijziging in de weg staat, wordt opzij geschoven. Kort na elkaar
zijn aldus verwijderd: de minister voor cultuur en kunst, Kuryluk; het lid van het
Politbureau Jerzy Morawski, die in oktober 1956 een der negen toen gekozen
leden van dit hoogste partij-orgaan was en die lange tijd onder de machtigste
mannen van Polen werd gerekend; de minister voor opvoeding Wladyslaw Bienkowski, die tot voor een jaar tot de intiemste vrienden van Gomulka behoorde;
de leider van het Instituut voor internationale aangelegenheden, Professor Hochfeld; de leider van het centrum voor sociologisch onderzoek Professor Chalasinski; de president van de schrijversvereniging Slonimski. Al deze mannen zijn
van verschillende afkomst, en van verschillende partijen. Morawski, Bienkowsk!
en Kuryluk zijn van oudsher communist. Hochfeld en Slonimski stammen uit de
rijke Joodse burgerij ; de een was een gematigde socialist, de ander een radicaal-linkse zonder tot enige fractie te behoren. Een ding hadden allen echter gemeen-
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zij stonden een liberale houding voor en wezen elke beperking van geestelijke
vrijheid af. Zij zijn niet eenvoudigweg geliquideerd, men heeft hen niet vervolgd
dit onderscheidt Polen nog steeds van andere volksdemocratieën , men
heeft ze slechts op een zijspoor gezet. Morawski werd vice-president der staatscontrole, een ambt dat Gomulka bekleedde na zijn val, v66r hij in de gevangenis
geraakte. Kuryluk werd gezant in Wenen, Bienkowski werd voor de tweede maal
directeur van denationale bibliotheek, Slonimski blijft deel uitmaken van het
directie-comité der schrijversvereniging.
Veel belangrijker nog dan deze degraderingen is de vraag, wie de vrijgekomen
plaatsen innemen. De portefeuille van kunst en cultuur en die van opvoeding
zijn gegeven aan weinig briljante partijlieden, die de nieuwe koers onverbiddelijk
toepassen; het zijn wisselbare figuren. Aan het hoofd van het Instituut voor
internationale aangelegenheden kwam de ziekelijke ex-journalist Ostap Dluski,
een beproefde en strijdbare theoreticus, en als helper kreeg hij Kiriluk toegewezen, ook een „harde". Van niet minder belang is de vervanging van Slonimski
door de internationaal bekende schrijver Jaroslaw Iwaszkiewicz. Bewonderaar
van Pilsudski, afstammeling van een geslacht van oud-adellijke grootgrondbezitters, gehuwd met de erfgename van een van de grootste industriebedrijven van
Polen, is deze man er steeds voortreffelijk in geslaagd zich aan alle situaties aan
te passen. Met het gevolg dat hij nu nog in zijn prachtige domeinen bij Warschau woont en als een van de heel weinig geprivilegieerden een rijkdom bezit
welke men ook in het Westen zou benijden. Over hem wordt een anecdote verteld, die niet alleen voor hem typisch is. Toen Koningin Elisabeth van België
haar bezoek bracht aan Warschau, was hij haar ere-begeleider. Hij vergezelde
haar zelfs naar de H. Mis op zondag en maakte zorgvuldig alle gebruikelijke
gebaren en gebeden mee. Toen de koningin hem daarna vroeg: „ik heb gehoord
dat u een communist bent, maar nu ontpopt u zich als een gelovig katholiek ?"
antwoordde Iwaszkiewicz: „Catholique croyant, si, mais je ne pratique pas. Communiste pratiquant, si, mais je n'y crois pas" . Vooral omdat hij aldus zogenaamd
niet tot de partij behoort, is hij president van de schrijversvereniging geworden:
daar zetelen nu zes communisten en acht partijlozen, die allen de opdracht hebben, voortaan alle regime-vijandig dichterschap te verhinderen en de „ingenieurs
van de geest" slechts in de zin van de socialistische opbouw te laten werken.
Terwijl de zuiveringen in de literatuur- en de universiteitswereld de brede
massa niet raken, zijn de benoemingen op de leidende posten in de economische
departementen voor iedereen minder licht verteerbaar en van beslissende invloed
op het gehele openbare leven. Figuren die bekend stonden als trouwe Stalinisten
of, laten we zeggen, als markante persoonlijkheden in de Bierut-periode, bevinden zich nu weer aan de top: Tokarski en Szyr zijn beiden plaatsvervangend
minister-president geworden, Gede is tot plaatsvervangend directeur van het
planningsbureau benoemd. Eugeniusz Szyr was de vertrouweling van de begaafde, doch fanatische en gehate economie-dictator Hilary Minc, die een tijd lang
directeur was van het planningsbureau; na de gebeurtenissen in Posan (28 juni
1956) moest hij zijn plaats afstaan aan een vriend van Cyrankiewicz. Julian
Tokarski was minister voor de motorenindustrie en machinebouw, als zodanig
verantwoordelijk voor de onlusten van Posan en daarom ook door Cyrankiewicz
doorgezonden. Tadewsj Gede, minister voor buitenlandse handel en vice-premier,
was vijf jaar lang gezant in Moskou, waar hij de bijzondere gunst van Chroests j ef verwierf. De pijnlijkste herinnering bewaart men in Polen evenwel aan
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Kazimierz Witasewskï. Deze vroegere meester der communistische propaganda
in het leger, verwierf de bijnaam „Generaal Gaspijp", omdat hij in oktober 1956
de raad gaf, tegen de opstandelingen machinegeweren (gazrurki) in te zetten.
Nu zijn ze allemaal weer terug, de vertrouwde, onvergetelijke figuren van de
voorbij gewaande Bierut-tijd. En het doet er weinig aan toe dat men ons wil
geruststellen met de bewering als zouden zij helemaal veranderd zijn.
Al deze nieuwe benoemingen hebben een ingrijpende omkeer teweeggebracht
in de tactiek tegenover de Kerk. Toen in 1956 een eind gemaakt werd aan de
brutale Kulturkampf van het Bierut-systeem, maakte niemand zich illusies omtrent de motieven die hierbij voorzaten: de communistische leiders, die persoonlijk tegenover de godsdienst niet alleen onverschillig, maar zelfs vijandig stonden, hadden slechts één zorg: de nationale eendracht en rust in het land. Maar
nu blijkt duidelijk dat deze mildere koers op den duur geen stand kan houden.
Morawski, die van een radicale anti-clericaal een voorvechter van de geleidelijke
samenwerking tussen Kerk en Staat was geworden en die naast de cultuuraangelegenheden ook de betrekkingen tot de confessie onder zijn bevoegdheid had, is
in beide sectoren vervangen door Ochab. Deze man, die tot nog toe minister
van landbouw was en Gomulka's voorganger is geweest als eerste partijsecretaris
en nu zijn plaatsvervanger algemeen wordt aangenomen dat hij Gomulka
binnen afzienbare tijd zal opvolgen , is allesbehalve een vriend van de godsdienst. De minister voor opvoeding, die voor kunst en cultuur, die voor het
hoger onderwijs, zijn dat evenmin. En in de gelijkgeschakelde pers, in de partijhorige culturele tijdschriften, in de redevoeringen der politieke leiders, overal
wordt een grimmige anti-kerkelijke toon gevoerd.
Ach, oktober 1956 is een verre herinnering geworden en oktober 1959, eer
gevolg van Camp Davis en reeds een effect van een topconferentie die nog in
voorbereiding is, reveleert ons daarentegen de harde realiteit.
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KUNSTKRONIEK

Het Unesco-gebouw te Parijs
Integratie der kunsten?
FRANCOISE CHOAY

IE de verhouding tussen plastische kunsten en architectuur wil analyseren
en de voorwaarden bepalen voor wat men is gaan noemen de „integratie"
van schilder- en beeldhouwkunst in de hedendaagse bouwkunst, vindt daar geen
geschikter voorbeeld voor dan de nieuwe Unesco-gebouwen op de Place de Fontenoy te Parijs. De architectuur van Breuer, Zehrfuss en Nervi, die ongetwijfeld
haar plaats zal krijgen in de vormengeschiedenis van onze eeuw, heeft men
inderdaad willen aanvullen door een serie van plastische werken. Het comité van
„artistieke raadgevers" heeft daarvoor geen beroep gedaan op gearriveerde „academici'', zoals dat in dergelijke gevallen maar al te vaak gebeurt, maar op elf
werkelijk levende en scheppende kunstenaars, van verschillende landen, van verschillende generaties ook: Picasso is vertegenwoordigd, die in 1881, en Karel
Appel, die in 1925 is geboren. Zo groots was de opzet van deze onderneming,
dat een analyse van de resultaten moet kunnen leiden tot conclusies die verder
reiken dan dit bijzonder geval.

W

Vooraleer de kunstwerken zelf te behandelen, is het van belang de grote lijnen
te schetsen van de architectuur waarin zij hun plaats hebben gekregen. Het hele
Unesco-complex bestaat uit drie gebouwen: het Secretariaat, een kantoorgebouw
van acht verdiepingen (1, 2, 17); het Conferentiegebouw, een gelijkvloers met
cour anglaise (3, 6, 11) ; en ten slotte de Zetel der Permanente Delegaties, een
constructie die, aanvankelijk niet voorzien, pas op het laatste ogenblik aan het
algemeen plan is toegevoegd en door haar middelmatige vormgeving van minder
belang is.
Het Secretariaat, in de vorm van een Y met gebogen benen, vormt een
prachtige variatie op het thema van de skeletbouw. Zijn betonnen geraamte,
day geheel zichtbaar bleef, is merkwaardig in twee opzichten. Van de ene kant
getuigt het van een uiterste logica in de aanwending der materialen, welke alle
onverantwoorde vormgeving uitsluit: de ongewone en sculpturale vorm der
pijlers is de strenge uitdrukking van een nauwkeurige berekening. Van de andere
kant is het beton hier -behandeld op een manier die men over het algemeen niet
aantreft in de betonarchitectuur en met name in die van Le Corbusier: een bij zonder bestudeerde en verzorgde bekisting, die overigens overal zichtbaar is gebleven, heeft van een ruwe en neutrale bouwstof een edel materiaal gemaakt.
Het structurele complement van dit geraamte wordt gevormd door glaspanelen
welke, behalve aan de noordkant, verlevendigd worden door een spel van zonneschermen. Bijkomstige elementen ten slotte, als de trappen (vooral de noodtrap,
die in zijn geheel aan de buitengevel is aangebracht) (1) en de luifels bij de
ingangen, getuigen van eenzelfde strenge constructiviteit, maar zijn tegelijk
opgevat als werkelijke sculpturen die de austeriteit van de architectuur breken.
Het Conferentiegebouw (3) van zijn kant demonstreert de techniek van het
als een licht zeil voorgespannen beton. Om akoestische redenen zijn de wanden
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der twee dragende muren en van het dak geplooid als een accordeon, zodat het
geluid overal gebroken wordt. In deze van de voorgaande zo verschillende structuur treft men hetzelfde evenwicht tussen vormen en krachtlijnen. Ook hier zijn
het mathematische berekeningen en niet de grillen van de verbeelding welke de
morfologie bepaald hebben der centrale binnenpijlers: zij dragen de twee hellende dakvlakken die reeds gedeeltelijk in evenwicht gehouden worden door de
lichte wanden. Ook hier is het beton zorgvuldig gefatsoeneerd; anders dan in het
Secretariaat, vormt liet hier echt=er gesloten wanden. De niet dragende muren zijn
gedeeltelijk in glas; het metselwerk ervan is, zoals de zijgevels van het Secretariaat, bekleed met travertino-marmer, zodat het contrast der materialen eerlijk het
functioneel onderscheid laat zien.
Al ervaart men in beide gebouwen eenzelfde veredeling van het materiaal,
een zelfde geest van strengheid en spaarzaamheid, toch is er tussen beide geen
onmiddellijk verband: volgens de plannen zouden ze duidelijk van elkaar gescheiden staan, en deze ruimtelijke afstand zou hun geestelijke afstand veruiterlijken. Ongelukkig heeft men ze naderhand kunstmatig en nogal onhandig met
elkaar verbonden door een wandelgang van een heel middelmatig allooi.
Het derde gebouw daarentegen staat helemaal apart: een beglaasd parallelepipedum op pijlers. De ruimte onder het gebouw is helemaal vrij gelaten, met uitzondering van een kubus, die niet transparant en licht is gehouden zoals men
logisch zou verwachten, maar opaak, met zware granieten wanden.
Was er aan de buitenzijde van dit architecturaal complex nog plaats voor plastische kunstwerken ? Waar zou men die kunnen „integreren" ? De glazen gevels
lieten geen vlakken vrij, evenmin de muren in geplooid beton, welke in hun
strengheid de Egyptische monumenten uit de klassieke periode oproepen. Alleen
de gemetselde beschotten boden bruikbare vlakken. Maar waarom deze elementen van bijkomstig belang die noodzakelijk op het tweede plan moesten blijven,
gaan benadrukken ? De redelijke oplossing bestond hierin dat men de verschillende kunstwerken een organische plaats zou geven in de tuinen rond de gebouwen.
Twee uitzonderingen heeft men gemaakt. De eerste is de kubus onder het
gebouw der Permanente Delegaties, welke de receptiezaal bevat. Voor één der
wanden heeft Bazaine een kleurrijk mozaïek ontworpen, dat het zware graniet van
de andere zijden vervangt. Maar deze oplossing lijkt ons niet zo heel gelukkig.
Boven zeiden we reeds dat men deze kubus niet de schijn van een functionele
zwaarte had mogen geven, men had hem integendeel moeten „wegwerken" ;
maar als men hem dan toch wilde versieren, had men dat moeten doen met de
vier zijden gelijkelijk. Nu brengt men er nog een discontinuïteit in welke de fout
slechts zwaarder maakt. Op dezelfde manier werd het gecementeerde metselwerk
dat de bibliotheek onder de pijlers van het Secretariaat afsluit, toevertrouwd aan
Hans Arp voor een reliëfcompositie (4) . Maar deze reliëfs horen daar niet organísch thuis: het zijn gewoon vormen die om het even waar kunnen geplaatst
worden en die men nog liefst op papier gedrukt zou zien.
Buiten Arp en Bazaine werkten de andere kunstenaars in de tuinen zoals
logisch was. Het grote zwarte stabile van Calder (10) dat op een veel te massieve basis rust, werd zo geplaatst dat de schaduwen van zijn spel op de plooimuur van de Conferentiezaal zouden vallen. De verhouding tot de geconstrueerde ruimte is voortreffelijk. Alleen kan men zich afvragen of deze speelse humor
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niet wat misplaatst is ten opzichte van een wand die Nervi grandioos heeft gewild, en of het fijn metalen geraamte van de Eif f eltoren, dat zich aftekent tegen
de horizon, dit log stuk speelgoed niet belachelijk maakt.
De groep van Henri Moore (8, 9) is geplaatst in de buurt van het Secretariaat,
op het grasperk bij de gevel van Suf f ren. Zijn barokke vormen hadden een gelukkig contrast kunnen realiseren met de strenge lijnen van het gebouw. Maar
deze iunctie wordt reeds vervuld door een luifel vóór de ingang: een onhandig
zeilvlak in beton. De nabijheid van deze luifel schaadt aan Moore's beeldhouwwerk, maakt het minder krachtig, minder zuiver, overtollig.
De wandelgang, welke de twee hoofdgebouwen verbindt, heeft ook zijn artistiek complement gekregen. En hier werd zonder twijfel de zwaarste fout gemaakt
tegen de „integratie". We bedoelen de twee granieten muren, waarvan twee vlakken door de grote keramist Artigaz, naar een maquette van Miro (18) , bekleed
zijn met tegels van geglazuurd aardewerk. Voor de techniek welke hier ontplooid
is, hebben we alle bewondering, en de warmte der tonaliteiten komt prachtig uit
tegen het austere grisaille van het beton. Maar deze twee muren, die de ruimte
der tuinen hadden kunnen dif f erenciëren, bevinden zich daarvoor veel te dicht
bij de gebouwen. Zij missen alle ruimtelijke betekenis, en bijna naast een lage
muur geplaatst, welke we boven al bekritiseerd hebben, accentueren ze daar
alleen nog maar de zwakheid van.
Ten slotte heeft Noguchi (13) , tussen het gebouw der Delegaties en hetsouterrain van het Conferentiegebouw, enige beeldhouwwerken verspreid opgesteld in een grillige Japanse tuin waarvan het exotisme ons erg betwistbaar lijkt.
Een Japanse tuin is een welbepaalde culturele instelling. Hier echter is hij door
een voos formalisme en een vals „internationalisme" verbasterd en ontdaan van
heel zijn inhoud., van heel zijn specifieke eigenheid.
Is de plastische kunstwerken binnen de gebouwen een beter lot te beurt gevallen ? Ten slotte waren hier talrijke, nog vrij onbepaalde, ruimten vrij gebleven:
de open wandelgang en receptiezalen konden door aangepaste kunstwerken verfraaid, verdeeld en gevaloriseerd worden. Alle sculptuur werd hier echter uitgesloten, alleen op schilders werd een beroep gedaan voor de twee publieke zones:
d begane gronden, en de zevende verdieping van het Secretariaat, waar het restaurant en de cafetaria zich bevinden. Voor de zevende verdieping werden drie
doeken besteld, respectievelijk bij Afro, Appel en Matta. Deze kunstenaars verkozen te werken in de rust van hun atelier, en niet ter plaatse. Na voltooiing
diende men de werken maar ergens op te hangen. Dat van Afro (12) en dat van
Matta (14) werden gewoon op de wanden geplakt. Het eerste, een compositie in
subtiel grijs, bevindt zich op de muur die naar het restaurant leidt in een heel
ondankbare situatie: de bindende functie van deze muur had onderstreept kunnen worden door een fresco dat de hele wand zou bekleden. Het science-fictionvisioen, dat Matta schilderde voor de bar, in een blauw dat vaak vloekt met het
blauw van de hemel (in een architectuur waarvan de hemel, dank zij de glazen
gevels, een van de sleutelmaterialen is), moet zich niet minder in de verdrukking
voelen in de hoek waar het in verzeild is 1 ) . Alleen het werk van Appel (7) is,
helemaal toevallig, omdat men er geen blijf mee wist, ten slotte op een gelukkige
plaats terecht gekomen: in een lijst gevat, welke het voldoende vergroot op-dat
1

) Voor de cafetaria ontwierp Brassai een groot fotopaneel (15) .
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het die rol vervulle, verhult het de toegang tot de keuken en deelt aan het geheel
van het restaurant de blije uitbundigheid mee van zijn dikke verflagen.
Op de begane grond is al het schilderwerk samengebracht in het Conferentiegebouw. De immense gemetselde wand die het uiteinde van de grote hal afsluit
in de wandelgang, is toevertrouwd aan Picasso (5) . Picasso wilde blijkbaar Michelangelo's avonturen niet herhalen en bleef bovendien vrij onverschillig tegenover de hele onderneming: ook hij heeft er zich wel voor gewacht, om ter plaatse
te komen werken. Naar een maquette heeft hij zijn onmetelijk paneel, bestaande
uit samenvoegbare elementen, gemaakt in de Provence. Eens te meer verbijstert
Picasso de toeschouwer; hier echter meer omdat hij met hem spot dan omdat hij
dwingt tot een werkelijk nieuwe visie. Het werk werd op een goede plaats aangebracht, zo lang de magnifieke binnenruimte van de hal er was, maar die heeft
men achteraf verminkt door een werkelijk wanstaltig betonnen passerelle: als een
toegang tot de projectiekamer van de grote conferentiezaal had men deze moeten
herleiden tot een variante van de metalen ladder. Nu echter staat ze in de weg
om Picasso's compositie in haar geheel te beschouwen, op minder dan enkele
meters afstand. Van uit de wandelgang biedt ze een potsierlijke aanblik, doordat
de koppen van de personages juist boven de passerelle uitkomen..
Ten slotte prijkt in de kleine conferentiezaal een werk van Tamayo, de enige
kunstenaar met Noguchi die ter plaatse heeft gewerkt: een Prometheus in een
symfonie van rood (16) . Ingevoegd in een conventioneel vlak boven de toegangsdeur, gekeerdnaar de presidentszetel en niet naar het publiek, lijkt het
werk daar geïsoleerd te hangen, veel te klein tussen de ontzaglijke wanden. Men
heeft het blijkbaar maar achtergelaten op de enige plaats die nog beschikbaar
was, maar waar een plastische versiering best kon gemist worden.
Met deze korte analyse moeten we volstaan. Er blijkt toch wel uit, dat het
experiment van de Unesco een briljante mislukking is geworden. En wil men
hier de oorzaken van onderzoeken, dan komt men er misschien toe, de voorwaarden te bepalen voor een werkelijke integratie van de kunsten in de hedendaagse
architectuur. Slechts enkele willen we hier noemen van degene die ons het inte
ressantst lijken.
1. De structurele architectuur (evenals sommige klassieke architecturen)
schijnt geen kunst te verdragen op de buitenvlakken. Of het geraamte in metaal
of in beton is, steeds meer laat de architectuur plaats voor het lege, en de muren
worden schermen zonder massa wier betekenis zin genoeg heeft om niet meer
geaccentueerd te hoeven worden. Daarentegen schijnen nevenelementen, als trappen en luifels, geroepen om een plastische rol te spelen, te vergelijken met di..
der sculpturen. In het Unescogebouw blijkt de noodtrap een meer expressieve
sculptuur te zijn dan Calders mobile, de luifel van de piazza een imposanter
beeldhouwwerk dan Moore's groep. Elders vindt men hier meer voorbeelden
van: de trappen of de pijlers van Le Corbusier in Marseille, de zonneschermen
van Chandigarh.
Even zeker is, dat de architectuur der betonschalen en van de hangende daken,
dank zij het uiterst plastisch geworden materiaal, de neiging heeft om steeds
meer sculpturale vormen aan te nemen en om de architect de rol van een beeldhouwer toe te bedelen. Dit laatste zou zelfs het gevaar kunnen inhouden, dat de
architect zich tot een louter spel laat verleiden, zoals wel eens gebeurt met een
Oscar Niemeyer. Van de andere kant wordt in de beeldhouwkunst de tendens
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merkbaar om steeds meer bouwkunst te worden: vooral in het metaal inspireren
talrijke niet-figuratieven zich op de bouwgeraamten die het uitzicht van onze
dagelijkse omgeving zo ingrijpend gewijzigd hebben.
2. Als gevolg daarvan: kunstwerken buiten de gebouwen moeten essentieel
opgesteld worden in de tuinen en ruimten welke het gebouw omgeven. Maar als
dat zo is, moet de geest van de gekozen werken (door harmonie of door contrast) in verhouding zijn met de geest der architectuur waarmee ze een totaliteit
moeten vormen. Een van de gelukkige voorbeelden welke men steeds weer aanhaalt, is de Zege van Antoine Pevsner in het researchcentrum van General Motors in de V.S. Het lijkt wel zo dat men op zijn hoede moet zijn voor een al te
grote autonomie van de beeldhouwkunst ten opzichte van de architectuur, en in
ieder geval moet men, zonder daarom in een versieringszucht van bedenkelijke
smaak te vervallen, de neiging vermijden om een staal te geven van alles en nog
wat, zoals dat in het Unescogebouw gebeurd is.
3. Schilderkus. st en beeldhouwkunst zijn, sinds de Renaissance, geëvolueerd
tot een steeds completer individualisme, terwijl parallel daarmee de bouwkunst
zich steeds minder voor de andere kunsten is gaan interesseren. Indien de nieuwe
architectuur de levende kunsten wil integreren, moeten architecten en kunstenaars hun werkmethoden en de opvatting van hun respectievelijke praktijk veranderen. Bovendien is niet zo maar elk kunstenaar van waarde bekwaam tot een
monumentale schepping. Men kan zich moeilijk inbeelden dat een Wols een
fresco zou schilderen voor een openbaar monument, maar het is jammer dat een
Pollock nooit de gelegenheid heeft gekregen om aan een architecturaal ensemble
mee re werken.
4. De beeldhouwkunst wordt niet genoeg aangewend in de binnenruimten
van de huidige architectuur, waar ze nochtans tegelijkertijd een constructieve en
een decoratieve functie zou kunnen vervullen, en dus een volkomen integratie
realiseren. In dit verband mag men misschien herinneren aan het prachtige
scherm dat Harry Bertoia ontwierp voor de kapel van de MIT van Eero Saarinen
mooi op zichzelf, is dit scherm bovendien onontbeerlijk voor de ruimtelijke differentiatie van het gebouw en nodig voor de verdeling van het schemerlicht dat
de architect hier wilde.
Ten slotte willen we, naar aanleiding van de Japanse tuin, nog even de aandacht vestigen op de veraigemeende tendens van de hedendaagse kunst om „cosmopolitisch" te doen. Dit proces loopt meestal uit op het ontlenen van vormen
welke oorspronkelijk gebonden zijn aan rijke en heel specifieke culturen, en ten
slotte van alle inhoud ontdaan worden. Dat men ons geen regionalisme verwijte.
We willen er alleen op wijzen dat onze geïndustrialiseerde (planetaire en cosmopoliti sche) maatschappij, haar eigen kunst zal vinden, niet de dag dat de symbolen van het oude Japan of het abstracte impressionisme van een bepaalde Parijse
school over de hele wereld verspreid zullen zijn, maar pas als zij er toe komt,
nieuwe, oorspronkelijke en geheel eigen vormen uit te werken die aansluiten bij
haar eigen historiciteit.
Wellicht vindt de lezer onze kritiek onbarmhartig. Maar onze strengheid is
alleen de keerzijde van onze bewondering, zowel voor de architectuur welke hier
gerealiseerd is als voor de grootsheid waarmee de verantwoordelijken het probleem van de integratie der kunsten hebben gesteld. Dit is een poging geweest
welke enig is in haar genre. We moeten de lessen trekken uit dit glorieuze falen.
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Lourdes: onbillijk en raadselachtig?
DR. W. PETERS

ET jaar 1954 was een officieel Maria-jaar, uitgeschreven ter herinnering
H
aan de dogma-verklaring van Maria's Onbevlekte Ontvangenis, honderd
jaar te voren. Het jaar 1958 was een Lourdes-jaar en herdacht de verschijningen
van Maria aan Bernadette in 1858. In beide Maria-jaren werden er vele tridua
e.d. gehouden; er verschenen talloze artikelen over Maria, er werden bedevaarten georganiseerd; Maria-congressen op grootse of wat meer bescheiden schaal
vonden in binnen- en buitenland plaats. Men zou verwachten dat dit alles er
toe heeft bijgedragen om de Maria-devotie een grotere plaats in te ruimen in
het godsdienstig leven van de christen. Merkwaardig genoeg menen we echter
het tegendeel te moeten constateren. Het komt ons voor dat het lof in mei- en
oktobermaand minder bezocht wordt, dat het rozenkransgebed aan populariteit
heeft ingeboet, dat de bedevaart naar allerlei Lieve-Vrouwtjes zich steeds meer
gaat beperken tot een ouder geslacht, dat scapulier en medailles, „er uit raken",
dat de Maria-congregatie een zeer moeilijke tijd is ingegaan, enz. enz. Wij
willen hiermede allerminst zeggen dat er op het terrein van de Maria-devotie
zware verliezen geleden zijn, en dat de twee Maria-jaren averechts gewerkt
hebben. Integendeel, we willen in dit opstel juist aantonen dat schijnbaar verlies
in feite hoogst belangrijke winst betekent; en ons lijkt de beste wijze om dit
duidelijk te maken enkele Lourdes-feiten nauwkeurig te bezien.
Lourdes is wat men noemt een genade-oord. Het bevreemdende is dat men
vrij kapitaalkrachtig moet zijn om hiervan te kunnen profiteren. Dit geldt
natuurlijk niet van de geluksvogels die in Zuid-Frankrijk wonen, en misschien
ook niet van de enkelen die op rekening van een parochie of vereniging de
bedevaart kunnen maken. Normaal gesproken maakt echter de katholiek uit
Californië of Japan helemaal geen kans. Hij blijft verstoken van de Lourdesvoorrechten. Men zal antwoorden dat Maria ook goed is in Japan en Amerika:
wij constateren het feit dat de wonderen in Lourdes geschieden, en dit niet
alleen fysieke wonderen in de vorm van genezingen, maar ook de geestelijke
wonderen van bekering, verdiept geloof, enz. Vreemd is ook dat bijzondere
genaden geschonken worden in een bepaalde plaats: als er immers één genadeoord is, dan zal het toch wel het huis Gods zijn, vooral wanneer daar Christus
wezenlijk tegenwoordig is. Toch constateren we opnieuw dat de feiten uitwijzen
dat Lourdes inderdaad een oord van bijzondere genaden is. Hetgeen al evenmin
erg begrijpelijk is, is dat er in Lourdes mateloos veel menselijk leed bijeen
gebracht moet worden, en dat één op de zoveel duizenden genezing vindt: en de
meesten gaan naar Lourdes om genezing ! als doktoren alle hoop hebben opgegeven, probeert men Lourdes ! Het lijkt zinloos om met zieken te sjouwen,
wanneer er zo nu en dan eentje genezen wordt. Moeten we aannemen dat het
Gods wil is om de stakkerds in Lourdes te verzamelen, hen daar in diepste
armzaligheid te laten smeken om genezing, terwijl het resultaat buiten iedere
verhouding staat ? De vraag komt dan vanzelf in ons op, waarom de genezing zo
zeldzaam is, zo buiten iedere proportie staat tot het aantal dat genezing zoekt.
Weer een andere vraag is, waarom in Lourdes nooit een wonder gebeurt als het

462 LOURDES: ONBILLIJK EN RAADSELACHTIG?

opstaan uit de dood ? Dit zou wel het frappantste zijn dat er ooit gebeuren kan,
en het effect op ongelovigen maar goedwillenden zou onontkoombaar zijn. En
boven al deze problemen en vragen uit gaat ons zoeken naar de reden waarom
het Maria is die de bijzondere genaden meedeelt, en waarom het Maria is als
Onbevlekte Ontvangenis, en niet bijvoorbeeld als Koningin des Hemels, Troost
van Bedroefden, of Heil der zieken ? en waarom zij zich openbaarde aan Bernadette, en niet aan een pastoor van Ars of iemand anders?
Met deze en dergelijke vragen voor ons stellen we eerst vast dat Lourdes
onmogelijk méér genade-oord kan zijn dan Gods bijzondere tegenwoordigheid
in eigen huis. Dit wettigt onmiddellijk de conclusie dat het weinig zin heeft om
alleen naar Lourdes te gaan voor bijzondere genaden, hiervan de genezing niet
uitgezonderd. Het kan wel zijn dat men uit Lourdes terugkomt als beter christen; dan zal Lourdes hiertoe aanleiding, misschien zelfs aansporing geweest zijn,
maar niet oorzaak. Dit wordt onmiddellijk bevestigd door de geschiedenis van
de verschijningen te Lourdes; er wordt tot Bernadette niet gesproken over
genezingen of over wonderen, van welke aard ook. Er wordt door Maria over
iets heel anders gesproken: en dat is boetvaardigheid. Lourdes is dan ook niet op
de eerste plaats een genade-oord; Lourdes is een waarschuwing en een boodschap, en deze gelden boetvaardigheid. Welnu, hiermede vervalt direct de moeilijkheid die we de onbillijkheid van Lourdes noemden: ik verneem de boodschap
van Lourdes net zo duidelijk in Japan als in Lourdes zelf; ik behoef geen verre
reizen te maken om Maria's vermaan te vernemen. We hebben nu ook het
wonder zijn plaats gegeven. Deze staat in functie van het wezenlijke van Lourdes. Dat het bittere ernst is met deze boodschap, dat zij echt is en van God zelf
komt, wordt duidelijk gemaakt door het wonder. Waarmede andere moeilijkheden uit de weg zijn geruimd. Op de eerste plaats is het nu niet nodig dat er
véél wonderen gebeuren. Nodig is dat het wonder zich herhaalt zolang de
boodschap actueel is. Op de tweede plaats is duidelijk dat het wonder niet geschiedt om de zieke, maar om de gezonden. Het dient om ons te herinneren aan
de waarschuwing, en aan de werkelijkheid die deze waarschuwing Gods uitlokt.
Niet alle vragen zijn opgelost. We herinneren bijv. aan die toevloed van
zieken. Is dit zinloos ? En we voegen er nog een vraag aan toe: is het niet hoogst
bevreemdend om de arme stakkerds die naar Lourdes worden vervoerd, maand
in maand uit, week in week uit, daar aangekomen te wijzen op hun plicht van
boete te doen ? is dat het troostwoord dat men zieken geeft ? is het aan te nemen
dat Maria de zieken troosten zal door hen op de plicht te wijzen van boetvaardig te zijn ? Het zou een hoogtepunt zijn van tactloosheid. Inderdaad, erg
vreemd, maar toch ook de wil Gods. We mogen immers uit het feit dat dit
uitstallen van menselijk leed nu al een honderd jaar duurt, dat de Kerk dit
alleen niet heeft tegengegaan maar tot op zekere hoogte bemoedigd, dat het
wonder nog steeds nagenoeg exclusief juist in dat verzamelde menselijk leed
bewerkt wordt, en niet het minst uit het feit dat groter geloof, inniger liefde
en meer geduld de zich steeds vernieuwende vruchten zijn van Lourdes als vergaarplaats van pijn, verdriet en ellende, wel concluderen dat God dit alles
inderdaad zo wil. Waarop de voor de hand liggende vraag volgt: maar waarom
dan toch ?
Om op deze vraag een antwoord te geven, moeten we ons er voor hoeden om
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deze vele zieken, als het ware, te isoleren. We bedoelen hiermede dat we nimmer
de figuur van Maria uit het oog mogen verliezen, noch die van het arme kind
dat Bernadette heet. Evenmin kunnen we ons veroorloven de tijdfactor over het
hoofd te zien. Lourdes is een feit van de tweede helft van de negentiende eeuw,
en evenzeer van deze eeuw tot op de dag van vandaag toe. Nu merken we op
dat Maria zich bekend maakt als de Onbevlekte Ontvangenis. Niet als de Onbevlekt Ontvangene. Het is bekend hoe de rechters het meisje, dat de verschijning
ontving en dit woord hoorde, trachtten te overtuigen dat zij verkeerd gehoord
had, of misschien zelfs hen probeerde te bedriegen; het meisje hield echter vol:
de Vrouw had zich Onbevlekte Ontvangenis genoemd. Zij weet zich enkel een
ontvangen, een krijgen; bijgevolg is zij ook zonder zonde ontvangen, omdat
juist de erfzonde de verwringing betekent van het mens-zijn tot een bezitten in
onafhankelijkheid. Maria openbaart zich als dood-arm, als niets bezittend, niets
kunnend, niets zijnde krachtens en uit haar zelf, We mogen er hier al direct op
wijzen dat deze waarheid op frappante wijze niet alleen geïllustreerd, maar, zo
mogen we aannemen, ook beleefd wordt door de duizenden zieken die bij haar
grot verzameld zijn; deze mensen zijn dood-arm, en er is geen rijkdom in de
wereld die hen uit hun armoede van ziek-zijn, vaak ten dode toe, kan verlossen.
De hoop ellende die zij zijn, duidt dus ook op de zwakheid en armoede van het
gehele mensdom: wat kan de mens weinig, niettegenstaande al zijn prestaties op
wetenschappelijk gebied. De ellende om de grot betekent dat het mensdom, dat
alles maken kan tot de atoombom toe, dat zo veel weet ook, hier aan de grenzen
staat van zijn weten en kunnen: hier ervaart het eigen zwakte en eigen armoede.
Hier kan het mensdom, als u wilt, alleen nog maar de hand uitstrekken, in
armoede en onkunde en zwakheid, om te ontvangen! en alleen God kan hier
geven.
We kunnen nu de keuze van Bernadette ook beter begrijpen. Het is niet
moeilijk haar nu heel dicht bij de Onbevlekte Ontvangenis te plaatsen. Het
t.b.c.-patientje, uit een vervallen gezin, met weinig scholing en weinig talenten,
in haveloze kleren: zij is zonder twijfel het geringe van deze aarde, dat God
uitverkiest, (I Kor. 1, 27) . Maar deze geringheid betekent opnieuw een niets uit
zich zelf hebben; zij duidt op een enkel ontvangen, en dus op diep menselijke
armoede, in dezelfde zin waarin we deze ontmoeten bij Maria. Is het moeilijk,
of gaan we te ver, indien we opnieuw de verzamelde zieken gesymboliseerd
zien in dit meisje ? Is dit arme kind, dat machteloos is in ieder opzicht, niet een
symbool van het machteloze mensdom, wiens machteloosheid zich juist het
sterkst openbaart in de aanwezigheid van deze ellende van zoveel blinden, kreupelen, zieken, enz. ? Het mensdom is hier zo machteloos, dat het zich liefst van
deze zieken distancieert: daar is niets meer mee aan te vangen.
Lourdes duurt nu honderd j aar. Het dekL- de eeuw waarin de mens steeds
meer meende de gehele wereld veroverd te hebben, alles te kunnen, en het
buiten God te kunnen stellen. Gott is tot; ja wel, maar dan is er ook geen Gever
meer. Dan kunnen we misschien nog doorteren op ons kapitaal, maar armoede
en gebrek zijn onontkoombaar, en dit misschien ook in een stoffelijker zin dan
wij hier bedoelen. Het mensdom is geen conceptio, geen ontvangenis; zelfs de
christenen zijn dit veel te weinig. Wij zijn te zelfstandig, te veel ons eigen heer
en baas; het is alleen wanneer de nood ons omringt, wanneer we aan den lijve
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onmacht ondervinden, dat wij bidden. Dan geven we weer toe dat wij arm zijn,
en dat we afhankelijk zijn van Hem, dat we moeten krijgen en ontvangen. Nog
altijd blijft bijgevolg de oer-prediking voor ons een zaak van leven en dood, en
de oer-prediking van Christus, ingeluid door de Doper is, dat wij in ons denken
en zien moeten veranderen, dat er een ommekeer moet plaats vinden in onze
levenshouding. Dit is de betekenis van het metanoeite, waarvan de vertaling
luidt: doet boete. En dit is wat Maria ons te vertellen heeft, zij die armoede is,
en zich openbaart aan een arm meisje, en om zich heen menselijke armoede
verzamelt, om alle rijkdom en macht en kunde van de wereld te beschamen
(I Kor. 1, 27) .
We menen hiermede achter de . vele bevreemdende raadselachtigheden van
Lourdes iets van een diep geheim ontdekt te hebben. We geloven iets te begrij pen waarom het weer voor de zoveelste maal Maria is die verschijnen moest,
waarom zij niet verscheen als Medeverlosseres of als Smekende Almacht of als
Moeder Gods, maar als Onbevlekte Ontvangenis, waarom de groten uit de
vorige eeuw als een Newman, of een Pius IX, of zelfs een don Bosco en een
pastoor van Ars werden voorbijgegaan, waarom er steeds zieken zullen zijn in
Lourdes, en waarom er zo weinigen zullen genezen. We menen ook enigszins te
begrijpen waarom Lourdes begon in het midden van de negentiende eeuw, en
waarom Lourdes nog steeds doorgaat: het mensdom heeft de boodschap en
waarschuwing Gods die uit Lourdes klinkt, nog steeds nodig, en de katholieken
behoren ook tot dit mensdom ! Wij begrijpen ook waarom God de zieken, die Hij
gebruikt om de waarheid omtrent het mens-zijn te verkondigen, helpt en beloont
door hen zelf waar te maken, d.w.z. eigen armoede te laten beleven in ontvankelijkheid, in een voortdurend ontvangen van de Heer en zijn gaven. We menen
zelfs het antwoord te begrijpen op de vraag: is het niet opmerkelijk dat Lourdes
nimmer een gestorvene het leven hergaf ? Ook hier moeten wij in beelden
denken, en tekenen leren verstaan (Mt. 16, 4) . Een verrijzenis uit de dood zou
inderdaad een spectaculaire gebeurtenis zijn, en we nemen zelfs aan dat vele
ongelovigen voor zulk een gebeurtenis het hoofd zouden -buigen. Maar het zou
slechts een schijnbare verheerlijking of overwinning van Lourdes zijn. Zulk een
wonder zou inderdaad wijzen op Gods macht en majesteit, aan Wien alles, ook
de dood, onderworpen is. Maar wat heeft dit eigenlijk met Lourdes te maken?
Lourdes is geen getuigenis van goddelijke Souvereiniteit; Lourdes is een bewijs
en bevestiging van menselijke zwakheid en armoede. Een verrijzenis uit de dood
zou het gevaar in zich bergen dat zij, als teken, zou duiden op de onvergankelij kheid van de mens, op zijn uiteindelijke overwinning, op een eeuwig verheerlijkt bestaan na de dood. Maar de mens behoeft hier niet aan herinnerd te
worden: het zou zijn hoogmoed van alles te weten, alles te hebben en alles te
kunnen, nog erger kunnen maken. De mens moet van het tegendeel overtuigd
worden: van vergankelijkheid ten dode toe, van zwakheid tot niets meer kunnen
toe, van armoede tot grootste stakkerigheid toe, en bijgevolg tot de vernietiging
toe als God niet geeft, niet blijftt geven.
We vermoeden dat er nog meer vragen omtrent Lourdes gesteld kunnen
worden. We zijn echter overtuigd dat zij een antwoord vinden in hetgeen we
boven omtrent dit geheim naar voren brachten. Daarbij ging het ons uiteindelijk
echter niet zo zeer om het concrete antwoord, als wel om de wijze waarop we
het antwoord vonden. Een enigszins kritische houding ten opzichte van concrete
gebeurtenissen dwong ons om achter dit. concrete een diepere zin te zoeken; een

LOURDES: ONBILLIJK EN RAADSELACHTIG? 465

feitelijk gebeuren werd een beeld van het ongeziene en ongekende. Wij zijn te
veel geneigd te menen dat zakelijke gegevens onze kennis omtrent een zaak of
gebeurtenis uitputten. Vaak kennen we dan weinig meer dan de buitenkant en
het bijkomstige; verder blijft alles donker. Wij vertrouwen een voorbeeld gegeven te hebben hoe alles oplicht en eerst zin krijgt wanneer we hetgeen we zien,
horen of meemaken, ook als beeld, teken of symbool leren beschouwen en
beleven.
We keren nog even terug naar het begin van dit opstel. Het is duidelijk dat
geen Maria-verering afgemeten kan worden naar bepaalde praktijken, hoe zeer
de traditie deze ook geheiligd heeft. Lourdes maakt ook duidelijk wat ware
verering van, en eerbied voor Maria is; het spreekt ons toe uit de keuze van
Maria om deze Godsboodschap aan de wereld te doen, en uit de gehele blijvende
enscenering van deze uitverkiezing en boodschap, te weten de armoede, zowel
die van Maria zelf, als van Bernadette als van de talloze zieken, om nog niet te
spreken van de arme vrouw die haar man, aan kanker lijdend, naar Lourdes
brengt, aan de arme ouders die hun enig kind dat spastisch is, naar Lourdes
dragen, aan de arme kinderen die hun doodzieke moeder in de piscine helpen,
enz. enz. Maria-devotie is: zijn als zij is. Daarna komen rozenhoedje, en scapulier, en mei-maand, enz. enz. En wie zal ontkennen dat de laatste jaren een
verinniging van de juiste Maria-devotie reeds zeer velen heeft aangegrepen?
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E zon is een doodgewone, middelmatig grote ster, die beweegt in een reusachtig stelsel, de melkweg, en die melkweg is slechts één uit de vele. En
toch is er iets bijzonders aan de zon: het is onze ster. Ze staat slechts 149.600.000
km van ons af, zodat we van haar veel meer kunnen zien dan van de andere ster-

ren 1 ) .
Onze aarde heeft een atmosfeer van slechts enkele honderden km dikte, maar
nadert men de zon tot op 1.500.000 km, dan belandt men reeds in haar corona,
waar een temperatuur van één miljoen graden heerst. Gelukkig heeft het woord
temperatuur hier niet zijn gewone betekenis. Het duidt hier niet op de stralingsintensiteit van de corona, maar wel op haar kinetische temperatuur: had de zonneatmosfeer een stralingstemperatuur van één miljoen graden, dan zou de corona
veel helderder zijn dan de eigenlijke zon, en zou haar hele planetenstelsel verdampen, doch de term kinetische temperatuur wordt gebruikt om de gemiddelde
snelheid van de deeltjes aan te cluiden. De deeltjes van de corona bewegen zich
met een snelheid van één milj c,^n km per uur.
Welke is de oorzaak van zulk een hoge kinetische temperatuur op een dergelijke grote afstand van de zon ? Hierover zijn de astronomen het niet helemaal
eens. Wel is bekend dat de zon zich een tunnel boort door het interstellaire gas,
met het gevolg dat deeltjes op hun weg naar de zon botsen tegen deeltjes die in
de corona reeds aanwezig waren. Natuurlijk levert de zon ook een deel van de
energie. En ten slotte zijn er nog plaatselijke storingshaarden die wij verderop
zullen beschrijven.
Als effect van al deze energieën ontvangen wij van de corona radiogolven van
1 tot 10 m en ook x-stralen. Het licht daarentegen dat wij op foto's van zonsverduisteringen zien, is vooral weerkaatst licht, zoals het licht van een zonnestraal zichtbaar wordt op een zolder door de stofdeeltjes die het weerkaatsen.
Naderen wij de zon tot op 15.000 km, dan komen we in de chromosfeer. Het
corona-gas was nog zeer ijl; slechts hier en daar vlogen losse positieve kernen en
negatieve elektronen kriskras door elkaar, als een geïoniseerd gas. Maar in de
chromosfeer wordt het geïoniseerd gas dichter en de temperatuur daalt tot
250.000 graden. Van uit dit niveau worden vooral ultraviolet licht en cm-radiogolven uitgezonden, zodat onze cm-radiozon al heel wat kleiner is geworden dan
onze meter-radiozon of corona.
Laten we eens nagaan hoe deze straling ontstaat. Verhitten we een stuk ijzer,
dan begint dit licht uit te stralen: eerst .rood, dan geel en ten slotte blauw. Dit
geschiedt eigenlijk doordat de verschillende deeltjes heviger beginnen te trillen.
In de zonneatmosfeer wordt een negatief elektron, dat met grote snelheid een
positieve kern passeert, door deze aangetrokken en gedwongen rond de kern te
1)

Cfr. W. De Smaele, De zon als ster in Streven, oktober 1957, pp. 51.
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gaan draaien met een kleinere snelheid, de overblijvende energie wordt dan uitgestraald als lichtdeeltje of radiostraal naargelang de golflengte. Deze straling
zal slechts ontsnappen indien de dichtheid van het gas dit toelaat: hoe ijler de
atmosfeer is, des te groter de kans voor een straal om te ontsnappen en des te
langer kunnen de doorgelaten en uitgezonden golven zijn. Zo zal de corona mm-,
cm- en meter-golven doorlaten en zelf meter-golven uitzenden, terwijl radiogolven groter dan enkele cm niet meer door de chromosfeer kunnen heendringen;
voor lichtstralen echter, die ongeveer een half miljoen maal korter zijn van golf lengte, zijn beide lagen volledig doorschijnend.
Onze eigen ionosfeer laat ook geen radiogolven langer dan 10 m door: ze
kaatst ze terug. Een bundel radiostralen zigzagt tussen het aardoppervlak en de
ionosfeer. Hierop berust de mogelijkheid van radioverkeer op lange afstand.
-dier hebben we dus een kostbaar middel om uit de golflengte op te maken welke
diepte in de zonneatmosfeer met de radiokijker wordt gemeten.
Na door corona en chromosfeer te zijn getrokken komen wij in de fotosfeer.
Het is er 7000 graden heet, en dit gebied is alleen in de lichtgolflengte zichtbaar.
Het is de zon zoals we- ze zien met het oog of met optische kijkers.
De zonneatmosfeer is pas de laatste tien jaar opnieuw in het centrum van de
belangstelling gekomen, nu de radio-astronomen hun nieuwe technieken aan de
zon wilden toetsen. Eigenlijk hebben zij de ontdekking van de radiokijker zelfs
aan de zon te danken, toen de Britse radartechnici op 27 februari 1942 ontdekten dat niet alleen Duitse bommenwerpers maar ook de zon in staat is radiogolven uit te zenden.
Toch blijven er nog vele problemen onopgelost. Zo verschillen b.v. de opinies
van radio- en van optiek-astronomen over de dichtheid van de zonneatmosfeer:
reeds op 20 zonneradii verdween de radiostraling van een radioster die achter de
corona doortrok. Dit schijnt erop te wijzen dat de corona veel groter is dan vroeger werd gedacht.
Nog veel interessanter wordt de zon wanneer ze onrustig is. Galilei was de
eerste die zijn klein kijkertje naar de zon richtte en er zwarte vlekken op zag:
zonnevlekken. Uit de snelheid waarmee zij zich op de zonneschijf verplaatsten,
besloot hij dat de zon in 27 dagen ronddraait. Een zonnevlek begint haar leven
als een kleine ronde zwarte porie, ongeveer zo groot als Australië. Dit vlekj e
groeit snel, het kan zelfs groter worden dan de aarde, dan splitst het in verschillende vlekken die langzamerhand weer verdwijnen. Eigenlijk zijn het plaatsen
waar de fotosfeer 2000 graden koeler is dan haar omgeving. Waarschijnlijk hindert een magneetveld daar de vrije warmtecirculatie. Toch moet het in zulk een
zonnevlek niet rustig zijn: van binnen uit stroomt massa naar de vezelachtige
wolken die de vlek afzomen. De zonnevlek zelf maakt hele reizen over de zon,
ze legt gemiddeld 7000 km af per dag. Gewoonlijk wordt ze niet meer dan een
dag oud, maar soms brengt ze het tot een leeftijd van verschillende maanden.
De eigenlijke oorzaak van de zonnevlekken is nog een raadsel. Wel weten we
uit andere bronnen dat de fotosfeer niet roteert als een vast lichaam: aan de
equator duurt een omwenteling van de gasbol 24 dagen, terwijl een punt in de
pool er 34 dagen over doet. Maar van deze beweging trekt de zonnevlek zich niet
veel aan, waaruit men afleidt dat ze veroorzaakt en in stand gehouden wordt
door de diepere lagen onder het zonne-oppervlak. Verder heeft men gemerkt dat
zonnevlekken in „families" voorkomen. Elke familie leeft ongeveer 11 jaar. Bij
het ontstaan van een familie komen de eerste exemplaren slechts op hoge breedte
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voor, terwijl de latere groepen geleidelijk op lagere breedte, dus meer naar de
zonne-evenaar toe, verschijnen. Na 11 jaar begint plotseling weer een nieuwe
„vlekkenperiode".
Een van de problemen bij de studie van de zonnevlekken was : hoe kan men de
zon bestuderen zonder verblind te worden door het sterke licht, dat alle details
uitwist ? Kan men b.v. de zonneschijf zo afschermen dat de uitbarstingen aan de
rand zichtbaar worden ? Dit doet inderdaad de maan af en toe voor ons tijdens
een totale eclips, bij een zonsverduistering. Maar een volledige verduistering
komt slechts zelden voor, is van korte duur en overigens slechts op enkele plaatsen van de aardbol zichtbaar. Om de zon voortdurend te kunnen onderzoeken
ontwierp Lyot een speciale filter die het licht van de zonneschijf slechts in één
bepaalde golflengte, b.v. de waterstoflijnen, doorlaat. Dit betekende een geweldige vooruitgang, want het slechte weer, dat meestal optreedt bij een eclips,
maakte vaak dat verre en kostbare ,reizen en zware moeite zonder succes bleven.
Radiosterrekunde kent deze ontgoochelingen niet, want radiogolven ondervinden
geen hinder van wolken en ze hebben tevens dit voor op de lichtgolven dat men
uit de golflengte de hoogte waar het verschijnsel zich voordoet kan bepalen.
Laten we ,eens zien wat een zoneclips ons toont. Hoog boven de plaatsen waar
wij tevoren op de volle zon een zonnevlekkengroep noteerden, zien wij nu op de
rand van de verduisterde schijf grote lichtende gaswolken in de vorm van romeinse boogbruggen, die met hun pijlers in de chromosfeer rusten en wel
200.000 km lang kunnen worden. De hele wolk fungeert als een soort stofzuiger,
die uit de haar omringende corona protonen en elektronen aanzuigt en ze langs
haar pijlers, die een doorsnee van 100 km hebben, naar beneden stuwt. Zulk een
pijler vernieuwt zijn massa in een half uur tijd. Soms kan zulk een rustig hangende wolk plots openbarsten en in enkele uren oprijzen tot een honderdduizend
km hoge boog en dit met snelheden van 700 km per seconde, maar na een korte
tijd keert de wolk weer terug tot de positie, die ze al weken innam. Deze wolken
stralen vooral aan de buitenkant veel energie uit zowel in licht- als in radiogolven: schuift de maan voor een zonnevlek, dan daalt het schrijfstift van onze
radiokijker plotseling. Zijn de vlekken zeer groot, dan moet het wel erg onrustig
zijn in de corona: het stift noteert op meter-golflengte vele grotere en kleinere
uitbarstingen, maar vreemd genoeg is er op lagere niveaus, dus op kortere golflengte, tijdens een „!noise storm" niets speciaals op te merken.
De hevigste uitbarstingen van de zon zijn wel de vlamstoten, die van enkele
seconden tot verschillende uren duren kunnen. Eerst zijn er een paar kleine witte
stipjes dicht bij een zonnevlek zichtbaar, die zeer snel en hoog oplichten en dan
weer langzamer uitdoven. Deze vlammen zenden ultraviolet licht uit, dat na een
reis van 150.000 km een bepaalde laag van onze atmosfeer, de D-laag, ioniseert,
d.w.z. de deeltjes van deze laag verliezen enkele van hun elektronen. Dit heeft
tot gevolg dat deze laag gedurende een vlamstoot onze aardse korte radiogolven
absorbeert: de korte golf valt uit, een radio fade-out. Het voorspellen van deze
fade-outs betekent voor het handels radioverkeer een hele besparing.
Nu is het vreemde van dit verschijnsel dat onze radiokijker slechts in het begin
van zulke vlammen hevige stoten, „outbursts'', meldt. Er moet dus in het begin
iets speciaals gebeuren: men vond dan ook op dat ogenblik een wolk geïoniseerde
waterstofdeeltjes, die met een snelheid groter dan 700 km per seconde van de
zon weggestoten werd. Ons radioscherm meldt sterke uitbarstingen en wijst op
„temperaturen" van miljoen maal miljoen graden. Het proces verloopt ongeveer
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als volgt: eerst verschijnt een kleine oneffenheid op de cm-golflengte, maar dan
doorloopt het stralingsmaximum achtereenvolgens de langere golflengten met
zeer grote snelheid, hetgeen betekent dat het veroorzakend fenomeen met een
snelheid van 800 km per seconde van de zon wegschiet. Omdat deze snelheid tot
op grote hoogte bewaard blijft, vermoedt men dat het dezelfde deeltjes zijn, die
onze aardse atmosfeer enkele dagen later binnendringen en daar een magnetische
storm veroorzaken. Deze stroom deeltjes zouden in chromosfeer en corona dan
gaswolken aan het trillen brengen, die dan zouden stralen, zoals ook in onze
zendantennes elektronen geordend trillen en zo stralen.
Tenslotte hebben de radio-astronomen nog een heel nieuw verschijnsel ontdekt: het gebeurt dat optiek-astronomen de zon als zeer rustig melden, terwijl
de radiokijker plotse uitbarstingen van enkele seconden noteert. Deze waarnemingen zouden leiden tot snelheden van de orde van die van het licht. Voor
verdere verklaring moeten we nog wachten op meer gegevens van de spectrumanalysator, een versterker die driemaal per seconde het hele spectrum van 2,30
tot 4,30 m golflengte aftast en de stralingsintensiteit voor elke golflengte optekent.
Uit deze korte samenvatting blijkt hoe zeer onze kennis van de zon verrijkt is
door deze allernieuwste onder de wetenschappen, de radiosterrekunde. We hebben ontdekt dat de zon veel volumineuzer is dan we dachten en allerlei eigenaardige verschijnselen die zich in de aardatmosfeer afspelen, worden verstaanbaar
als men de overeenkomstige verschijnselen op de zon beter kent. De radiosterrekunde is nog uiterst jong en haar technieken moeten nog verbeterd worden, maar
het resultaat is toch reeds uiterst bemoedigend.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

ORT voor het begin van zijn laatste jaar als president van de V.St. heeft
Eisenhower een grote wereldreis gemaakt, die hein in 19 dagen voerde langs
elf Europese, Aziatische en Afrikaanse hoofdsteden. Tijdens de besprekingen
met de diverse regeringsleiders kwam vanzelfsprekend steeds de situatie in de
wereld aan de orde, maar daarnaast besprak men overal met de president de
eigen moeilijkheden. Of deze laatste nu van economische of militaire aard waren,
steeds kwam het neer op dezelfde vraag, die dan ook direct of indirect werd
gesteld: geef ons grotere financiële hulp. Het is te begrijpen, dat men zich in de
V.St. afvraagt, of deze lasten, die praktisch alleen door hen gedragen worden,
niet te zwaar zijn geworden en dus zoekt naar mogelijkheden om ook anderen
een grotere bijdrage te doen leveren.
Zijn reis voerde hem eerst naar Rome, waar hij op 3 december arriveerde.
Italië is met Turkije een der weinige bondgenoten, die hun goedkeuring hebben
gehecht aan de vestiging van bases voor Amerikaanse raketten op hun grondgebied; in ruil hiervoor wil het niet geheel buiten het overleg tussen de Groten
worden gehouden; het vond hiervoor reeds steun bij de Gaulle en ook Eisenhower schijnt genegen te zijn Italië een voornamere plaats te geven dan aan de
andere Nato-leden.
In Ankara liet premier Menderes een waarschuwend geluid horen; de huidige
ontspanning tussen O. en W. mag in geen geval leiden tot vermindering van de
waakzaamheid; de ontspanning zou dan wel eens een gevaar kunnen zijn voor de
W. eenheid, waardoor er weer snel spanning zou ontstaan. Speciaal Turkije zou
zich in dit geval ernstig bedreigd gevoelen. Met president Ayoeb van Pakistan,
de volgende gastheer van Eisenhower, drong hij aan op versterking van de Cento
het vroegere pact van Bagdad door een grotere deelname van de V.St.,
maar beiden kregen te horen, dat er nog geen sprake kon zijn van eennauwere
binding. In Karatsji zijn ook de grensgeschillen tussen Pakistan enerzijds en
Afghanistan en India anderzijds en de Chinees-Indische moeilijkheden besproken. Het is aannemelijk, gezien de vroegere houding van Ayoeb Khan, dat hij er
bij Eisenhower op heeft aangedrongen Nehroe te overtuigen van de noodzaak
tot samenwerking tegen de Chinese dreiging; het geschil over Kasjmir zou dan
eerst via onderhandelingen tot een oplossing moeten worden gebracht.
In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is Eisenhower slechts enkele uren geweest.
Hier overtreft de Russische hulp de Amerikaanse verre en bovendien is het Russische resultaat veel meer spectaculair; de koude oorlog woedt hevig in dit neutrale koninkrijk en het zal de president tot nadenken hebben gestemd, dat hij
omgeven door door Rusland geleverde Migs landde op een door Russen en met
Russisch geld aangelegd vliegveld.
In New Delhi wachtte hem evenals overal elders ook in Kaboel een
enthousiaste ontvangst. Had Eisenhower steeds in zijn redevoeringen de nadruk
gelegd op het thema: Vrede in Vrijheid en Vriendschap, hier sprak hij ook over
Veiligheid; psychologisch juist t.o. Pandit Nehroe verklaarde hij bovendien, dat
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een oorlog zo verschrikkelijk zou zijn, dat dit middel nooit zou mogen worden
gebruikt om te proberen een kwestie op te lossen. Ook deed hij geen poging om
India in een van de bondgenootschappen te betrekken, maar stelde zich tevreden
met te proberen het wantrouwen van Nehroe tegen het W. weg te nemen. Het
ogenblik was hiervoor gunstig. Niet alleen tengevolge van de Chinees-Indische
spanningen van de laatste tijd; ook omdat de V.St. kunnen wij zen op de geweldige economische hulp, die zij vanaf 1950 aan India hebben verleend zonder
politieke tegenprestaties te eisen. Nehroe heeft deze hulp ook in de toekomst
dringend nodig, wil hij zijn vijfjarenplannen verwezenlijken en hij zal zeker
geprobeerd hebben de voortzetting, liefst in nog grotere mate te verzekeren. Of
er ook over militaire hulp is gesproken is niet bekend. India wenst zeker geen
openlijke militaire steun, alleen al om te voorkomen, dat Mao over provocatie
zou gaan spreken. Aangaande de kwestie Kasjmir heeft ook Nehroe verklaard
dat zij op vreedzame wijze moet geregeld worden.
Via Perzië waar de laatste tijd een acute grenskwestie met Irak is ontstaan
over het gebied bij de rivier Shatt-al-Arab, dat vlak bij het belangrijke Perzische
oliecentrum Abadan ligt en Griekenland ging Eisenhower na enkele dagen
rust naar Tunesië. I.z. de Algerijnse kwestie verklaarden Eisenhower en Bourguiba, dat het aanbod van de Gaulle aan de Algerijnen redelijk was. Tevens maakte
de Tunesische president van de gelegenheid gebruik om aan te dringen op grotere Amerikaanse financiële hulp, waarop hij een „veelbelovende" reactie mocht
krijgen.
In de Algerijnse kwestie zelf is enige verandering te constateren. Op 23 december werd bekend gemaakt, dat de „voorlopige Algerijnse regering" had plaats
gemaakt voor een „militaire Algerijnse regering" o.l.v. Krim Belkacem, die vicepremier en minister van oorlog was in de voorlopige regering. Daar deze zich
steeds heeft verzet tegen elk compromis in tegenstelling met Ferhat Abbas verwacht men een intensivering van de strijd. Hiertegenover staat de opvatting,
dat Belkacem actief aan de strijd heeft deelgenomen en de Gaulle's aanbod geldt
voor ,,de mannen, die vechten" en niet voor ,,ambitieuze personen'', zodat door
het optreden van Belkacem de mogelijkheid tot onderhandelingen zou zijn vergroot.
Na zijn bezoek aan Tunesië ging Eisenhower naar Parijs voor een conferentie
met de Gaulle, Macmillan en Adenauer van 19-21 december. Hier was op 15 decembet een vergadering begonnen van de ministerraad van de Nato ter voorbere_iding van bovengenoemde W. topconferentie. De Nato-conferentie begon
slecht. Enkele dagen tevoren had de Am. chef-staf, generaal Twining, op een
besloten vergadering het feit gekritiseerd, dat enkele Nato-leden niet de vereiste
prestaties leverden; hij doelde hiermee duidelijk vooral op Frankrijk, dat zich
blijft verzetten tegen de integratie van de Franse militaire macht in Nato-verband. Deze kritiek is uitgelekt en Frankrijk voelde zich geraakt. Men moet de
opmerkingen van Twining zien in verband met het feit, dat men in de V.St.
meer en meer gaat inzien, dat hun bijdrage voor de Europese defensie, gevoegd
bij alle andere lasten, die zij te dragen hebben, te zwaar gaat worden; gezien de
groeiende .economische welvaart vindt men het dan ook redelijk, dat de W.-Europese landen zelf een grotere bijdrage voor hun defensie en dat niet, alleen leveren en men vindt het onbegrijpelijk, dat er hier verzet is tegen maatregelen,
die eigenlijk logisch voortvloeien uit de vorming van een gezamenlijke verdediging. Er werd gesproken over een reeds lang bestaande crisis in de Nato, die nu
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te voorschijn kwam. De secretaris-generaal van de Nato, Spaak, ontkende het
bestaan van een crisis, maar dat hangt ervan af wat men er onder wil verstaan.
Natuurlijk wil niemand hier de Nato laten springen; ook de Gaulle niet; hij weet
heel goed, dat Frankrijk de Nato net zo hard nodig heeft als de Nato Frankrijk.
Het gaat slechts om -de vorm van de Nato. De Gaulle wenst zelfs wel integratie,
als deze maar geschiedt op de wijze, die hij voor ogen heeft. Nog altijd probeert
hij te komen tot een directoraat van de W. grote drie, waarbij Frankrijk als de
leidende mogendheid van continentaal Europa kan optreden. Lukt dit, dan is er
voor hem geen enkel bezwaar de Franse militaire macht te integreren, want dan
houdt hij toch zelf de leiding. Op de een of andere manier zal hier een oplossing
moeten worden gevonden en deze zal ook wel gevonden worden, alleen zal het
als de internationale dooi aanhoudt nog wel enige tijd duren. Er zal hierbij
rekening moeten worden gehouden met de noodzaak, dat Europa in elk geval uit
eigen middelen voor zijn defensie moet 'betalen, wat het betalen kan. In dit verband zal men zich tevens moeten beraden over een grotere economische samenwerking; er zal dus een einde moeten komen aan de moeilijkheden tussen de zes
en de zeven; op initiatief van de W. grote vier zullen nu pogingen worden gedaan om te komen tot een grote vrijhandelszone eventueel met toevoeging van de
V.St. en Canada. Daarna kan ook de kwestie van gezamenlijke hulp aan de
onderontwikkelde gebieden ter sprake worden gebracht.
Behalve dat er opnieuw aangedrongen is op raadpleging der kleine Atlantische
landen, is er weinig bekend over het Nato-beraad i.v.m. de topconferentie. Iets
meer over het resultaat van de bijeenkomst der W. grote vier. Niet over de voorstellen, die aan Chroests j ef zullen worden gedaan, doch wel over de agenda.
Adenauer heeft moeten toegeven, dat over Berlijn gepraat zal worden, maar dit
zal gebeuren in samenhang met de gehele Duitse kwestie. De Gaulle had reeds
gedaan weten te krijgen, dat de bijeenkomst met Rusland eerst in het komende
voorjaar zou worden gehouden, doch moest aan Macmillan toegeven, dat er een
reeks topconferenties wordt gehouden, die zal beginnen in Parijs en vervolgens
in de verschillende hoofdsteden zal worden voortgezet. Verder staan algemene
ontwapening en de betrekkingen tussen 0. en W. op de agenda, terwijl elk van
de deelnemers nieuwe punten kan toevoegen.
Na enig heen en weer gepraat is men toch nog spoedig met Rusland tot een
akkoord gekomen over de datum, 16 mei a.s. In de V.St. is de voorbereiding
voor de presidentsverkiezing dan druk aan de gang. Nu Rockefeller, gouverneur
van de staat New-York, zich als kandidaat heeft teruggetrokken, is men aan
republikeinse zijde gauw klaar; als enige kandidaat geldt n.l. de tegenwoordige
vice-president Nixon. De democraten zullen in juli op hun conventie beslissen
wie het tegen Nixon moet opnemen; er worden nog steeds vijf namen genoemd
w.o. de reeds tweemaal verslagen Adlai Stevenson en de katholiek John Kennedy. Hopenlijk zullen de V.St. zich op de topconferentie niet laten leiden door
overwegingen van 'binnenlands politieke aard i.v.m. de presidentsverkiezingen.
Dit zou niet alleen nadelig zijn voor Europa maar ook voor de V. St. zelf.
Na een kort bezoek aan Madrid, dat niet tot de Nato hoort, maar wel zeer
nauw met de V.St. verbonden is en eigenlijk een onmisbare schakel vormt in de
verdediging van W.-Europa, de verbetering van de economische toestand van
Spanje was een der hoofdbestanddelen van het gesprek en Marokko keerde
Eisenhower 22 december terug naar de V.St.
Ook de Sovjet-Russische premier was op reis; van 29 november tot 7 december
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Bras hij in Hongarije ter gelegenheid van het 7e congres der Hongaarse communistische partij . Hier verklaarde Kadar, dat de Russische troepen niet om Hongaars-binnenlands-politieke redenen maar tengevolge van de internationale situatie Hongarije niet konden verlaten; het Hongaarse volk was sterk genoeg om zelf
elke contra-revolutionaire poging te onderdrukken. In een adem verklaarde
Kadar ook, dat er geen sprake kon zijn van de invoering van een meer-partijenstelsel, daar dit zou leiden tot contra-revolutie. Ook de V.N. bespraken de toestand in Hongarije; zij konden weinig anders doen dan hun spijt uitspreken over
het feit, dat sir Leslie Munro, belast met het instellen van een onderzoek naar de
gebeurtenissen in Hongarije, daar niet werd toegelaten. Toch was de behandeling
nuttig, zeker nu men zoveel spreekt over de Chroestsjef van Camp David, d-zelf de, die het Russische leger bevel gaf de Hongaarse opstand in november
1956 te onderdrukken.
In W.-Duitsland bestaat groeiende ongerustheid over het optreden van antisemitische elementen; men vermoedt de neo-nazistische Deutsche Reichs-Partei
achter deze wandaden, alhoewel zij elke schuld ontkent. Het overgrote deel van
de bevolking reageerde scherp, drong aan op strenge bestraffing van iedere
schuldige en op verbod van de D.R.P.
Het jaar 1960 zal niet alleen aan Cyprus de onafhankelijkheid brengen, maar
ook aan verschillende Afrikaanse gebieden n.l. Kameroen, Nigerië, Togoland en
Somaliland, vermoedelijk gevolgd door de Mali-federatie (Frans-Senegal en
-Soedan) en Kongo. Eigenlijk is alleen Nigerië economisch in staat zich te handhaven. Overal kunnen onderlinge geschillen tussen de stammen leiden tot versplintering en kan de economische chaos een vruchtbare bodem vormen voor
extreme richtingen. Een weinig hoopvol perspectief.
NEDERLAND
Behalve de reeds lang slepende onderhandelingen met W.-Duitsland, waarbij
de grenscorrecties en de belangen van Delf zij 1 een grote rol spelen, voert Nederland periodiek onderhandelingen met de V.St. over landingsrechten voor de
K.L.M. in Californië. Begin 1960 zullen er weer besprekingen gevoerd worden,
maar de verschillende uitlatingen aan Amerikaanse zijde laten weinig ruimte over
voor hoop op succes.
Afgelopen maand verscheen het verslag van de commissie van onderzoek i.z.
onwettige censuur in Ned. Nieuw-Guinea. Het was erg duidelijk; het O.M. zelf
deed mee aan schending van het grondwettig vastgelegde briefgeheim; de voornaamste oorzaak zag men in het feit, dat het O.M. tevens als inlichtingendienst
optrad; geadviseerd wordt beide functies van elkaar te scheiden; tevens wordt
aanbevolen op te treden tegen de voornaamste schuldigen.
Vlak voor Kerstmis hakte de Ned. regering een knoop door. Na veel wikken
en wegen besloot zij voor de luchtmacht een, nog niet bekend, aantal starfighters
aan te schaffen. Onmiddellijk reageerde men in België met de opmerking, dat de
beslissing wel een beetje vroeg kwam; er was sprake geweest van een gezamenlij ke keuze. Ook Frankrijk, dat hoopte, dat zijn „mirage" zou gekozen worden,
is niet erg gelukkig met deze beslissing. Tevreden waren Fokker en Aviolanda,
die de toezegging kregen „in ruime mate" bij de produktie te zullen worden
ingeschakeld. J. Oomes
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BELGIË
Het zwaartepunt van de politieke evolutie lag andermaal in de Kongo-politiek.
Het bezoek van de kartelleiders aan Brussel, waar ze zeer talrijke besprekingen
hadden met de ministers De Schryver en Scheyven alsook met de verschillende
politieke partijen, leek aanvankelijk op niets anders dan een mislukking uit te
lopen: het kartel bleef de ronde-tafelconferentie voor de verkiezingen eisen, de
regering gaf echter niet toe. Toen de socialistische volksvertegenwoordiger Housiaux n.a.v. deze mislukte gesprekken interpelleerde, gaf minister De Schryver te
kennen dat, hoewel de verkiezingen normaal zouden doorgaan, hij toch akkoord
ging met de inrichting van een ronde-tafelconferentie onmiddellijk nadien, en
met vervroegde provinciale en algemene verkiezingen bij algemeen stemrecht. De
ministeriële woorden waren nog niet koud, of de minister vertrok opnieuw naar
Kongo, op 16 december, ditmaal om de Koning op een zestiendaagse studiereis
tebegeleiden. Dit onverwachte en spectaculaire initiatief werd nogal verdeeld
onthaald : sommigen vroegen zich af of die reis, in geval van mislukking, de
positie van de monarchie niet in het gedrang zou brengen. Van mislukking was
echter geen sprake. Klaarblijkelijk was de verklaring van 15 december van minister De Schryver erin geslaagd, de zwarten opnieuw te overtuigen van de oprechte
goede wil van België en het eerlijke voornemen Kongo zo spoedig mogelijk in
1960 naar de onafhankelijkheid te leiden. De verkiezingen grepen overal op de
voorziene data plaats, zonder incidenten, en onder hoge opkomst, behalve dan in
Beneden-Kongo waar de gevolgde boycot van de Abako de grote macht van deze
beweging bewees. In de gewoonterechtelijke centra waren het algemeen de inlandse hoofden die het wonnen. Maar in de steden deed zich overal de invloed
van de nationalistische partijen gevoelen. Te Luluaburg behaalde Kalond j i een
persoonlijk succes, te Stanleystad won de M.N.C. van de nog steeds opgesloten
Lumumba het pleit met een verpletterende meerderheid. De gematigde P.N.P.
die wel erg bewezen had onder Belgische voogdij te staan, was de grote verliezer
van de Kongolese verkiezingen. Van beslissend belang voor het verdere verloop
van de Belgisch-Kongolese verhoudingen was het congres van de kartelpartijen
te Kisantu. Kasavubu won het van de meer radicale Abako-elementen; de gedachte van de onafhankelijke Bakongo-staat werd afgewezen; die van een federatie van zes republieken (de huidige provincies) in een Unie van Republieken van
Centraal Afrika werd aanvaard; de kartelpartijenbesloten deel te nemen aan de
Ronde Tafelconferentie die in januari te Brussel zou doorgaan. De bruggen zijn
dus niet opgeblazen; de onafhankelijkheid zal haar definitieve vorm vinden dank
zij de samenwerking tussen Kongolese en Belgische afgevaardigden, en sommige
waarnemers zijn van oordeel dat het bewustzijn bij de Kongolezen is toegenomen, dat ze het niet zonder België kunnen bolwerken. Dit is wel een heel belangrijk resultaat van de Kongo-politiek in december, waarvoor de eer toekomt
aan detevens ferme en soepele politiek van minister De Schryver.
In België zelf nam generaal Jacques de Dixmude ontslag als hoofd van het
comité der stafchefs. Hij werd enkele dagen later vervangen door generaal
Cumont. Minister Gilson bewees ook tijdens de interpellatie over de militaire
politiek, de touwtjes stevig in handen te hebben, en toonde overtuigend aan
dat. de verantwoordelijkheid voor de militaire lasten ligt bij de vorige linkse
regering en de door haar aangegane verbintenissen.
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C.V.P.-volksvertegenwoordiger Verroken interpelleerde de regering over haar
voornemen een talentelling te houden. De Eerste-Minister antwoordde dat de
bedoeling was, de wetgeving vooraf te wijzigen. Het vertrouwen in de regering
werd slechts gestemd na uitdrukkelijke verklaringen van C.V.P.-kamerleden
tegen de taler^telling, en nadat gebleken was, dat deze verzetshouding ook gedeeld wordt door Vlaamse persoonlijkheden uit de linkse partijen. In de intussen
opgerichte commissie voor het onderzoek der taalvraagstukken wordt de C.V.P.
van Waalse zijde echter vertegenwoordigd door onverzoenlijke Waalsgezinde
elementen.
Nadat senator Rolin verklaard had geen bezwaar te hebben tegen de vrijlating
van sommige politieke gevangenen, werd op Kerstdag een clementiemaatregel
toegepast op Elias en Hellebaut. Alles samen zouden een twintigtal gedetineerden van deze maatregelen hebben genoten.
Op sociaal gebied werd in de Kamer het wetsontwerp op de sluiting der ondernemingen goedgekeurd, en stelde minister Servais zijn ontwerp voor de sanering van de ziekteverzekering definitief voor. Eerste-minister Eyskens ontving
herhaaldelijk syndicale afvaardigingen, en ging niet in op het socialistische voorstel tot voorbereiding van een sociaal-economische conferentie. Het A.B.V.V.
bevestigde daarop zijn 24 uren-staking die op 29 januari zou plaatsvinden. Het
A.C.V. zal aan de sociale toestand op 9 januari een speciaal congres wijden. Wat
de ambtenaren van de openbare diensten betreft, werd een salarisaanpassing in
het vooruitzicht gesteld. Het vraagstuk van het gewaarborgd weekloon blijft
echter nog hangende. De regering kondigde de aanstaande prijsvermindering van
hoogspanningselektriciteit aan. Minister Segers maakte de resultaten kenbaar van
zijn saneringspolitiek bij de spoorwegen. Tal van ministers wendden zich trouwens tot de openbare mening: het begon met minister Van Houtte, de Eersteminister volgde op spectaculaire wijze, minister Meyers besloot de reeks met een
uiteenzetting over zijn familiaal programma.
De Belgische Socialistische Partij hield haar statutair congres op 12 en 13
december. Voorzitter Collard sprak zich uit tegen iedere gedachte aan een tripartite, maar zorgde er toch voor dat de deur voor eventuele regeringsdeelneming
van de B.S.P. steeds open blijft. Einde december werd weer gewag gemaakt van

zekere contacten tussen C.V.P. en B.S.P., die enige ongerustheid in liberale
kringren zouden hebben gewekt.
L. Deraedt
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Juan Ramón Jiménez
en de Spaanse modernisten
In het jaar 1881 werd op 24 december
in het plaatsje Moguer, provincie Huelva,
Juan Ramón Jiménez geboren. Enkele jaren geleden, in 1956, kreeg deze zelfde
J. R. J., die als zodanig reeds algemene
bekendheid verworven had, de Nobelprijs
voor letterkunde. Dat •eerbetoon kwam
nog juist op tijd, want korte tijd daarna
overleed hij, namelijk in mei 1958 te
Mexico. Tussen de twee genoemde data
heeft zich het leven afgespeeld van een
groot en waarachtig kunstenaar.
Zijn eerste publikatie van verzen verscheen in het jaar 1898, dat voor de
Spaanse poëzie van enorme betekenis
werd. Het gehele leven begon toen namelijk een grote omwenteling te ondergaan,
omdat het land zijn laatste overzeese gebiedsdelen aan Amerika was kwijtgeraakt.
Men realiseerde zich, dat het machtige
oude rijk nu voorgoed had afgedaan; men
moest zich gaan richten op binnenlandse
hervorming en afzien van imperialistische
dromen. De interne moeilijkheden vroegen
om een stevige aanpak, want al zeer lange tijd kwamen er burgeroorlogen voor,
die steeds weer slachtoffers eisten. Het
land had een nieuwe politiek en een an~
dere filosofie nodig, daar de traditionele
waarden niet langer pasten in het verkleinde Spanje. Alle takken van het leven
waren bij die crisis betrokken, ook de
kunst en in het bijzonder de letterkunde.
Reeds vóór dat jaar waren hier en daar
heftige protesten geuit tegen de klassieke
kunstvormen. Maar in 1898 werden deze
kreten zeer algemeen en uit die reactie
vormde zich in de letteren snel de bewe~
ging van de „generación del 98" oftewel
het „modernismo".
De stroming beheerste de volledige
Spaans-sprekende wereld: het was dan
ook een Amerikaan, Rubén Dario (18671916) uit Nicaragua, die een nieuwe stijl
introduceerde en die de grote voorganger
is geweest van de modernisten. Wat be~
helsden ~ in het kort --- de nieuwe ideeen? Guillermo Diaz Plaja zegt hierover

het volgende: „De bezorgdheid om Spanje
en zijn problemen was fundamenteel in
vrijwel alle schrijvers van de Generatie
van Achtennegentig". Op enkele gunstige
uitzonderingen na werden de literatuurvoortbrengselen van de bijna beëindigde
eeuw weinig gewaardeerd, omdat hun makers veel te veel gepronkt hadden met de
pracht en praal van het grote Spanje,
zonder ooit de problemen van de overheersing in de koloniën onder ogen te
hebben gezien. Verder ontkenden de nieu
welingen de klassieke waarden of eisten
daarvan een grondige wijziging. Volgens
Diaz Plaja „zochten ze de politieke, filosofische en literaire ideeën van Europa te
transponeren in Spanje om ze later aan te
passen aan het vaderland". Het modernisme bracht een verfijnde muzikale gevoe
ligheid in de literatuur en had een, hevig
verlangen naar geestelijke vernieuwing.
Hoewel Juan Ramón Jiménez tegelijk
met de nieuwe generatie naar voren trad,
is het beter zijn allereerste werk te localiseren in de romantiek. Hij stond nog ver
van de nieuwe groepering, al dacht hij er
veelvuldig over zijn provinciale sfeer de
rug toe te keren, maar hij vond een eigen
stijl, waarmee hij toch volkomen bleek te
passen in de Generatie van 98. Hij bleef
een landschapsbewonderaar.
José Maria Valverde noemt hem in zijn
eerste tijd een typische volksdichter, vooral wegens zijn meestal gemakkelijk verstaanbare poëzie. Zelf zei Jiménez eens,
dat hij schreef voor de „inmensa minoria",
de onmetelijke minderheid. De uitzonderlijk grote liefde voor het landschap en het
platteland maakte hem vooral erg populair:
„Lo que es la primera novia, el paisaje".
(Het landschap is de eerste verloofde.)

en „als ik door de velden ga, begrijp ik
meer dan ooit de onmetelijke gevoeligheid
van mijn hart ....".
Van dit landschap was de maan een
hem zeer imponerend onderdeel en hij
heeft de mooiste Spaanse „maanpoëzie"
geschreven, zoals bijvoorbeeld:
„la luna encantada duerme
en el río de cristal"
(de verrukkelijke maan slaapt
in de glazen rivier) .
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Langzaam begon de melancholicus Ji~
ménez een der vooraanstaande plaatsen in
te nemen in de nieuwe stroming, zijn fijne
dromerige lyriek paste daar precies in. In
1928 noemde M. Romera Navarro hem
een tere, fijngevoelige en uiterst verfijnde
geest.
Tot 1915 verscheen er elk jaar minstens
een maal een verzenbundel van zijn hand,
zoals bijvoorbeeld in 1903 de „Arias Tristes" met de meest weemoedige gedichten
en geheimzinnige zinsbegoochelingen. Het
volgende is uit deze bundel en laat zien,
dat J. R. J.'s poëzie soms sterk naar proza
neigt.
Alguna noche, que he ido
solo al jardin, por los árboles
he visto a un hombre enlutado
que no deja de mirarme,
me sonrie y lentamente,
no sé cómo, va acercándose,
y sus ojos quietos tienen
un brillo extrano que atrae.
He huído y desde mi cuarto
a través de los cristales
le he visto subido a un árbol
y sin dejar de mirarme.

Merkwaardig hierin is ook, dat hij het
meest angstaanjagende van die herinnering, de nadering van de vreemde zwarte
man, sterk naar voren haalt door over te
springen van de voltooid op de onvoltooid tegenwoordige tijd.
In zekere nacht, dat ik alleen
de tuin in ging, heb ik tussen de bomen
een zwarte man gezien,
die me ononderbroken aankijkt,
glimlacht en heel langzaam,
ik weet niet hoe, naderbij komt,
zijn rustige ogen hebben
een vreemde schittering, die aantrekt.
Ik ben gevlucht en vanuit mijn kamer
heb ik door de ramen gezien,
dat hij in een boom was geklommen
en mij nog steeds aankeek.

Zien wij deze proza~benaderende poëzie (het gedicht heeft geen metrum en
geen normaal herkenbaar rijm, maar wel
een zeer mooi ritme) naast een zo beroemd werk als Platero y go (1914) , dat
poëzie, ontdaan van vormkenmerken genoemd mag worden, dan geven we hem
het volste recht om te zeggen:
„Amor y poesia
cada dia".
(Elke dag liefde en poëzie).

Die bundel jeugdherinneringen met zijn
ezeltje is geschreven in een stijl, die tot
dan toe volkomen onbekend was in de
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Spaanse letteren en die wel eenmalig zal
blijven; J. R. J. beperkt daarin zijn proza
tot het allernoodzakelijkste. Het boek
wordt al beschouwd als klassiek en M.
Romera Navarro noemt Platero een „klei.ne onsterfelijke Rocinante".
Vanaf 1911 werd Jiménez realistischer
en minder verstaanbaar, vaak schiep hij
een sfeer, die dezelfde sensatie geeft als
schilderijen van impressionisten. Een son
nettenbundel verscheen van hem in 1916
en daarna bleef hij nog even aan die vorm
hechten, ofschoon het voor hem veel te
gebonden was. Formeel was hij helemaal
niet blijkens een mooie typering naar het
voorkomen van het drietal literaire vrien~
den Miguel de Unamuno (1864-1937),
Antonio Machado (1875-1939) en Jiménez. Van die drie was Unamuno de geest
telijke, Machado de professor en J. R. J.
„un huevo frito en el bolsillo", een gebakken ei in een broekzak.
Eén bepaalde vorm heeft hij nooit gehad, hij schreef alles; van het sonnet tot
de meest vrije gedichten. Ook was daarbij
(tot 1914) de typisch Spaanse, in de gehele Spaanse literatuur voorkomende „romance", een versvorm die ontstond door
het „halveren" van de zogenaamde vier~
accent~verzen. De klassieke metra kunnen
in het Spaans moeilijk toegepast worden
wegens de vele woorden van een groot
aantal lettergrepen, maar met slechts één
accent.
Het jaar 1916 was voor de Spaanse
poëzie een crisisjaar, omdat de reeds
enigszins kwijnende eensgezindheid van
het modernisme helemaal uiteenviel in
liefst vijf afzonderlijke groeperingen, die
een gezamenlijke naam hebben, „nueva
literatura", de nieuwe literatuur: ultraisme, nieuwe populaire poëzie, surrealisme,
zuivere poëzie en de terugkeer tot de
klassieken (Diaz Plaja) . Ook voor Jiménez trad in dat jaar een verandering op,
hij werd abstracter en ging meer filosoferen; vanaf dat moment beschouwde hij
zichzelf alleen nog maar als een kunste~
naar, een soort god:
„Yo solo Dios
y padre y madre mies".

Er zijn bewonderaars, die hem pas toen
echt gingen waarderen met voorbijzien
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van het omvangrijke werk van vóór 1916.
Zij prefereren de denker, de filosoof, de
drager van de meer abstracte ideeën.
Toch vatte hij na betrekkelijk weinig
jaren zijn oude vormstijl weer op, omdat
zijn karakter zich niet kon verenigen met
de grote gebondenheid van het sonnet,
maar hij bleef minder algemeen verstaan baar. Zijn ideologie was: spontaniteit,
volmaaktheid en eenvoud, welk streven
hij altijd heeft gevolgd, of zijn werk nu
vrolijk, satirisch of weemoedig was, abstract, fotografisch nauwkeurig of impresr
sionistisch. Zijn meest eigen stijl was die
der vrij precieze waarneming en weergave
in de melancholische stemmingen, waaraan hij vrijwel altijd onderhevig was en
die zich vooral richtten op het landschap.
Tot aan het einde van zijn leven in
mei 1958, dus meer dan dertig jaar, bleef
hij trouw aan zijn lyrische stijl, die hij
bleef verbeteren. Het is dan ook zo dat de
droefgeestigheid zijn werk soms eentonig
maakt.
Met zijn stijl en filosofie paste hij juist
in de nieuwe groepering van de „poesia
pura" van 1916, die trachtte een diepe,
eenvoudige poëzie te schrijven, die het
diepste innerlijk van de maker ervan
weerspiegelde en waarin niet de vorm het
belangrijkste was, maar de ideeën, de zuivere gevoelens. Deze groepering werd na
1927 de belangrijkste van de vijf nakome
lingen van het modernisme. In dat jaar
werd in Sevilla ter herdenking van de
dood van Luis de Góngora (1561-1627)
een grote reünie gehouden van Spaanse
literatoren. Vrijwel alle dichters waren
aanwezig — de naam „La verbena de la
poesia espanola" getuigt daar van ^-- en
er vond daar de grote „verbroedering"
plaats tussen de belangrijkste vertegenwoordigers van de „zuivere poëzie", te
weten Pedro Salinas en Jorge Guillén.
Daarom noemt deze groep zich ook wel
de „generación del 27".
Vanwege Jiménez' grote belangstelling
voor de vorderingen van de Spaanse poëzie heeft hij laatstgenoemde groep zeer
sterk beïnvloed, maar ook de vier andere,
hoewel die meer en meer op de achtergrond raakten.
,

Nadat hij in 1936 om politieke redenen
naar Amerika vertrokken was, liet hij zich
nog voortdurend op de hoogte stellen.
Naar diverse van de bijna honderd poëzietijdschriften --- die hij overigens om hun
veelheid een „nationale ondeugd" noemde , stuurde hij zijn gedichten en schreef
er zijn letterkundige beschouwingen in.
Niet voor niets heette hij de vader van
de jonge poëten te zijn, terwijl Antonio
Orts Ramos hem de „meester van de zuivere poëzie" noemt.
Maar hij was niet alleen de schepper
van deze nieuwe generatie, van een nieu
we dichtstijl; hij heeft ^ ~ aldus José Maria
Valverde ---ook „een nieuw soort dichter geschapen als een afzonderlijke maatschappelijke klasse". En dit mag men aannemen, gezien de naam die hij had in vergelijking met zijn twee grote tijdgenoten
Machado en Unamuno; Jiménez was immers een „huevo frito en el bolsillo".
Peter J. Mas

Is Vlaanderens industrie Vlaams?
Het hoofd van de studiedienst van het
A.C.W. stelt in nuchtere cijfers een be~
langrijke vraag aan de patroons (en onrechtstreeks ook aan hun opvoeders en
raadslieden) en aan de wetgever: in hoeverre is de grote industrie in Vlaanderen
nog steeds volksvreemd? 1),
In 1957 werden meer dan tweehonderd
representatieve arbeiders en bedienden geinterviewd omtrent het taalgebruik in hun
ondernemingen. Het onderzoek bestreek
alle bedrijven met meer dan 200 werkner
mers in de provincie Oost~Vlaanderen en
gold aldus rechtstreeks een derde der
werknemers in deze provincie. Uit de resultaten blijkt dat de toestanden volledig
verschillend zijn voor de arbeiders en de
bedienden. De gewone arbeider heeft met
het kaderpersoneel meestal geen contact
dan door tussenpersonen. Zijn milieu
schijnt hem dan ook volledig Nederlands.
Aangezien hij .dus zelf geen wantoestanden
ervaart komt zijn rechtvaardigheidsgevoel
op dit punt niet in opstand. En dit zou
wel enigszins de vrij grote onverschillig-

1 ) H. Deleeck, De taaltoestanden in het Vlaams bedrijfsleven. — Arbeiderspers, Brussel, 1959,
124 pp., geïll., ing. Fr. 60.
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heid der arbeiders tegenover het taalprobleem kunnen verklaren. Bij de bedienden
daarentegen komt het gebruik van het
Frans zeer veel voor. Het contact tussen
de directie en het lager kaderpersoneel
der bedienden geschiedt vanwege de directeurs voor 63% der ondernemingen in het
Frans, vanwege het hoger kaderpersoneel
voor 49% der ondernemingen. „Vanuit
de directie gezien lijkt de kennis en het
gebruik van het Frans „vanzelfsprekend".>
Kennis van het Frans wordt algemeen
vereist en is een bijzondere voorwaarde
voor promotie. De documenten waarmee
de bedienden werken, zijn overwegend in
het Frans opgesteld. De wereld der bedienden is dus aan een zeer grondige verfransing onderworpen. Dit plaatst de Ne~
derlandssprekende bediendengroep in een
zeer speciale situatie van gespletenheid"
(p. 37) . Terecht wordt daarenboven opgemerkt dat de bedienden gemakkelijker
geneigd zijn om het Franse taalgebruik als
een element van sociale distanciëring te
aanvaarden en te gebruiken. Verder blijkt
dat de voertaal van de beheerraad (en de
verslagen) in meer dan 75% der onderne~
mingen homogeen Frans is.
Het is dus wel duidelijk dat naarmate
men hoger opstijgt in de sociale geledingen van de onderneming, het gebruik van
het Frans toeneemt en dat van het Neder
lands afneemt. Zulks geldt in bijzondere
mate voor het arrondissement Gent. Een
rijk cijfermateriaal illustreert elk van deze
constateringen.
,

Deze brochure is noch een strijdpamflet,
noch een revendicatieve aanklacht. Zij
bewijst dat de Vlaamse Beweging een dieper contact heeft gevonden met de Arbeidersbeweging en daardoor aan efficiency
en zakelijkheid kan winnen, terwijl de Ar^
beidersbeweging zich steeds meer van
haar volkse en culturele verantwoordelijkheid bewust is geworden. Niet alleen
echter op cultureel niveau, doch evenzeer
met het oog op de produktiviteitsopvoe~
ring is de taalfactor van betekenis. In het
licht van de huidige ontwikkeling der so~
ciale wetenschappen — waarbij de human
relations een steeds grotere betekenis krijn
gen — mag men de taal bij de opbouw
der ondernemingsgemeenschap immers niet
langer onderschatten. „Men kan de psyr
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chologische vereisten voor de produktiviteitsopvoering, op het vlak van de onder~
neming, groeperen rond vier punten: communicatie en samenwerking tussen verschillende groepen en hiërarchische geledingen; informatie; en promotie van de
meest verdienstelijken. Op elk van deze
vier punten betekent het onverantwoord
Frans taalgebruik in ondernemingen met
haast volledig Nederlandstalig personeel
een duidelijk hinderende factor" (p. 9) .
De taalstructuur in het bedrijfsleven
brengt daarenboven de waarde van ons
technisch onderwijs ernstig in het gedrang.
,,Men mag zich afvragen, of de gunstige
gevolgen van de democratisatie van het
onderwijs niet gedeeltelijk tegengewerkt
worden door de toestand van verfransing
in het bedrijfsleven" (p. 11) . Dieper dan
de economische schade toegebracht aan
de Vlaamse volksgemeenschap door het
verlies van energie en mogelijkheden
(lucrum cessans) door Frans taalgebruik
veroorzaakt, bevordert de taaltegenstelling
binnen de . onderneming de klassetegen-stelling in geheel het sociale leven. Hier
ligt de kern, door H. Deleeck zeer goed
omschreven als volgt: „De taaltegenstelling berooft de brede volkslagen van de
culturele invloed en steun, en van het
hoge voorbeeld, welke in een maatschappij met harmonische taalstructuur uitgaan
van de hogere groepen" (p. 13) . Ter illustratie citeert hij het verschil in beleefd~
heidsvormen tussen de Nederlandse en de
Vlaamse arbeider. Alleen het Frans blijft
voor velen de toegangspoort tot de hogere
posten in het bedrijfsleven. De meest dynamische elementen ondergaan stelselmatig een proces van verfransing en deze
verfransing onderhoudt de verfransing in
de landsleiding en in de centrale administratie. Dat een al te grote toegeeflijkheid
(opportunisme?) van Vlaamse zijde hier
ook fout is, hoeft niet gezegd.
,

Zeker heeft het bedrijfsleven de geest
en de voorschriften die het taalgebruik in
de publieke sector regelen, niet overgeno~
men en blijft het aldus een hinderpaal
voor de harmonische groei van de Belgif
sche pluralistische staat.
Nochtans zijn er voorbeelden hoe het
anders kan en mogelijkheden om het anders te doen. Er is het voorbeeld van het
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cultureel akkoord tussen de Limburgse
Economische Raad en de Kempische
Steenkoolmijnen. Het is mogelijk aan de
ondernemingsraad een grotere bevoegdheid te geven (vooral wat de bedienden
betreft) om autonoom terzake te kunnen
beslissen. Rest tenslotte de plicht om de
publieke opinie voor te lichten en te vormen opdat de verantwoordelijken hun humanistische taak als bedrijfsleiders met
meer ernst zouden behartigen. Al dient
aangestipt dat hier reeds velen in de laatste jaren een ernstige poging deden
( waardoor b.v. de N.V. met Nederlandstalige statuten stegen van 33% in 1937
tot 62% in 1956~57) , toch moet er meestal
nog een echte metanoia plaats grijpen eer
men van een volksverbonden mentaliteit
zal mogen spreken.
J. Kerkhofs S.J.

De plicht van de arts
en het recht van de patiënt
Naar aanleiding van het forumstukje
dat onder bovenstaande titel in het decem~
bernummer is verschenen, schrijft een lezer
ons het volgende. Het is wellicht goed,
tegenover het standpunt van een arts
(naar aanleiding van sommige zonderlinge
uitspraken in de Duitse rechtspleging) ook
dat van een jurist te vernemen (die bijzonder de Belgische rechtspraktijk op het
oog heeft) .
Dr. Lebeer toont zich erg ongerust ten
opzichte van de beoordeling door de rechtbanken van gevallen waarin de arts gedagvaard wordt wegens „zogenaamde verkeerde behandelingen". „Het gaat, schrijft
hij, over de bescherming van de zieke
tegenover zijn dokter en met name over
de vraag of en in hoeverre een dokter
verplicht is, de patiënt in te lichten omtrent de gevaren van een of andere behandeling". Hij haalt enkele uitspraken
aan van het Duitse gerecht, volgens welke
een arts de plicht heeft, zijn patiënt vooraf en ten minste in grote lijnen in te lichten over het mogelijke gevaar van een
ingreep, en dit ondanks het feit dat deze
inlichting de gezondheidstoestand van de
patiënt ongunstig kan beïnvloeden. De

arts zelf dient te weten, hoe hij de voorlichting moet aanpassen aan de toestand
van de patiënt.
Ik moet toegeven, dat deze Duitse theorie inderdaad wel wat ver gezocht lijkt.
Maar gaat Dr. Lebeer niet te ver, als hij
daardoor alle vertrouwen in de rechtbanken schijnt te verliezen? „Eens te meer
wordt daaruit duidelijk, schrijft hij, tot
welk een onmogelijke toestand men komt,
wanneer men alleen de rechtspraak laat
oordelen over beslissingen en gedragingen
welke uitsluitend door het geweten kunnen worden voorgeschreven". Hij geeft te
verstaan dat de rechtspraak aan de arts
de vrijheid ontneemt om een beslissing
volgens zijn geweten te treffen. Het tegendeel lijkt me echter waar: als een arts
wordt gedagvaard, zal de rechtbank zich
juist afvragen of zijn beslissingen en gedragingen die zijn geweest welke men
normaal van een bevoegd, oplettend en
gewetensvol geneesheer mag verwachten.
En dat is toch haar goed recht. Iedereen
draagt nu eenmaal de verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen, en zeker in de
uitoefening van een zo delicaat beroep als
dat van de arts. Het zou onrechtvaardig
zijn als een arts, net zo goed als een nota~
ris, een ondernemer of om het even wie,
voor een manifest verkeerde behandeling
niet aansprakelijk zou gesteld kunnen worr
den.
Hier moet onmiddellijk aan toegevoegd
worden dat onze Belgische rechtbanken in
hun oordeel over beslissingen en gedragingen van een arts van meer omzichtig~
heid blijk geven dan de aangehaalde Duitse uitspraken. De meest recente van deze
uitspraken (Bundesgerichtshof 10-2-1959)
lijkt me trouwens op de theorie welke
voorheen ontwikkeld werd, terug te ko~
men: zij erkent dat de patiënt impliciet
instemt met een eventuele operatie zodra
hij een beroep doet op de arts en een
operatie niet vooraf en uitdrukkelijk uitsluit,
Maar dan vraagt schrijver zich af:
„doch wie zal oordelen over de vraag of
de patiënt in zijn noodtoestand wel geheel
vrij over zijn oordeelsvermogen beschikt?"
Dit is echter niet de vraag welke de rechtbank zich zal stellen. Indien de patiënt
immers niet meer vrij kan oordelen en er
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toch een beslissing dient getroffen te worden, is de arts de aangewezen persoon om
deze beslissing te treffen. In dat geval zal
hij zich, zo mogelijk, natuurlijk liefst met
de familieleden of naastbestaanden in verbinding stellen; is dit niet mogelijk, dan
dient hij de beslissing alleen te treffen.
Doet hij dit niet en laat hij de patiënt aan
zijn lot over, dan komt zijn verantwoordelijkheid in het gedrang. Dit alles is voor
onze rechtbanken nooit een omstreden
punt geweest. Ook voor onze rechtbanken
geldt het principe: het beroep op een dokter impliceert de mogelijkheid van een ingreep.
Ook over de wenselijkheid om in sommige gevallen de patiënt niet voor te lichten omtrent de mogelijke gevolgen van
een ingreep, zijn de rechtbanken het eens.
Als de dokter oordeelt dat deze inlichting
zijn patiënt ongunstig zal beïnvloeden, is
hij geenszins gehouden, hem die inlichtin~
gen te verstrekken (Hof van Beroep te
Brussel, 24 juni 1923; Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, 31 mei 1929) .
Het tegendeel zou, mijns inziens, kunnen
beschouwd worden als een fout in de behandeling.
Voor de behandeling zelf ten slotte,
evenals voor de raad die hij aan de patiënt gaf om een operatie te laten doen,
blijft de arts natuurlijk helemaal verantwoordelijk. De expliciete instemming van
de patiënt ontslaat de arts immers niet
ipso facto van alle verantwoordelijkheid:
in het normale geval is zij immers slechts
gebaseerd op de verantwoordelijke raad
van de arts.
Om bepaalde juridische redenen, welke
we hier niet kunnen uiteenzetten, erkent
de rechtspraak thans dat de arts, naast de
gewone contractuele verantwoordelijkheid,
bij de uitoefening van zijn beroep ook
verantwoordelijk is voor een „culpa levissima", de geringste fout, en dit aangezien
hij rechtstreeks ingrijpt in het menselijk
leven. Deze „geringe fout" staat echter
nooit in verband met het resultaat, maar
alleen met de middelen welke hij heeft ge.
bruikt. Hij heeft ten opzichte van zijn
patiënt geen „verplichting van resultaat",
maar alleen een „verplichting van middel",
d.w.z. hij is alleen gehouden, zijn beste
zorgen te verlenen; of nauwkeuriger uit~
30
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gedrukt, de goede zorgen van een normaal op de hoogte van zijn beroep zijnde
arts.
Dit laatste eist een duidelijke omschrijving, welke we o.a. vinden in een arrest
van het Hof van Beroep te Luik (10 juli
1951) : „ — attendu que dans l'exercice de
sa profession, le médecin peut commettre
des fautes contractuelles ou des fautes
aquiliennes et que, dans l'appréciation de
ces fautes, le juge doit se montrer extré-mement circonspect, „que hors de la négr
ligence ou l'imprudence que tout homme
peut commettre, le médecin ne répond des
suites fácheuses de ses soins que si, eu
égard á l'état de la science et aux règles
consacrées de la pratique médicale, 1'imprudence, l'inattention ou la négligence
qui lui sont imputées, révèlent une méconnaissance certaine de ses devoirs" (Cass.
fr. 18 octobre 1937, DM 1937, p. 549) ;
qu'en conséquence les erreurs que Ie médecin peut commettre dans son diagnostic
ou méme dans le choix du traltement, ne
constituent des fautes que si ces erreurs
sont le résultat d'une négligence ou d'une
ignorance caractérisée".
Slechts in zo ver de vergissing van een
geneesheer het gevolg is van een „gekarakteriseerde" nalatigheid of onwetendheid, brengt zij zijn verantwoordelijkheid,
in het gedrang, maar in dat geval volstaat
dan ook de geringste fout.
Schrijver zal zich nu echter afvragen:
wie zal oordelen of een fout ,,gekarakteri~
seerd" is of niet? De rechtbanken? Maar
daar verwacht hij slechts „vaak onbe~
voegde" uitspraken van.
De waarheid is echter, dat onze rechtbanken meestal hun eigen onbevoegdheid
op voorhand zelf erkennen en zich in dergelijke gevallen praktisch altijd laten bijstaan door een geneesheer-deskundige of
zelfs door een college van deskundigen.
Dit sluit evenwel niet uit dat de rechtbank
of de deskundigen zich, ondanks alle
voorzorgen, toch nog kunnen vergissen.
Bovendien blijft het begrip ,,gekarakteriseerde fout", ondanks de omschrijvingen
welke de jurisprudentie ervan gegeven
heeft en die vaste rechtspraak zijn geworr
den, erg betrekkelijk. Er blijft dus inderdaad voor de „gewetensvolle, oplettende
en op de hoogte van zijn taak zijnde ge-
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neesheer" toch nog een risico. Doch dit
risico lijkt me een heel ander en veel minder algemeen en belangrijk dan schrijver
van het aangehaalde artikel voor heeft.
Elk beroep brengt zulke risico's met zich
mee. De arts zal het inderdaad op de
koop toe moeten nemen, net zo goed trour
wens als de patiënt het risico loopt dat de
arts, ondanks zijn onbetwiste bevoegdheid,
zich ten slotte misschien toch vergist heeft,
zonder dat de patiënt daarom op enige
verantwoordelijkheid van de arts kan wijzen. P. Bocken

Wijsbegeerte
en Kunstgeschiedenis
Wanneer iemand teruggrijpt naar be~
ginselen die door het gros van zijn tijdge^
noten niet worden gewaardeerd, wordt hij
vaak •itgekréten voor reactionair. Een
reactionair is echter nooit bewust reactio~
nair, maar hij voelt zich veeleer ,,restaurator", hij predikt een réveil. Deze tegenstelling speelt al van oudsher een rol bin..
nen onze historische waardering die gemeengoed is geworden. Zo grijpt de renaissance terug op de oudheid, de roman
tiek op de middeleeuwen en men kan
naar believen spreken van reactie of ré~
veil. De geschiedenis is echter niet slechts
een teruggrijpend vernieuwen van voorgaande perioden; van alle kanten stroomt
ook nieuw materiaal binnen dat tevoren
geheel onbekend was. Vooral ook de
kunstgeschiedenis kreeg langs allerlei kanalen nieuwe gegevens te verwerken, zowel doordat nieuwe culturen binnen haar
gezichtskring kwamen als omdat prehis~
torische vormen binnen haar bereik raak-

ten.
De ontwikkeling mag dan echter nog zo
veelvormig en kleurrijk zijn, steeds wordt
opnieuw getracht deze voortgang en groei
te begrijpen vanuit enkele eenvoudige be^
ginselen. Voor de kunstgeschiedenis ko~
men hier de namen bekend voor van: M.

Dvorák, H. Wölfflin, H. Sedlmayr, E.
Grassi, E. M
V le, A. Malraux', E. Panofsky, om ons tot de bekendste interna~
tionale figuren te beperken. Niet alleen
1 ) Amsterdam, Swets en Zeitlinger, 1959.

kunsthistorici, maar ook wijsgeren verdiepen zich in het wezen van de kunst: Karl
Jaspers, Martin Heidegger. De wereld van
de kunst heeft eerstens een geheel eigen
werkelijkheid, en bovendien is elk kunstwerk een resultaat dat vraagt om afzonderlijk te worden beschouwd. Tegelijk be~
vat het zelf alle elementen tot verbreking
van dit isolement. Oudtijds werd de kunst
meer gezien als „nog 'te ontstaan". Elke
universele geest gaf te dien aanzien wel
enkele voorschriften, waaraan de maker
van kunst zich te houden had. Tegenwoordig gaat men meer uit van het feit
dat het kunstwerk er is, dat het zich on~
v^ermijdelijk presenteert. In plaats van
„regels vooraf" doet dan ook de ,,verklaring achteraf" opgeld.
Een interessante proeve van een dergelijke verklaring vormt het boek van Dr.
Ir. J. Stellingwerff: Werkelijkheid en

grondmotief bij Vincent Willem van
Gogh 1 ) . De schrijver komt voort uit de
kring van de wijsbegeerte der wetsidee,
waarvan de initiatoren Prof. Dr. H. Dooy~
eweerd en Prof. Dr. D. H. Th. Vollenhoven zijn. Eén enkel punt is voor deze
beschouwing van fundamenteel belang. In
de wijsbegeerte der wetsidee staat het on
derscheid voorop tussen de boventheorer
tische (of beter: voortheoretische!) denkinstelling en de theoretische denkhouding.
De eerste bepaalt centraal denken en
doen, draagt een absoluut karakter en
wordt getypeerd als grondmotief. In de
Europese 'traditie werken vier zulke
grondmotieven: het antieke vorm-materie
motief, het katholieke natuur-genade mor
tief, het reformatorische schriftuurlijke
grondmotief en het humanistische motief
van natuur en vrijheid. Men kan ze aantonen, maar niet bewijzen: ze gaan immers
de theoretische stellingname, die steeds
betrekkelijk is, te boven en werken be
wust of onbewust door. Ze dragen een
religieus karakter.
Dr. Stellingwerff nu poneert de stelling,
dat deze grondmotieven niet alleen van
fundamentele betekenis zijn voor de wijs~
begeerte, maar ook voor andere cultuuruitingen. Zijn deze grondmotieven terug
te vinden in de schilderkunst? Zijn ant-
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woord luidt bevestigend, want het grondmotief dat de kunstenaar aandrijft komt
tot uitdrukking in de visie die hij op de
werkelijkheid heeft. Hugo van der Goes,
Rembrandt en Van Gogh worden nu getoetst op de betekenis van het grondmotief in hun werk. Het pi?ce de résistance
van het boek, dat zijn titel verantwoordt,
is de werkelijkheidsanalyse van de schilderkunst van Vincent van Gogh. Ener
zijds biedt de schrijver een overzicht van
de werkelijkheidsvisie bij Van Gogh, zoals een gangbare kunsthistorische monografie die zou kunnen bevatten: De perioden in zijn stijl, de invloed van zijn tijdgenoten, van zijn lektuur, van de vrouwen
in zijn leven en van zijn broer Theo. Anderzijds graaft Dr. Stellingwerff dieper en
zoekt naar Van Goghs grondmotief.
Rembrandt van Rijn is een van de
vormgevers van het schriftuurlijk grondmotief van schepping, zondeval en verlossing door Christus Jesus, Hugo van der
Goes blijkt gedreven door het natuurgenade motief en het werk van Vincent
van Gogh staat in het teken van het hu-manistische grondmotief van natuur en
vrijheid (ook wel te omschrijven: van wetenschapsideaal en persoonlijkheidsreli~
gie) . Deze conclusies zijn minder verrassend dan het betoog zelf. Had Dr. Stellingwerff minder grote figuren voor zijn
studie gekozen, dan was een oplossing
mogelijk geweest van een of andere controverse. Nu voelt de lezer reeds vanaf
het begin waar de schrijver heen wil en
er blijft slechts van belang in hoeverre het
feitenmateriaal hem in een bepaalde rich.ting heeft gewezen. Bij de lektuur ontkomt
men dan ook niet aan de indruk dat de
fundamentele visie ( die vanuit het grondmotief) blijkt uit dezelfde feiten als de
gangbare visie (die vanuit persoonlijkheid, omgeving, tijdgenoten) . Verklaren
we dit nader, dan zien we dat Rembrandts visie vanuit het grondmotief van
schepping, zondeval en verlossing veel
overeenkomst vertoont met zijn visie zoals deze door persoonlijkheid, omgeving,
tijdgenoten wordt geconditioneerd. Met
andere woorden: Zijn de grote verschillen
tussen Hugo van der Goes en Rembrandt
terug te voeren op een verschil in grondmotief? Beiden waren realist in hun werk.
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De verschillende behandeling van eenzelfde thema komt voor een groot deel
hieruit voort dat Hugo van der Goes nog
een middeleeuwer is en Rembrandt de bar
rok reeds achter zich laat of beter: terzijde. Het grondmotief wordt als het ware
tussen de schilder en zijn werk ingeschof
ven om in de interpretatie een zekere eenheid te brengen. Als Dr. Stellingwerff
stelt dat „De zondeval voor Rembrandt
geen mythe was of slechts een verhaal uit
de theologie", dan vragen we ons af, of
Hugo van der Goes dan wel een derger
lijke gedachte had over de zondeval. „Bij
hem (Rembrandt) bestaat de werkelijkheid niet uit natuur en bovennatuur,
maar vormen hemel en aarde de éne wer-kelijkheid waarin de éne historie van
schepping, zondeval en verlossing geschiedt". Zou Van der Goes de werkelijkheid niet als eenheid hebben opgevat? Hij
heeft het heilsgebeuren uitgebeeld met de
hele geschiedenis die erop is gevolgd. De
toegevoegde symbolen wijzen terug naar
dit gebeuren. Ze zijn herdenkingen die
tegelijk met het herdachte worden voorgesteld. Deze herdenkende functie vervalt
in het reformatorisch christendom en daarmee een gemeenschappelijk voorstellings~
goed. Eigenlijk ziet Dr. Stellingwerff dit
verschil ook, als hij Rembrandts uitbeelding „meer realistisch dan liturgisch"
noemt. Beter zou de tegenstelling luiden
„meer bijbels dan kerkelijk". Zo vervalt
de tegenstelling tussen dualisme (Van
der Goes) en integralisme, radicalisme
(Rembrandt) en wordt de tegenstelling
die tussen een openbaar en een intiem
geloofsleven. Kent men dus de verschillen
in religieuze omgeving, dan begrijpt men
de verschillen tussen beider werk. Daarvoor is het niet nodig een dualiserend of
unificerend grondmotief tussen de schilder
en zijn werk te plaatsen. Het gaat er
slechts om in welke werkelijkheid het heil
wordt verkondigd, en het antwoord hierop maakt dat het oeuvre van Rembrandt
meer persoonlijk, het oeuvre van Van der
Goes meer traditioneel de bijbelse „gebeurtenissen" verbeeldt.
De bestudeerde schilders hebben iets
onomwondens en voor hen geldt dat wie
daarop nadruk legt, er tegelijk afbreuk
aan doet. Hoe zou het resultaat uitgeval-
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len zijn, als omstreden of duistere figuren
uit de kunstgeschiedenis voor het voetlicht waren geplaatst? Nu gaat het slechts
om de intensiteit van de doorwerking van
het grondmotief bij reeds vertrouwde kunstenaars. Toch heeft Dr. Stellingwerff belangwekkend materiaal verzameld, dat
onze visie op deze drie groten kan verdiepen. Het werk van Van der Goes, Rembrandt en Van Gogh wordt ontleed als
krachtmeting van een grondmotief met
andere grondmotieven die zich trachten
binnen te dringen. Daarbij is het gevaar
niet uitgesloten da `t aan imponderabilia
een afgewogen zin wordt toegekend. Als
voorbeeld voor de bijbelse werkelijkheidsvisie bij Rembrandt, die het heilsgebeuren
plaatsen zou in deze werkelijkheid hic et
nunc, noemt Dr. Stellingwerff de snuffelende of ongegeneerde hond. Wat te denken van de hond op de Kruisafneming,
door Rubens geschilderd? Is wat Dr. Stellingwerff beschouwt als een krachtige
doorwerking van het bijbelse grondmo'tief
niet datgene wat uiting is van Rembrandts
realisme?
In zijn inleiding merkt Dr. Stellingwerff
op dat het scholastieke, het reformatorische en het humanistische grondmotief
niet alleen na elkaar ten tonele versc,hijr
nen en tot beheersende cultuurmacht willen uitgroeien, ze betwisten elkaar ook
gelijktijdig de suprematie. De figuren
waarop Dr. Stellingwerff zijn betoog bar
seert volgen elkaar op en staan zeker ver
genoeg van elkaar af om zuivere typen
van een grondmotief te kunnen zijn. Maar
juist daarom dringt zich de vraag op of
een grondmotief nog wel voldoende onderscheiden kan worden van een stijlpen
riode, een maatschappelijk-economische
factor, een culturele samenhang. Rembrandt van Rijn zou, afgezien van welk
religieus grondmotief ook, toch al tot een
heel andere conceptie gekomen zijn dan
Hugo van der Goes en Vincent van
Gogh. Liever hadden we dan ook gezien
dat in plaats van historisch opeenvolgende schilders tijdgenoten of van Rembrandt
of van Van der Goes naast elkaar wer
den geplaatst. Deze studie bevat wel gedeeltelijk een juxtapositie: bij Van Gogh
komen ook belangrijke tijdgenoten ter
sprake als Jozef Israëls, Breitner, Matthijs

Maris, Seurat, Gauguin, Cézanne. In dit
geval komt echter niet zo zeer hun grondmotief ter sprake, als wel onderlinge beinvioeding en waardering, de contacten
die zij leggen en verbreken: dus juist als
in menige kunsthistorische monografie.
Geeft de auteur aldus blijk, de geesten
lijke achtergronden van de behandelde
periode duidelijk te kunnen blootleggen,
in de hoofdstukken „Milieu" en „Contacten" krijgen we een interessant beeld van
de ontwikkeling van Vincent van Gogh,
geput zowel uit zijn brieven als uit de
literatuur over die periode. Het verval in
het protestantisme in de vorige eeuw in
Nederland aan de ene kant en het burgerlijke leven in de Brabantse pastorie aan
de andere kant verklaren dat Vincent
zich op de duur een eigen leven van Jesus
heeft gevormd, radicaal modern, humanistisch-socialistisch getint. Tussen zijn jeugd
en zijn eigenlijke scheppende periode verblijft Vincent in de grote steden van
West-Europa. „Over deze gebeurtenissen
zelf lezen we vrijwel niets in de brieven.
Maar wel is opmerkelijk dat Vincent alles
wat hij wil lezen, geheel overschrijft ... .
Dit duidt er op dat Vincent niet zozeer
visueel of auditief van aanleg was, als
wel motorisch. Door te doen, door deelname aan een gebeuren, door iets o"er te
schrijven leert hij de wereld kennen. Zo
heeft Vincent de atmosfeer van Londen
en Parijs, van de kunsthandel en de dominees, van de Amsterdamse jodenbuurt
en de mijnen van de Borinage leren kennen en ondergaan".
D. lektuur in het leven van Van Gogh
wordt nauwkeurig geanalyseerd. Opmerkelijk is de plaats van Michelet binnen
zijn belangstelling, waardoor vooral Vin~
cents ideeën over de vrouw sterk worden
beïnvloed, en verder domineren de grote
verbeelders van een zo volledig mogelijke,
maar dan ook trieste realiteit: Balzac,
Zola, Dickens. Dat Vincent niet gelukkig
was in zijn menselijke contacten, is genoeg bekend, evenals de grote rol die
Theo van Gogh speelde in zijn leven:
„Als Theo dan door zorgen en ziekte
voor eenmaal een opgewonden brief
schrijft, waaruit Vincent opmaakt dat hij
Theo moreel en financieel overbelast,
breekt de symbiose door het besluit van
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Vincent er een eind aan te maken".
Voor degenen die op een grote historische figuur terugzien, maakt hij licht de
indruk van een volstrekt eenzame. Een
nadere bestudering is daarom zo interessant, omdat ook he't genie natuurlijk niet
alleen heeft gestaan, maar verbindingen
heeft gehad met allerlei, in onze ogen
minder belangrijke personen. Zo zijn het
de kleine mensen die de grote staande
houden. Uit de geschiedenis zijn bekend
het voorbeeld van Nietzsche die Peter
Gast naast zich wist, van John Keats, in
wiens schaduw Charles Brown leefde. Bij
Van Gogh vulden Anthon G. A. Ridder
van Rappard en Emile Bernard een soortgelijke rol en deze laatste bleef Vincent
tot het einde in Auvers trouw.
Het uitvoerigst gaat Dr. Stellingwerff
in op het werk van Van Gogh en daarbij
vergelijkt hij hem met enkele Nederlandse
tijdgenoten, onderzoekt hij de onderwer~
pen die vooral in zijn Nederlandse periode zijn belangstelling hebben (portret
kunst, nesten en hutten, dieren, de kerktoren, de bijbel) . Van de voorgaande meesters hebben Rembrandt, Millet en Delacroix het meest tot Vincent gesproken, en
vooral Millet heeft hem beïnvloed. Het
japanisme, de portretkunst, Vincents verhouding tot de divisionisten enerzijds en
Gauguin anderzijds, al deze gegevens
weet Dr. Stellingwerff boeiend te interpreteren. Graag hadden we ook over de
periode dat Vincent zich het persoonlijkst
ontwikkelde, via Parijs naar Arles, meer
vernomen, over het zeer interessante tijdsbeeld van die periode, waarin anarchisme
en symbolisme de geesten scheiden. Uit
geheel Vincent's leven komt een afwending van elke systematiek en ideologie
naar voren. Het valt hem op, dat Signac
zoveel over het socialisme praat. Vincent
wil een gemeenschap van schilders in
Zuid~Frankrijk, hij gelooft meer in de
eenvoudige menselijke contacten, zonder
enig medium. Daarom ook heeft hij het
christendom niet nodig, tenzij als een
soort oefenstof voor menswaardigheid,
zoals hij de bijbelse voorstellingen van de
grote meesters slechts gebruikt om ze te
reproduceren. Zelf zal hij aan de geker-
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stende wereld geen thema ontlenen. Door
het rechtstreeks contact met de natuur
wordt deze zo samengebald, dat hij nadert
tot de laatste mogelijkheid van weergave,
en wel een symbolische die wonderlijk genoeg ook de enige weg is om het bovennatuurlijke aan te duiden.
Samenvattend kan men de verdiensten
van Dr. Stellingwerff's boek aldus formuleren: He't vestigt de aandacht op de diepste drijfkracht in het werk van een kunstenaar, vooral bij Vincent van Gogh, terwijl het boek toch ook zo geschreven is
dat het als inleiding tot diens leven en
werk kan dienen. Het brengt een gedurfde
behandelingswijze voor de kunstwetenschap naar voren, waarvan zowel voor
de kunstgeschiedenis als voor de wijsbegeerte der wetsidee een vernieuwing kan
uitgaan. De verdiensten schuilen echter
ook in de samenhang met het werk van
schrijvers geestverwanten. Terwijl de
wijsbegeerte der wetsidee vooral de stoot
gaf tot een intens onderzoek op theolor
gisch, wijsgerig, kritisch en staatkundig
terrein ( Prof. Dooyeweerd publiceerde
nog onlangs een bundel artikelen onder de
titel „Vernieuwing en bezinning om het
reformatorisch grondmotief"; Prof. Mekkes behandelde de humanistische rechtsen staatstheorieën) is dit boek een initiatief van deze wijsgerige richting op kunsthistorisch gebied, waarin ook het werk
van Dr. H. Rookmaker: Synthetic art
theories" past. Van katholieke zijde verdienen twee boeken de aandacht die de
fundamenten van deze wijsbegeerte onderzoeken: Grundlinien der kalvinistischen

„Philosophie der Gesetzesidee" als christlicher Transzendentalphilosophie; door Dr.
M. F. J. Marlet S.J. en Het natuurrecht
volgens de wijsbegeerte der wetsidee;
door Dr. O. J. L. Albers O.E.S.A.. Omdat Dr. Stellingwerff in „Werkelijkheid
en grondmotief" duidelijk partij kiest voor
het reformatorisch grondmotief, zal hij
ongetwijfeld zowel katholieken als huma~
nisten tot verweer of althans tot een gesprek prikkelen, hetgeen de derde --- niet
de geringste r— verdienste van dit boek
uitmaakt.
Mr. J. P. van Twist

Boekbespreking
GODSDIENST
BUSSCHE, H. Van den, De godsdienstige
boodschap van de oergeschiedenis. 2de
uiig. — Lannoo, Tielt, 1959, 48 pp., ing.
Fr. 20.
Op bevattelijke, heldere wijze worden in
vijf afdelingen de eerste hoofdstukken van
de bijbel besproken. De inleiding brengt
al dadelijk de nodige verheldering nopens
stijl, vorm, inhoud, bronnen, bedoeling en
plaats van deze verhalen. Van de eerste
drie Genesis-hoofdstukken wordt een vertaling geboden en een meer gedetailleerde
uitleg, vooral van het „paradijsverhaal"
( Gen. 2-3) , dat trouwens de eerste plaats
krijgt vóór het „Scheppingsverhaal" (Gen.
1) . Hierna volgen enkele nota's met betrekking tot de „Verdere Teleurgang van
de Mensheid" (Gen. 4-11) en bij wijze
van samenvatting „doctrinele besluiten".
We ervaren in dit boekje de gezonde, bevrijdende geest die sinds een paar decennia in de katholieke exegese doorbreekt.
In bestreden passages neemt S. een duider
lijke stelling in, die hij trouwens terdege
staaft. Telkens weer worden we getroffen
door de verrassend-pittige taal --- wellicht
voor een schriftverklaring hier en daar
wat te gemeenzaam r die het verre gebeuren aan hedendaagse toestanden raak
weet te illustreren. J. Lambrecht
De Nieuwe Aarde. H. U. von BALTHASAR, De moderne mens op zoek naar
God, 168 pp. DAWSON, Chr., Europa,
wezen en roeping, 222 pp. LANGHEAD
CASSERLEY, J. V., De ontkerstening
van de moderne wereld, 190 pp.. HARI-TAIN, J., Wij en Amerika, 172 pp. RAH-NER, K., Christendom en Kerk in onze
tijd, 123 pp. — Desclée de Brouwer,
Brugge, 1959, geb. 90 of 96 Fr.
Onder de vele studies en reportages over
,de U.S.A. neemt het nieuwe boek van
Maritain een heel aparte plaats in. Meer
dan een studie is het een met beheerste
hartstocht geschreven getuigenis. Met feil~
loze tact slaagt de auteur er in een blijvende evenwichtspositie in te nemen tussen het objectief kritisch verslag en de
bewogen liefdesverklaring. Van uit dit
evenwicht tussen wijsgerig intellect en
menselijke warmte dringt zijn essay tot
een veel wezenlijker, innerlijker niveau

van de Amerikaanse ziel door dan reportages of hautaine Europese cultuurcritici
dit tot nog toe vermochten. Wij vinden
hier een bevrijdende afrekening met de
mythe van de materialistische, zelfzekere,
zakelijke en grootsprakerige Amerikaan,
die nog steeds tot de klassieke voorstelling
behoort, die Europa zich van Uncle Sam
gemaakt heeft. Voor de zwakke zijden
van de V.S.: rassenvraagstuk, overwaar..
dering van sexe en succes, tekort aan expliciete ideologie en gedachtelijke systematiek, die zelfs tot afkeer van het abstracte denken gaat, blijft hij niet blind.
Maar hij ziet ze als de schaduwzijden in
het prachtige beeld van een jong volk,
nog los van de verstarrende greep van de
geschiedenis en zonder een zweem van
bourgeois~mentaliteit; een volk van immigranten, dat iets van zijn pelgrimsziel be~
waard heeft; dat uit eigen leed heeft geleerd ook voor anderen het leven dragelijk
te maken, vrijgevig en edelmoedig te zijn,
goedheid te stellen boven intellect en opvoeding tot mens-zijn boven geleerdheid;
dat in zijn strijd voor het bestaan eerbied
heeft geleerd voor de werkelijkheid, bescheidenheid en openheid, eerlijke zelfkrir
tiek, wantrouwen ook tegenover ijdel getheoretiseer; dat daarom het enige moderne industrieland geworden is, waar de
mens zich heeft weten vrij te houden van
de verslaving der techniek en van de
vloek van het 25e uur. Bij liet verschijnen
van dit voortreffelijke nieuwe werk in de
serie „Nieuwe Aarde", werd heel de reeks
(waarvan de vorige delen reeds vroeger
in dit tijdschrift besproken werden) in een
nieuwe kaft gebonden, die de rustige degelijkheid en ernst van de reeks op artistieke en aantrekkelijke wijze uitdrukt.
L. Monden
JANSEN, Fons, Het huwelijk in kerk en
wereld. Verkenningen voor het geweten.
, Paul Brand, Hilversum, 1959, 117 pp.,
f 4.95.
De schrijver, wiens vorige publikaties over
huwelijk en verkering alom bekend zijn,
geeft in dit nieuwe boekje weer op andere
wijze zijn visie op het huwelijk. Het is een
geheel door het geloof geïnspireerde zienswijze, zó voorgedragen dat ze vele mensen van deze tijd in sterke mate zal aanspreken. De schrijver is eigenlijk voortdur
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rend hardop aan het „praten", zodat de
lezer als vanzelf wordt meegenomen in
zijn gedachtenontwikkeling en niet geconr
fronteerd wordt met een strak betoog. Een
dergelijke wijze van behandelen, waarvan
Fons Jansen de kunst bijzonder goed verstaat, heeft ook wel zijn bezwaren. Sommigen zullen gehinderd worden door een
te veel aan affect, anderen door een te
sterk zich afzetten tegen het verleden; een
en ander leidt ook wel tot overdrijvingen
Maar de voordelen winnen het zeker van
de nadelen en als geheel verdient dit nieuwe werkje van Fons Jansen zeker een
hartelijke aanbeveling. A. van Kol
BOSSIS, Gabrielle, Hij en Ik. — H. Nelissen, Bilthoven, 1959, 12 X 19, 145 pp.,
ing. f 4.50, geb. f 5.75.
Gabrielle Bossis (1874.1950) is een begaafde, ongehuwde franc die als schilderes, schrijfster, toneelspeelster, musi~
cienne etc. de hele wereld doorkruist heeft.
Ondanks dit verstrooiend leven heeft zij
immer de genade ondergaan van een zeer
verenigend leven met Christus. Vanaf
1936 heeft zij in het kort al haar samenspraken met Christus opgetekend, waarvan het eerste deeltje nog tijdens haar
leven werd gepubliceerd, waarop na haar
dood nog zes andere volgden. Onder leiding van Dr. B. Naaykens M.S.C. en D.
Vrijdag is uit deze 7 deeltjes een bloemlezing in het Nederlands vervaardigd,
voorzien van een inleiding en epiloog van
P. Naaykens. Hoewel dergelijke geesten
lijke samenspraken natuurlijk zeer persoonlijk zijn, kunnen ze menigeen tot diepe vroomheid en innigheid stemmen en
leren, hoe men met de Christus die in de
ziel van iedere christen leeft, in levendig
contact, ondanks al de beslommeringen
van het dagelijks leven, kan treden.
P. Grootens
JEDIN, H., Geschiedenis van de Concilies. De twintig oecumenische concilies in
de kerkgeschiedenis. — Paul Brand, Bussum, 193 pp., f 6.90.
Dit boekje geeft een uitstekend overzicht
van de oecumenische concilies van de
hand van Hubert Jedin, een van de beste
kenners van de 15e en 16e-eeuwse kerkgeschiedenis (Concilie van Trente) . Uiterf
aard is de behandeling van de ter sprake
komende Kerkvergaderingen beknopt, de
titel van het oorspronkelijke werk is dan
ook „Kleine" Konziliengeschichte. De
schrijver is er echter uitstekend in geslaagd de ontwikkeling te schetsen van
het begrip oecumenisch concilie, zoals dat
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thans in de Codex wordt gedefiniëerd.
Over de vertaling ben ik niet erg enthousiast. Fouten, die op verkeerd begrip van
de tekst berusten of onbekendheid verraden met de gangbare Nederlandse terminologie, ontsieren dit uitstekende boekje,
dat om zijn actualiteit en de faam van zijn
auteur ongetwijfeld vele lezers zal vinden.
M. F. A. Brok
GUARDINI, Romano, Liefde en Licht.
Vert. 70 pp., f 3.60.

r--

GUARDINI, Romano, Wonder en Teken.
—Vert. Paul Brand, Hilversum, 52 pp.,
f 2.95.
Twee werkjes van de altijd boeiende en
verhelderende Romano Guardini; het eerste bevat een aantal academische preken
over de eerste brief van Johannes, bijzonder indringend en revelerend. Het tweede
biedt een uiteenzetting over het wonder
als wonder en een verdere over het wonder als teken. Elk ontwikkelde zal deze
voortreffelijke toespraken savoereren.
J. van Heugten
MARDUEL, H., Zie ik maak alles
nieuw, vert. A. Pas. o— Lannoo, TieltDen Haag, 1959, 288 pp., ing. F. 94, geb.
F. 120.
Sinds verscheidene jaren reeds worden te
Cháteauneui de Galaure in Frankrijk retraites gepreekt onder de naam: ,,Retraites de chrétienté". In februari 1957 werd
een dergelijke retraite het eerst gehouden
in het Nederlands taalgebied. Deze retrai~
tes, waarop de gehele christenheid wordt
uitgenodigd: leken en priesters, gehuwden
en verloofden r-- vandaar de naam: gemeenschapsretraites — betekenden reeds
voor velen een grote genade tot geloofsvernieuwing. Dit boek is de geschreven
neerslag van zulk een retraite. Maar niet
alleen degene, die er persoonlijk aan deelnamen zullen er deugd aan beleven. Het
is voor ieder een ideaal handboek voor
dieper christelijk leven geworden. Met de
verrassende eenvoud en de directheid van
het gesproken woord wordt naar de laatste werkelijkheid van het geloof in Christus gepeild. Daarbij wordt op een degen
lijke wijze gebruik gemaakt van de vernieuwde inzichten in de H. Schrift, de
liturgie, het sacramenteel leven van de
Kerk. Maar het merkwaardige van dit
boek is, dat de lering niet louter abstract
wordt voorgesteld: telkens worden vanuit
de geloofswaarheden directe, praktische
toepassingen gemaakt voor het christelijk
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leven. Daarom raden we deze lectuur aan
priester en leek aan als een zeer geschikt
middel tot vernieuwing van eigen geloofsleven. G. Achten
WALTER, Eugène, Het godsverbond
gisteren en vandaag. Bezinning op de dimensies van het heil. — Paul Brand, Hilversum, 1959, 114 pp., f 4.90
Dit boek is een bezinning op ons eigen
geloofsleven, maar tegelijkertijd een verdieping en verbreding. Voor velen zal
reeds het eerste hoofdstuk verhelderend
zijn, waar onderscheid gemaakt wordt tussen „religieuze overtuiging", die ook zovele niet-christenen hebben, en geloof, wat
een overgave, gehoorzaamheid aan de
Zich openbarende God inhoudt; waarin
men tevreden is met hetgeen Hij ons openbaren wil en men niet meer wil weten.
Meesterlijk en helder wordt uitgewerkt
hoe de heilsgeschiedenis begint met Abraham, die geprezen wordt om zijn geloof.
Abraham was één uit de velen, die toen
leefden. Zijn roeping was een weldaad
voor de mensheid van toen en van beden;
in wezen is onze overgave dezelfde als
van de Patriarch. Doch ook ons geloof,
verrijkt met de vervulling van de beloften
in Jesus Christus, is een weldaad voor de
hedendaagse mensheid. Niemand zal het
spijten, dit boekje gelezen en overwogen
te hebben. Duidelijker zal ons worden
onze verantwoordelijkheid inzake de geloofsgenade. C. Minderop
Connaissance (De la) de Dieu (Recherches de Philosophie, 3-4) . — Desclée
de Brouwer, Brugge, 1959, 414 pp., ing.
F. 280.
Dit boek is geen „tractaat" over God.
Het is een verzameling van afzonderlijke
studies omtrent het mysterie van God,
elk door een vakman geschreven, doch
vertoont een diepe eenheid en een heldere
structuur. In een eerste, speculatieve
sectie wordt de Gods-vraag behandeld in
het licht der actuele filosofische probler
men: Pater le Blond en G. Marcel vragen
zich af in hoeverre de notie van „oorza
kelijkheid", na de kritiek van Kant, nog
bruikbaar is in de Godsleer; Pater Dur
barle bespreekt de moeilijkheden welke
de wetenschapsmens ontmoet op zijn weg
naar God. Twee uiteenzettingen -besluiten
dit eerste deel: het absolute bij Bergson
door M. Colin en de mystieke ervaring
bij G. Bataille door Verneaux. In de
tweede, historische sectie worden achtereenvolgens behandeld: Plotinos G.
Trouillard) Anselmus (P. Rousseau) , de

Pseudo-Dionysius (R. Roques) , Malebranche (M. Guéroult) . Dit tweede deel
is geen bijvoegsel; het wil aantonen dat er
constante en fundamentele vragen zijn die
zich in alle tijden hebben gesteld, dat er
op die vragen een antwoord werd gegeven dat wij niet achteloos moeten voorbijgaan. Het geheel vormt een waardevolle
bijdrage op het gebied der natuurlijke
Godsleer. De moeilijkheden door de mof
derne filosofie en door de wetenschap gesteld worden niet ontweken; het blijft ook
niet bij een stellen van de moeilijkheid,
er wordt een antwoord gegeven op de
gestelde vragen. Het historische gedeelte
stelt de grote rijkdom der westerse traditie
op dit punt in het licht.
Fr Vandenbussche
MAERTENS, Thierry, La pastorale de
la Messe à la lumière de la Tradition
(Paroisse et Liturgie, 32) . — Apostolat
Liturgique, Sint Andries, 1958, 174 pp.
De publikatie in verschillende bisdommen, hier en in het buitenland, van een
directorium voor vernieuwde Misviering
was voor Schr. de gelegenheid om de pastoraal van de Mis vanuit de Traditie te
belichten. Een veelzijdige kennis van de
historische gegevens omtrent de primi-.
tieve vormen van de eucharistische liturgie ligt aan de grondslag van een eerste
deel. Daarin worden, met behulp van
Jungmann's Missarum solemnia en met
kritische aanwending van de recente vondsten omtrent de eucharistische viering, de
grondstructuur en de huidige vormen der
Misliturgie verklaard. Over bepaalde verstarde riten en gebeden heen, wil Schr.
naar de oorsprong vorsen van de eucharistische gebeden en handelingen, niet uit
historische overwegingen of archeologis^
me, maar uit pastorale bezorgdheid. Dit
bewust sprekend het tweede gedeelte,
waar enkele hoofdthemata van de Mis
worden ontleed. Hier is de liturgist aan
het woord, om in de veelzijdige ontwikkeling van een wereldbeweging, te wijzen
op de mogelijkheden en op de gevaren.
Het gevaar is immers niet denkbeeldig
dat de vele innovaties en experimenten
louter „Spielerei" blijven, zo zij niet voorafgegaan en begeleid worden door een
verdieping van het geloofsleven. Een
derde gedeelte ontleedt en vergelijkt verscheidene diocesane directoria om er de
constanten in te ontdekken: in zijn conclusie kan Schr. bevestigen dat de meeste
directieven de zuiverste uitdrukkingen
van de Traditie nopens de Eucharistie
hebben weergegeven. J. Vanneste
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DUGOS, M., Action missionnaire en
quartier ouvrier (Rencontres, 56) . — Edit.
du -Cerf, Parijs, 1959, 256 pp., ing. Fr. Fr
600.
Deze nota's van een Dominikanerpater,
volksmissionaris in vele landen van Euro.pa, vormen geen tractaat van pastoraalsociologie. Zij willen het grote dossier
over apostolaat bij de arbeiders aanvullen
met bevindingen uit de eigen rijke ervan
ring. Zielzorgers zullen vooral belang
stellen in de beschouwingen over de wijkactie en over de simpele menselijke goedheid als voornaamste wegen die de arbeider naar de Heer voeren. J. Kerkhofs

BUSENBENDER, W., Die Welt als
Chance des Glaubens. --- J. Knecht-Ver-

lag, Frankfurt, 1959, 114 pp., geb. D.M.
7.80.
In dit boek dat als „een soort biologie van
het geloof" wordt aangekondigd, wil de
auteur er ons van afbrengen in het geloof
een voorbehoedmiddel tegen de wereld te
zoeken. In haar wezenlijke ambivalentie
stelt integendeel de wereld (als „Versuchung") ons geloof op de proef, in deze
zin dat wij ze als ruimte van en als bemiddeling tot onze christelijke zelfrealisar
tie aanwenden moeten, er meteen uit werend wat deze realisatie verhindert. Deze
aan het geloof geboden kans dient door de
mens aangegrepen te worden als een (door
alle mislukkingen heen) steeds hernieuwd
aanbod, terwijl hij van uit de wereld het
Godsrijk helpt voorbereiden, in groeiend
geloofsinzicht, gemeenschappelijke hoop,
in zorg en in moed. Gaarnehadden we op
sommige plaatsen deze inzichten genuanceerder uitgewerkt gezien. C. Traets

BAUMANN, Richard, Prozesz um den
Papst. -_ Katzmann Verlag, Tübingen,
1958, 122 pp., gen. D.M. 7,80.
In 1946 publiceerde Baumann een brochure waarin hij met bijbelse Petrus~teksten aantoonde, dat de paus terecht een
aanspraak op successie doet gelden. De
lutherse Pfarrer werd „in den Wartestand
versetzt" in 1947 en moest zijn pastorie in
Möttlingen verlaten met de belofte dat
nog een definitief leerproces zou volgen.
De wet en de regeling daarvoor moesten
nog samengesteld worden. In 1951 was de
wet gereed (zgn. Lex Baumann) en in
juni 1953 werd Baumann definitief van
zijn ambt vervallen verklaard bij een wel
zeer aanvechtbare gang van zaken. Het
sereen geschreven boek volgt in opzet de
fasen van het leertuchtelijke ingrijpen, om
daaromheen zijn theologische discussie met
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Landesbischof Dr. Haug te groeperen.
Baumann had zich van het begin af gebar
seerd op Die Kirche des Neuen Testa^
menu (1932) van Haug, die wel het primaat van Petrus erkende maar niet de
successie. Ondertussen Landesbischof geworden, moest hij Baumann veroordelen.
In dit boekje krijgt men kort en duidelijk
een inzicht in de bijbelse thesis van Baumann, zoals hij die de laatste jaren in
meerdere boeken heeft uiteengezet, in
verband met de Sammlung W. Boelens

LETTERKUNDE
ONDEI , M., De Grootvorstin. Roman. r-Boucher, Den Haag, 1959, 250 pp.
De Grootvorstin, een roman die eigenlijk
„De Majoor" moest heten, is een wat flets
en kleurloos verhaal, dat zich afspeelt in
een gefingeerde tijd en een gefingeerde
ruimte. Hoofdthema is de psychische re~
actie en de innerlijke ontwikkeling van de
majoor, de commandant van de garde die
de grootvorstin op haar paleisachtig buiten te beschermen heeft bij een volksopstand. De beschrijving van deze majoor in
zijn twijfel, zijn aarzelingen en zijn toene~
mende innerlijke zekerheid is niet onverdienstelijk. Overigens heeft de roman te
weinig achtergrond en hangt alles te veel
in de lucht om de lezer sterk te boeien.
Ook de enkele pikante scènes zijn daartoe
niet in staat. J. van Heugten
HOFFMAN, Willem, De weg naar Emmaus. Bijbels spel in drie bedrijven. — De
Poorte, Antwerpen, 56 pp.
De schrijver van dit Bijbelse spel heeft
rond de figuren van Judas, de Emmausgangers, Maria Magdalena en enkele an~
deren de laatste gebeurtenissen uit Jesus.'
leven, zijn dood en verrijzenis, tot een
treffend toneelspel gegroepeerd. Hij volgt
het evangelie en veroorlooft zich slechts
kleine vrijheden, nodig voor zijn doel.
Judas is de hoofdfiguur; hij is een Streber
die slechts een wereldsmessias erkent en
niets begrijpt van Jesus' eigenlijke wezen.
Dit drijft hem tot het verraad, waardoor
Jesus uitgeschakeld moet worden en hij
zelf vrij spel zal krijgen. Maar alles loopt
anders dan hij wenst en in wanhoop
pleegt hij zelfmoord. De anderen komen
langzamerhand tot het juiste inzicht, de
Emmaüsgangers door „het breken des
broods" te Emmaüs. Een merkwaardig
Bijbels spel, dat in katholieke kringen met
genoegen ontvangen zal worden.
J. van Heugten
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KLEIST, Heinrich von, De Prins van
Homburg. r De Poorte, Antwerpen, 56
pp. Een prozavertaling van het bekende
meesterstuk van Kleist door W. Hoffman.
J. v. H.
RIJSSEL, Jan van, Mensen in nood. —
Kosmos, Amsterdam, 1959, 164 pp., f 5.90.
Voor zover mij bekend, is Mensen in nood
het debuut van Jan van Rijssel. Geen onr
waardig begin. Het thema van deze roman
is de grote watersnood in Zeeland in
1953; waardoor het verhaal loopt van
Deta van Steenderen. Mag dit verhaal
ook niet al te sterk zijn, het is een middel
geworden dat de schrijver ten zeerste be~
nut heeft om de sfeer in en om het stadje
Roemerswaal in die barre dagen zeer
goed weer te geven. De beschrijving van
het noodgetij is rustig en beheerst en mede daardoor is de indruk des te sterker
geworden. Joh. Heesterbeek
De Zwerftocht van Belcampo. — Kosmos, Amsterdam-Antwerpen, 1959, 5de
druk, 175 pp., f 5.90.
Gedurende acht maanden heeft de auteur
een tocht door een deel van Europa gemaakt, de kost verdienend met portretten
kenen. Wat hij zo al beleefd heeft op deze
tocht, vindt de lezer in dit boek weerge~
geven. Het geheel is levendig beschreven
en de note comique ontbreekt niet, evenmin trouwens als een denigrerend oordeel
over personen en zaken, met name gods~
dienstige, waar de auteur blijkbaar geen
zintuig voor heeft. Joh. Heesterbeek
LOUPARD, Marie Claire, Notities van
een norse dame. , Boucher, Den Haag,
1959, 52 pp.
Deze aforismenachtige notities van M. Cl.
Loupard werden na haar dood uitgegeven. De schrijfster bezit een uiterst luciede
intelligentie en schrijft haar opvattingen
en inzichten neer over alles wat haar innerlijk beroert. Deze notities zijn inderdaad origineel genoeg om een uitgave te
rechtvaardigen. R. S.
OAKESHOTT, Michael, The Voice of
Poetry in the Conversation of Mankind.
r Bowes, London, 1959, 63 pp., 10 s. 6 d.
In dit moeilijk te volgen betoog tracht
schr. de functie van de poëzie te bepalen
in het onderlinge contact der mensen. Hij
geeft hierbij aan begrippen als conversa~
tie, contemplatie, activiteit, dood, verlangen, natuurwetenschappen enz. een inhoud
die telkens een modificatie inhoudt van, of

in direct verband staat met, imagining en
image. Ook dit begrip geeft hij een heel
specifieke inhoud. Er wordt in dit korte
boek te veel geassumeerd dan dat het een
overtuigende bijdrage zou zijn op een terrein dat om zorgvuldig afgewogen begrippen en termen vraagt. W. Peters

KUNST EN
CULTUUR
CASTEUR, Drs. H. en SHEETS, Dr.
A., Inleiding tot de hedendaagse schilderkunst. '-- Desclée de Brouwer, 1959, 340
pp., 16 klpl., 128 ill , gen. Fr. 220, geb.
Fr. 270.
Een handboek als dit kan men slechts met
sympathie onthalen en een eerste contact
ermee reveleert de ruime instelling, de
uitvoerige documentatie, het grootse opzet
om 'een toegankelijke synthese voor te
stellen van „de soms verwarrende wereld
van de schilderkunst van heden", beginnend met het impressionisme en zich ontwikkelend tot het tachisme. Maar een
handboek stelt ongenadige eisen. Het
openbaart onmeedogend elke zwakheid.
Als wij bij lezing van dit boek gaandeweg
streng geworden zijn dan is het niet omdat
er een of andere naam in ontbreekt, niet
omdat er een historische onnauwkeurig~
heid in voorkomt, niet omdat in de al té
indrukwekkende bibliografie toch nog een
belangrijk boek ontbreekt, niet omdat een
bepaalde paragraaf niet te begrijpen valt,
niet omdat wij het met een interpretatie
niet eens zijn. Wij durven streng zijn
voor dit ambitieuze handboek alleen omdat er een persoonlijke visie in ontbreekt
en er daardoor geen echte synthese kon
ontstaan — noodzakelijke voorwaarde om
jongeren „wegwijs te maken". Met persoonlijke visie bedoelen wij geenszins partijdigheid, wel het geestelijk omvatten van
een of andere stroming in de geschiedenis.
Slechts één voorbeeld ter verduidelijking.
Op pagina 33 wordt de tweede Latemse
groep o.a. gekarakteriseerd door haar
„primaire zinnelijkheid" (sic) . Wanneer
nu op de volgende bladzijde de schilders
afzonderlijk worden getekend wordt deze
primaire zinnelijkheid, naar ons gevoel
tenminste, tegengesproken door kentrek
ken als ,,religieus werk" (Servaes) , „geestelijke inhoud" (Permeke) , „in hoofdzaak
probleemloos trouw gebleven aan de traditionele Vlaamse religiositeit" (De Smet) ,
„intellectualistisch" (Van den Berghe) .
Wij hebben het hier dan niet over de
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juistheid van dergelijke interpretatie. Wij
vragen ons alleen af hoe een onbevoor~
oordeeld student deze verschillende begrippen tot één idee zal kunnen samenvoegen. G Bekaert
Monographien zur bildenden Kunst unserer Zeit. 1. A. Macke, 2. C. Rohlfs, 3. W.
Morgner, 4. E. Mataré, 6. G. Meistermann, 7. W. Schmurr, 8. H. Campendonck, 9. W. Ophey, 10. B. Golfer, 11.
M. Ernst, 12. J. Thorn Prikker, 13. E.
Schumacher. — A. Bongers Verlag, Recklinghausen, 1958-1959, 48-54 pp., 4 klpl.,
27-30 pl., geb. D.M. 5,80.
De Monographien zur bildenden Kunst unserer Zeit, uitgegeven voor het Kultusmi-nisterium des Landes Nordrhein-Westfa~
len door de uitgeverij Bongers, kunnen
wij best vergelijken met de reeds indrukwekkende reeks Monografieën over Belgische kunst. De Duitse reeks echter bezit
een minder officieel karakter. Komt het
hierdoor dat zij over het algemeen beter
is verzorgd, vooral wat betreft de inleidende teksten? Internationaal befaamde
namen komen voor naast zo goed als onbekende; beeldhouwers worden behandeld
naast schilders; alle tendensen binnen
het hedendaagse kunstgebeuren zijn vertegenwoordigd De reeks geeft een goed
beeld van het actieve kunstleven in de
Rijnstreek-Westfalen. Op enkele van deze
monografieën zouden wij de aandacht willen vestigen omdat zij op een of andere
wijze een leemte aanvullen in de kunstliteratuur. Van de drie glazeniers Thorn
Prikker, Campendonck en Meistermann
wordt vooral aandacht gegeven aan hun
schilderkunstig oeuvre. Het is zeer delir
caat, vooral in een monografie, het subtiele onderscheid aan te duiden tussen de
historische belangrijkheid van een figuur
en haar werkelijke artistieke waarde,
vooral dan in het geval van een Tiiorn
Prikker die een prachtig leermeester is
geweest, maar die wij niet bij de grote
kunstenaars kunnen rekenen. Enigszins
anders ligt het bij Meistermann, ook al
heeft naar ons gevoel zijn schilderkunstig
oeuvre niet de waarde van zijn werk op
het gebied van de glasschilderkunst. Zeer
goed zijn de deeltjes gewijd aan Rohlfs,
deze stille meester; aan Max Ernst, dé
schilder van het surrealisme; aan Emil
Schumacher, een belangrijke figuur in de
jongste ontwikkeling van de Duitse schilderkunst. De uitgeverij stelt zich voor,
deze reeks voort te zetten en jaarlijks een
viertal deeltjes te laten verschijnen.
G. Bekaert
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KUHN, Heinz, Erich Heckel. . Bruckmann Verlag, München, 1959, 32 pp., 16
klpl., 16 pl., geb. D.M. 16,80.
SEILER, Harald, Paula Modersohn-Becker. — Bruckmann Verlag, München,
1959, 36 pp., 8 klpl., 24 pl., geb. D.M.
9,80.
BUCHHEIM, Lothar-Gunther, Erich
Heckel. — Buchheim Verlag, Feldafing,

1957, 56 pp., 54 ill.
Opgevat zoals de kleine monografieën van
Macke, Munter, Picasso, die wij reeds
eerder hebben besproken, publiceert de
uitgeverij Bruckmann nu een merkwaardig
werkje over de boeiende figuur van de
jonggestorven schilderes Paula Modersohn~Becker, merkwaardig door zijn goede
keuze van illustraties, merkwaardig vooral
om de uittreksels uit brieven van de kunstenares die samen met een korte inleiding aan de illustraties voorafgaan. Ook
het boek van Kuhn over Heckel is de
aandacht waard omdat het een minder gekend aspect van Heckel's werk, zijn aquarellen, in het licht stelt. Zoals in het boekje van Buchheim over de houtsneden van
Heckel, komt ook hier het grafisch talent
van deze voorman van het Duitse expressionisme sterk tot uiting. G. Bekaert
PLATSCHEK, Hans, Neue Figurationen.
— Piper Verlag, München, 1959, 108 pp.,
32 pl., geb. D.M. 12.
Het boek van de jonge Duitse schilder
Hans Platschek — aus der Werkstatt der
heutigen Malerei r is als een boeiend gesprek, vitaal en ook een beetje verward
en verwarrend. De auteur spreekt (of
schrijft) zo vlot dat hij ons gedurende zijn
monoloog niet aan het woord laat komen
en ons geen kans geeft hem met opwerr
pingen te onderbreken. Want het is duidelijk dat men bij een dergelijk getuigenis
vele vragen te stellen heeft en dat men bij
het einde van het boek verlangt het gesprek voort te zetten. In zijn aforismen op
het einde van zijn werk noteert de auteur
zeer gevat: „Bilder bedeuten nur etwas,
wenn der Beschauer etwas bedeutet".
Gaat dit ook niet op voor boeken?
G. Bekaert

WETENSCHAP
ASSER, G., Einführung in die mathematische Lognik. Teil I. ARTIN, E., Galoissche Theorie. — Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliotheek, Band 18 und

492

BOEKBESPREKING

28. Teubner, Leipzig. Imp.: Meulenhoff,
Amsterdam, 1959, 184 resp. 86 pp., D.M.
12.10 en D.M. 5.30.
Deze twee deeltjes zijn bedoeld als een
eerste kennismaking met de behandelde
onderwerpen. Het doorwerken vereist wel
serieuze studie, maar veronderstelt niet
veel vooraf verworven kennis. Het tweede boekje begint b.v. met 16 pagina's te
besteden aan eenvoudige lineaire algebra,
voordat de theorie der lichamen volgens
Galois wordt behandeld; tenslotte volgen
nog een kleine 20 pagina's met toepassing
gen. Ook het eerste boekje veronderstelt
geen kennis van de geformaliseerde logica
en slechts heel weinig wiskundige voorkennis. Het behandelt alleen de klassieke
twee~waardige logica, en daarvan nog
slechts de propositie-logica. Er worden
nog twee deeltjes in het vooruitzicht gesteld, die over de praedicaten-logica zullen handelen. P. van Breemen
OVERHAGE, Paul, Um das Erscheinungsbild der ersten Menschen (Quaesti
ones Disputatae, 7) . ^- Herder, Freiburg,
1959, 108 pp., 4 pl., 6 ill., ing. D.M. 6,80.
Weinig mensen zullen in gemoede kunnen
verklaren dat het hen volkomen onver
schillig laat of we al dan niet moeten aanvaarden dat „de eerste mens" als een volkomen aapachtig wezen op de aarde verschenen is. De auteur zet op heldere wijze
uiteen tot welke positieve of negatieve
conclusies de jongste ontwikkeling van de
paleontologische en antropologische wetenschappen heeft gevoerd. Het blijkt dat
vele kenmerken, die vroeger als evidente
criteria van grotere „dierlijkheid" golden,
volkomen irrelevant zijn; en dat men zich
vaak, bij de min of meer hypothetische
reconstructies van de vroegere mensentyr
pes, heeft laten leiden door het vooroordeel dat dit type aapachtig moest zijn. De
filosofische en theologische implicaties
van dit probleem worden op uitstekende
wijze behandeld in de uitvoerige inleiding
die Karl Rahner voor dit werkje schreef.
H. Jans
ROUSSEAU, Pierre, Man's Conquest of
the Stars, vert. M. Bullock. , Jarrolds
Publ. Ltd., Londen, 1959, 356 pp., geb.
sh. 251~.
A la conquète des étoiles, waarvan we
hier de Engelse vertaling bespreken, is
bedoeld als een voor ruimer publiek bereikbare geschiedenis van de astronomie,
vanaf de Neanderthaler tot de Theorie
van Lemaitre over de expansie van de
wereld. De schrijver vreest niet bij iedere

technische term naar een aanknopingspunt
te zoeken in de cultuurschat van een gewoon intellectueel, om op deze wijze ook
niet~astronomen voor de sterrenkunde te
interesseren; hij is er ook in geslaagd door
het opzoeken van alle soorten anekdoten
en wetenswaardigheden het geheel lichter
voor te stellen dan men normaal van zulke literatuur zou verwachten. Ons inziens
is dit gebeurd ten nadele van de stof zelf
en van een rustige historische uiteenzetting. Men krijgt de indruk alsof heel de
vooruitgang van de civilisatie bestaan
heeft in een strijd van de astronomie tegen
obscurantistische dwingelandij van pausen
en vorsten; en de grote les van de astror
nomie zou er in bestaan dat de mens niets
anders is dan een onwaarschijnlijke fysi
co-chemische reactie, een produkt van
mislukte antiseptie in een onmetelijke wereld van lege ruimte en miljarden agglo~
meraties chemische stoffen.
M. De Tollenaere

SOCIOLOGIE EN
PSYCHOLOGIE
MONTESSORI, M., L'esprit absorbant
de l'enfant, vert. G. Bernard. — Desclée
de Brouwer, Parijs—Brugge, 1959, 244
pp., ing. F. 145.
Het kind bouwt geleidelijk zijn persoonlijkheid op: voor de geboorte alleen fyr
sisch; na de geboorte tot 3 jaar ook psychisch, door het milieu zoals het zich aan
hem voordoet, met al zijn organen als het
ware te absorberen; van 3 tot 6 jaar bof
vendien sociaal, door de vorming van een
karakter en een gemeenschapsgevoel in
het verwerven van de geremde psychische elementen en in het vervolmaken
van de reeds verworvene; na 6 jaar door
zijn plaats in te nemen in de kindergei
meenschap en door de ontwikkeling van
verantwoordelijkheidszin voor het geheel.
Zo doet het kind zich voor wanneer het
in een vrij en ordelijk milieu — vooral in
de zgn. Montessorischool — de menselijke
gedragingen assimileert. De opvoeder
moet hierbij begrip tonen voor de nog
onvolkomen uitingen en verwezenlijkingen van het kind. Hij moet het slechts
helpen volgens zijn eigen behoeften en op
het ogenblik dat het ernaar vraagt. Hij
mag het niet voortdurend storen in zijn
persoonlijke ontdekkingen. Dit zijn de
grondideeën die Maria Montessori in de
ze laatste definitieve synthese van haar
pedagogie heeft neergelegd. Terwijl de
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eerste hoofdstukken van dit geestelijk testament van de schrijfster opgebouwd zijn
als een theoretisch traktaat, krijgen we in
de laatste hoofdstukken ook een prak~
tische kijk op hetgeen Montessori zelf de
definitieve verworvenheden van haar onderwijsmethode acht. Aldus legt ze tevens
de diepe basis van het systeem dat ze
zo meesterlijk heeft uiteengezet in haar
Pédagogie scientif ique en brengt ze ook
de laatste correcties aan in de toepassing
ervan. Alle opvoeders die Maria Montessorie niet voldoende kennen krijgen zo
een zeer synthetische kijk op haar werkwijze. Degenen die het systeem reeds bestudeerden en toepasten hebben hier het
laatste definitieve stadium van haar pedagogische richtlijnen voor de leeftijd tot
6 jaar. J. Verbeke
JANSE DE JONGE, Dr. A. L., Anthropologie en geestelijke volksgezondheid. —
Kok, Kampen, 1959, 191 pp., f 8.25.
Dit boek bevat een verzameling artikelen,
die deels gegroepeerd zijn rond de anthror
pologie, deels rond de problematiek van
de geestelijke volksgezondheid. De verdieping en verruiming door bezinning op het
menselijk bestaan, die in medisch en psychologisch denken in sommige kringen te
bemerken valt, vormt wel een van de be~
langrijkste ontwikkelingen, die deze wetenschappen doormaken. De artikelen van
Janse de Jonge getuigen van deze bezin
ning en zijn daardoor, hoewel meer zoekend dan vaststellend geschreven, van
echte waarde. J. M. Kijm
MICHEL, E., Der Prozess Gesellschaft
contra Person. --- E. Klett-Verlag, Stuttgart, 1959, 247 pp., geb. D.M. 14,80.
In deze cultuursociologische essays tracht
de Frankfurter hoogleraar de rol van de
verhouding tussen persoon en gemeenschap na te gaan vanuit verschillende
convergerende perspectieven. In een eerste deel analyseert hij de verandering van
het begrip zelf van persoon: tegenover
het op zichzelf gesloten individu der liberalen waarbij de auteur een hele excursus wijdt aan Goethe — stelt onze tijd
de persoon als wezenlijk geconstitueerd
en groeiend in de ontmoeting. In dat licht
ziet Michel dan de zin van sexualiteit en
huwelijk als een groei door de lichamelijkheld naar persoonwording met tweeën.
Deze nieuwe opvatting van de persoon
wordt echter in haar verwerkelijking voortdurend bedreigd door de huidige massamaatschappij met haar soms al te geestloze technische instelling. De crisis uit
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zich vooral op drie gebieden: in het gezin,
in de devaluatie van het vaderbeeld en in
het gemis aan integratie van de ouder
wordende mens in de moderne samenleving. Voor elk domein geeft de auteur
enkele heelmiddelen. Het werk — vrij
eclectisch opgebouwd — is de meditatie
van een bejaard geleerde over enkele
grondproblemen van onze tijd.
J. Kerkhofs
SPAEMANN, R., Der Ursprung der Soziologie aus demi Geist der Restauration.
— Kosel-Verlag, München, 1959, 216 pp.,
geb. D.M. 18.50.
Gegroeid uit een thesis voor de universiteit van Munster biedt dit werk een diepgaand onderzoek van de leer van de Bonald over de verhouding van de godsdienst en de filosofie tot de gemeenschap.
De conservatieve en gelovige de Bonald,
voorvechter van de Restauratie, is in feite
door zijn leer een wegbereider van het
meest extreme positivisme. Hij herleidt de
godsdienst tot een functie van de maatschappij en verheft, vóór Comte zulks uitdrukkelijk deed, de sociologie tot prima
philosophia in de plaats van de oude metafysica. J. Kerkhofs

POLITIEK
COWHERD, R. G., The Polities of English Dissent. — Epworth Press, Londen,
1959, 242 pp., 21 shilling.
De „Dissenters" hebben steeds de politieke actie tegen het conservatisme (To
ries, later Conservatieve Partij) in GrootBrittannië geleid. In dit boek wordt beschreven in welke mate de nonconformistische (d.i. niet-Anglicaanse) Britse protestanten verantwoordelijk zijn voor de
liberale en humanitaire hervormingen die
in het land werden doorgevoerd tussen
1815 en 1848. Nonconformisten gaan uit
van het beginsel dat „alle mensen priesr
ters zijn" (aldus Fox) , dat ieder individu
de religieuze en de morele waarheid kan
kennen zonder de tussenkomst van een
kerkelijk gezagsorgaan. Hieruit volgen op
politiek plan twee andere beginselen: dat
alle mensen gelijk (althans gelijkwaardig) zijn, en dat de staat alles aan het
privé-initiatief moet overlaten (liberalisme) zolang dit laatste niet tot misbruiken
overgaat. Het eerste beginsel („equality”) werd reeds vanaf de zestiende
eeuw voorgestaan door enige „dissenters", zou de hele Engelse filosofische
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school beïnvloeden en zich vandaar over
de wereld verspreiden. Het tweede beginsel vindt zijn oorsprong in de achttiende eeuw, doch kwam pas tot zijn volle
recht in de periode waarover dit boek
handelt. Dit alles was slechts bedoeld als
een aanduiding voor de rol die het nonconformisme in de geschiedenis van de
politieke theorie heeft gespeeld (en nog
speelt) . In dit boek wordt concreet de invloed nagegaan van het nonconformisme
op zulke hervormingen uit het begin van
de negentiende eeuw als de afschaffing
van de slavernij, de hervorming van het
kiesstelsel, van het onderwijs, en van de
armenzorg; de emancipatie van de kar
tholieken, de verkorting van de arbeidsdag, het ontstaan van de liberale partij,
enz. Het is uitgegroeid tot een belangrijke historische detailstudie, wetenschappelijk verzorgd en vlot leesbaar. Doch
een goede kennis van de Britse politieke
en godsdienstige geschiedenis is vereist
om het boek met nut te kunnen gebruiken.
Mark Grammens

PANIKKAR, K. M., The Afro-Asian
States and their Problems. r G. Allen 6

Unwin Ltd., Londen, 1959, 104 pp., geb.
sh. 12/6.
De ambassadeur van India te Parijs ontleedt in dit boekje enige problemen waar
de nieuwe staten in Afrika en Azië mee
te kampen hebben. Het is een verzameling
van lezingen die schr. twee jaar geleden
hield in de Sorbonne, en sedertdien is er
weer heel wat veranderd: Pakistan, Birma, Soedan en Indonesië hebben afgezien
van het democratische experiment waarmee zij begonnen waren; Ghana gaat de
weg op van de één-partij-staat, en in
Ceylon werd een Eerste Minister vermoord. Enkel India houdt nog vast aan
democratische beginselen, en zelfs Nehroe
zag zich gedwongen een democratisch
gekozen regering in de deelstaat Kerala
door een administratief bewind te vervangen. Sardar Panikkar staat wel democratie voor, doch wijst in zijn lezingen
op enige elementen die de Afro-Aziatische
staten in niet-democratische zin beïnvloer
den, en die sedertdien de bovenhand hebben gekregen. Men kan die elementen re
sumeren in twee categorieën: enerzijds
hebben deze nieuwe staten geen democratische traditie (doch heel scherp wijst
hij er op dat de democratie in Europa ook
nog heel jong is) , en anderzijds geloven
zij dat hun vraagstukken gemakkelijker
opgelost kunnen worden door direct bestuur. Wij kunnen in een recensie niet al
die problemen opsommen, doch om een

idee te geven waarover het gaat, nemen
wij één voorbeeld uit dit boekje (p. 64) :
de bevolking van India neemt elk jaar toe
met vijf miljoen. Dat betekent dat de
staat (of het privé-initiatief?) elk jaar

onderwijskrachten moet vinden om vijf
miljoen kinderen méér te onderwijzen dan
het vorige jaar, — enkel maar indien het
onderwijs gelijke tred wil houden met de
bevolkingstoename. En dan blijft nog
steeds % van de bevolking van India ongeletterd. Aangezien China een oplossing
gevonden heeft voor zijn problemen, is
het Westen verplicht de Afro-Aziatische
staten alle mogelijk bijstand te verlenen,
indien men wil verhinderen dat zij door
het Chinese succes aangelokt worden tot
het communisme. Sar dar Panikkar heeft
enige reden tot pessimisme.
Mark Grammens
-

VARIA
DALE, Van, Groot woordenboek der Nederlandse taal. Aflevering 10. Achtste opnieuw bewerkte druk. — Martinus Nij ^hoff, 's-Gravenhage, 1959, f 3.— per aller
vering.
De geleerde bewerkers en herzieners van
Van Dale's woordenboek hebben het
thans niet gemakkelijk, daar in het prak~
tisch gebruikte Nederlands de geslachten
over heel de linie aan het wankelen zijn
en de schrijfwijze van veel woorden tweevoudig is. Daarom te meer heeft ieder, die
vaak de pen voert, dit woordenboek volstrekt nodig. Deze aflevering voert de be~
langstellende van het woord „maandsom"
tot aan „noodvuur''. R. S.
Het wonderschone leven van Yvonne
Beauvais. Naar de Franse uitgave bewerkt
door J. W. Hofstra. — Urbi et Orbi, Am~
sterdam 224 pp.
In korte tijd is Mère Yvonne-Aimée, in de
wereld Yvonne Beauvais, een beroemdheid geworden. Nog geen tien jaar dood,
straalt zij reeds een wonderlijke glans uit
door haar intense menselijkheid en door
haar hemelse bevoorrechting. Dit is het
opvallende aan haar, enerzijds een onge
wone en alles over hebbende menslievendheid, anderzijds een inwerken op
haar leven van transcendente machten,
lichte en duistere, zoals men dat in deze
tijden niet meer zou verwachten. Dit leven, nog maar een voorlopige vita, werd
geschreven door zusters van Malestroit,
het klooster van Yvonne-Aimée, vertaald
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door J. W. Hofstra en ingeleid door Pater H. van Straelen S.V.D. Het definitieve leven van Yvonne-Aimée zal wegens
de overvloed en uitgebreidheid der bronnen voorlopig nog wel niet geschreven
worden. Wat in het bovengenoemde boek
geboden wordt, is vaak verbazend, verbluffend zelfs, ook voor wie in heiligenlevens enigszins meent thuis te zijn.
J. van Heugten
SCROBUCHA, Heinz, Sinai. Mit Auf
nahmen von G. W. Allan. --- Urs GrafVerlag, Olten en Lausanne, 1959, 125
pp., 38 Fr./D.M.
Na Siëna en Athos verschijnt thans in de
serie Suften des Geistes Sinaï. Het is een
beschrijving (historie en huidige situatie)
van de berg, maer nog meer en vooral
van het beroemde klooster aan zijn voet,
waarin Tischendorf de vermaarde codex
van de Bijbel vond. Het werk is prachtig
en smaakvol geïllustreerd. De tekst, waaraan evenals aan de illustrering de uiterste
zorg besteed is, verhaalt de zeer ongewone lotgevallen van dit klooster, een van
de oudste der wereld, dat aan het Oude
Verbond herinnert, voortdurend met de
Moslims te maken had, de kruistochten
doorleefde en thans nog steeds een aantal
monniken herbergt. In uitgestrektheid en
ledental haalt het niet bij de monnikenrepubliek van de Athos, doch het is veel
ouder en het bezit evenals de Athos een
ontzaglijk aantal handschriften en kostbaarheden. Voor belangstellenden een
prachtige bibliofiele uitgave.
P. van Alkemade
LEONHARD, Wolfgang, Kreml ohne
Stalin. , Verlag f - r Politik und Wirtschaft, Köln, 1959, 646 pp., D.M. 21.80.
De schrijver van dit belangrijke boek is
lange tijd in Rusland geweest en heeft de
ontwikkeling der Sovjet-Unie met aandacht en studie gevolgd. Te oordelen naar
zijn literatuuropgave en de verwijzingen
en citaten in zijn boek heeft hij ongeveer
alles wat er, vooral de laatste jaren, over
Rusland geschreven is, niet alleen in Europa, doch ook in Rusland zelf gelezen. Zoals de titel zegt, behandelt hij de partijleiding van Stalins dood tot nu toe, en hij
doet dit grondig. Zijn oordeel is steeds gemotiveerd en gematigd. Hij heeft de Russische grote dagbladen en tijdschriften gevolgd en leest daaruit wat een insider
daaruit lezen kan. Omdat hij uiterst wetenschappelijk en nauwkeurig te werk
gaat, bevat het boek een aantal hoofdstukken die de gewone lezer maar matig
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zullen bekoren en slechts voor studieus geinteresseerden belangrijk zijn, doch daarnaast beschrijft hij op ongewoon boeiende
wijze de vele schokken die Rusland en
ook de buitenwereld troffen sinds Stalins
heengaan. Chroestsjef is natuurlijk de cenr
trale, van beneden opgeklommen, figuur,
die op het ogenblik een persoonscultus
geniet als Stalin tien jaar geleden. Het is
een. bijzonder belangrijk, bijzonder geïnformeerd en bijzonder verantwoord boek
over het Rusland der laatste jaren.
P. van Alkemade
DAHM, P. Chrysostomus, Athos Berg
der Verklarung. Text van p. Chr. Dahm
en p. Ludger Bernhard. — Burda-Verlag,
Offenburg-Baden, 1959, in 4 ° , 228 pp.
met 81 gekleurde en 63 zwart-witte foto's.
Het vorig jaar verscheen er bij de Urs
Graf-Verlag te Olten een prachtig werk
over de Athos met prachtige illustraties
en aansluitende tekst. Deze luxe~editie
wordt echter nog overtroffen door het
boven genoemde werk van twee Benedicr
tijnen uit Maria-Laach. Het bevat ruim
80 prachtige kleurenfoto's van de verschillende aspecten van deze monniken
republiek, die, zoals men weet, gevestigd
is op een schiereiland in het Noord-Oosten van Griekenland en bovendien nog
een aantal gewone foto's. Met het oog op
het duizendjarig gedenkfeest van de stichting van het eerste Athosklooster werd de
twee paters vergund ook de liturgische
plechtigheden te fotograferen. Uitvoerige
beschrijvingen begeleiden het illustreer~
werk. Men krijgt door deze uitgave werr
kelijk een levendige en blijvende indruk
van deze wonderlijke monnikenwereld, die
een geheel enig verschijnsel vormt en waar
de tijd in zekere zin schijnt stil te staan.
Wel heeft natuurlijk ook de Athos de
schokken des tijds ondergaan, zo b.v. de
ontkerstening van Rusland, doch de oude
monachale geest heerst nog in deze als
rotsnesten gebouwde kloosters en scythen.
Een kleine „Schallplatte" met oud-Slavische en Griekse gezangen is als bijgave in
het boek ingesloten. P. van Alkemade
EASTWOOD, Catherine, Het afgewend
gelaat. — H. Nelissen, Bilthoven, 1959,
228 pp., f 7.90.
Sinds Zuster Luc en Ik sprong over de
muur schijnt het mode te worden boeken
over uitgetreden nonnen te schrijven. Dit
boek lijkt op Zuster Luc, wat de inhoud
betreft. Alleen is het veel minder goed
geschreven en de schuld wordt niet, zoals
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in Zuster Luc, op het klooster, doch op
de zuster zelf geschoven. Of C. van der
Meer O.P. verstandig gedaan heeft dit
weinig belangrijke boek te vernederlands
sen, betwijfel ik. J. van Heugten
DUDEN, Grammatik der deutschen Ge
genwartssprache (Der Grosse Duden, Bd.
4). — Bibliographisches Institut AG,
Mannheim, 1959, 730 pp., geb. DM. 12,60.
Wie geregeld Duits leest, wie het af en
toe al eens moet schrijven en spreken,
beschikt graag over een hanteerbaar en
volkomen verantwoord naslagwerk. De

Grammatik der deutschen Gegenwartssprache voldoet uitermate aan beide
voorwaarden. Door uitgebreide registers
en inhoudstafel leidt het de gebruiker
meteen naar de gezochte plaats. De be-.
kende Duitse W issenscha f tlichkeit wordt
ook hier gewaarborgd door specialisten.
De fonetiek staat uitvoerig besproken, al
is het jammer dat de Duitsers er nog
steeds niet aan toe zijn het internationaal
fonetisch systeem te gebruiken. Hoe fonetisch schrift van dit boek wijkt zelfs van
het in Duitsland algemeen aanvaarde
systeem van Siebs af. Het grammaticaal
gedeelte is beschrijvend, uit het levend
taalgebruik gedistilleerd, dus niet normar
tief. Hierin ligt ongetwijfeld een belangrijke verdienste van dit werk. Met deze
spraakkunst is de Dudenreeks weer volledig bijgewerkt: na de Rechtschreibung,
de Stilduden en de Bilderduden wachtte
alleen nog de Grammatik op een nieuwe
bewerking. M. De Wachter
GUCHT, R. Vander, Les socialistes et la
religion (Etudes Sociales, 29.30) . — Pensée Catholique, Brussel, 1959, 112 pp.,
ing. Fr. 57.
Over de concrete houding, die ze tegenover het katholicisme moeten aannemen,
zijn de Belgische socialisten het verre van
eens onder elkander. De stellingen van
Vandervelde en Destrée enerzijds, van
Vermeylen en Bouchery anderzijds vertonen zeer grote verschillen, vooral wat de
intentie en de strekking betreft. Dit boekje biedt een zeer heldere synthese van de
huidige situatie op dat gebied. De voornaamste teksten van de socialistische leiders en van de socialistische dagbladen,
vooral L'Action en La Gauche worden
ontleed en besproken. De vele betekenissen van woorden als anticlericalisme, ongodsdienstigheid, antichristianisme worden
zo duidelijk mogelijk omschreven. In zijn
conclusies wenst de schrijver dat „het"

socialisme zijn stellingen betreffende de
godsdienst, het christendom en het katholicisme duidelijker zou omschrijven. Over
het feit dat sommige vooraanstaanden
meer begrip tonen voor de stellingen van
de gelovige moet ons overigens allen verheugen. Dit werkje lijkt ons zeer geschikt
als leidraad voor sociale en godsdienstige
studiekringen. Het herinnert aan het sper
ciale nummer dat de Vlaamse Linie een
paar jaar geleden aan hetzelfde onderwerp heeft gewijd. F. De Raedemaeker
MARCEL, G., e.a., Un changement d'esla rencontre du Réarmement
pérance
Moral (Tribune Libre, 39) . — Plon, Par
ris, 1959, 281 pp., Fr. 660.
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Getuigenissen en andere verhandelingen
over de ethische perspectieven die de Morele Herbewapening voor ons wil openen
en voor diverse mensen ook inderdaad
geopend heeft. Op z'n mooist hangt het
ethos van deze beweging echter wijsgerig~
theologisch in de lucht. Het bedreigt
voortdurend zijn eigen grondslagen en
concretisering, b.v. als het meent, dat
iedereen zijn taak zuiver kan leren zien,
wanneer hij zijn geloof, welk ook, maar
consequent beleeft (208) .
P. den Ottolander
KAMPS, K., Johannes Maria Verweyen
(Credo-Reihe, 15) . r Credo-Verlag,
Wiesbaden, z.j., 114 pp.
Zonder enige literaire opsmuk, hier en
daar zelfs bepaald stroef geschreven, is
dit boekje toch het lezen overwaard. Het
leven dat hier verhaald wordt is immers,
in al zijn uitzonderlijkheid, een typisch
voorbeeld van de geloofsconflicten bij mor
derne intellectuelen. De zwerftocht die
Prof. Verweyen, via een vaag-religieus
relativistisch monisme, de theosofie, de
doctrine van Krishnamurti, en de liberaalkatholieke kerk (waarin hij zelfs priester
werd gewijd), op rijpe leeftijd naar het
katholicisme van zijn jeugd terugvoerde,
kan op het eerste gezicht de indruk van
een zekere onevenwichtigheid wekken Er
waren echter in zijn zoeken twee constanten die een waarborg inhielden voor de
zekerheid waarmee hij het geloof zou
terugvinden, en voor de standvastigheid
waarmee hij het dan, in de vervolging
door het Nazisme, zou belijden: zijn onkreukbare oprechtheid, die hijzelf typeerde als een „innere Bereitschaft zum Umlernen", en een eerlijke afkeer voor het op
ressentiment berustende „renegatendom".
F. de Graeve
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Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van het afsterven van de
H. 'Vincentius a Paulo (27 september 1960) verschijnt dit werk van
abbé Louis Cognet in de reeds bekende serie fotoboeken „Heilige
wegen". De foto's (190) werden opgenomen door Leonard von Matt.
Het succes dat de prachtige fotoboeken van Leonard von Matt vrij
algemeen kenden over de gehele wereld volstaat als voorstelling van d c
vorm waarin dit werk over Vincentius verschijnt. `Vat echter ditmaal
vooral belangrijk wordt is het historische kader waarin zich dat boeiende leven ontwikkelt. De bewogen periode van Hendrik IV tot Lodewijk XIV in Frankrijk, niet Richelieu, Mazarin en het gruwelijk verval
dat met zich een hopeloze vloed van armoede en ellende meesleepte.
Dit leven werd door de auteur geschreven met wetenschappelijke nauwkeurigheid, maar dan op een wijze die boeit als een roman en waar de
bevestiging van de historische eerlijkheid de lezer steeds weer overtuigt
dat er geen poging tot het schrijven van een sterk verhaal werd gedaan.
De auteur heeft zelfs herhaaldelijk uitspraken van vroegere biografen,
die Vincentius wel eens te heilig voorstelden, weerlegd. Hierdoor bereïkt het werk een totaal nieuwe visie waardoor Vincentius te midden
van die beroerde tijd, nog meer menselijk, nog meer priesterlijk en
bijgevolg duidelijker als een man Gods, de ware heilige, tot ons komt.
De boeiende stijl van de auteur, die scherpe realiteit en historische
nauwkeurigheid naken dit heerlijke fotoboek tot een geschiedkundig
document.
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P. FRANSEN S.J.

Is het aanstaande
Oecumenisch Concilie oecumenisch?

V

ELE christenen antwoorden op de boven gestelde vraag met een
beslist neen. Het is goed, dat wij ons daar rekenschap van geven.
Illusies zijn gevaarlijk.
De Oosterse Kerken hebben de „oecumeniciteit" van de Concilies uit
de eerste eeuwen gekend in „communie" met het Westen, d.i. in eenheid
van geloof, zichtbaar betuigd -door de kerkelijke verbondenheid van al
de bisschoppen uit de christenheid. Aangezien deze eenheid sinds 1054
is verbroken, en zo lang deze scheiding blijft bestaan, is elk gebruik van
de benaming „Oecumenisch Concilie" een tegenspraak in zichzelf.
Daarom wordt het Oosten ook genoemd „de Kerk van de zeven Concilies", d.w.z. van de eerste zeven, die plaats hadden voor 1054 1
Bij de christenen uit de Reformatie, die Rome verlaten hebben in de
XVIde eeuw, is de afwijzing even kordaat, zij het van uit een verschillend theologisch perspectief. Voor diegenen onder hen die geen echt
sacramentele Hiërarchie erkennen, de Calvinisten nl. en de meeste Lu~
theranen, zijn de redenen voor deze afwijzing onmiddellijk doorzichtig:
zij hebben geen bisschoppen in hun Synodes, en zo bij de meeste Luthe~
ranen geestelijken te vinden zijn die de naam van bisschop dragen, blijft
de ecclesiale functie van deze kerkleiders wezenlijk verschillen van de
zending der bisschoppen in de Katholieke Kerk 2 ). Sommige zgn. „hoch~
kirchliche", d.i. sterk episcopaals, liturgisch en saramenteel georiënteerde stromingen, zoals men ze ontmoet in het Lutheranisme van de Scan-.
dinaafse en Duitse landen, staan wel enigermate open voor een conciliaire idee. Maar er blijft een grote afstand tussen wat zij over het Episr
copaat theologisch denken, wat hun kerkgemeenschap in feite toelaat,
en ten slotte wat de Roomse Kerk in haar bisschoppen ziet.
) .

Uit de zeer omvangrijke literatuur over dit onderwerp citeren wij in voetnoten, ter
verdere oriëntering, hoofdzakelijk die dingen welke voor onze lezers, min of meer
gemakkelijk bereikbaar zijn.
l-) Over de reacties van de Orthodoxe kerkleiders en theologen bij de aankondiging
van het Concilie cfr. Herder-Korrespondenz, mei 1959, pp. 401 -405, vertaald in Katholiek Archief 14 (1959) nr. 23, kol. 657~666. Ook Herder-Korrespondenz, maart 1959,

pp. 273275.
2 ) Mgr. J. G. M. Willebrands, Het Algemeen Concilie en de Reformatie in Ned.
Kath. Stemmen 55 (1959) , pp. 169-178. Zie ook de rede uitgesproken door Prof. Dr.
A. F. M. Lekkerkerker voor de Rijksuniversiteit te Groningen op 13 oktober 1959:
Enige overwegingen bij de voorlopige aankondiging van een „Oecumenisch Concilie",
Nijkerk, 1959.
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Voor een derde groep, de Anglicanen (in de Verenigde Staten de
„Episcopalian Church") ligt de zaak weer helemaal anders. De oude
liturgische riten, welke zij uit de Engelse Middeleeuwen hebben over~
geërfd, bevatten nog zeer veel katholiek erfgoed. Als een blijvend instituut hebben zij uit de vóórref ormatorische tijd hun nationale Synoden,
de „Convocations" bewaard. Sinds 1867 bezitten zij zelfs een soort
Algemene Kerkvergadering: de Lambeth-Conferences, die om de tien
jaar samen komen te Londen 3 ) . Op deze vergaderingen bekleden de
bisschoppen ongetwijfeld een bijzondere plaats. Maar de vraag is: welk
is juist de rol die hun wordt toebedeeld? De Lambeth-Conferences
bezitten geen bindend gezag. De Aartsbisschop van Canterbury zit
voor, als de „primus inter pares", een eretitel die hem toekomt als het
hoofd van de oudste kerk der Anglicaanse Communie, maar die geen
enkel primaatschap inhoudt. Wel oefenen de Lambeth-Conferences, zij
het zeer voorzichtig, een zekere leermacht uit. De positie van de ,,Convocations" van Canterbury en van York, de twee oud~Engelse metropolitane kerken, is uiterst delicaat. Zij maken deel uit van de zeer complexe, traditievaste Engelse staatsstructuur en blijven in rechte en in
feite in vele zaken afhankelijk van het Parlement. De theologische
-opvattingen omtrent de rol van deze vergaderingen en de functie van de
bisschoppen zijn lang niet eensluidend. De Anglicanen van reformatorische richting, de zogenaamde „Evangelicals" erkennen het Episcopaat
niet als een wezenlijke, d.i. door Christus ingestelde, Kerkstructuur. In
de kringen van de zogenaamde High-Church daarentegen bestaat veel
meer begrip voor de episcopale kerkorde, en dus meteen voor een eventuele conciliaire idee. Hieraan moet worden toegevoegd, dat sommige
priesters en bisschoppen uit de Anglicaanse Kerk zich geldig hebben
laten wijden door Oud-Katholieke bisschoppen, d.w.z. door bisschoppen
van de Duitse, Nederlandse en Zwitserse gemeenten die zich van Rome
hebben afgescheiden na het Concilie van het Vatikaan. Deze geldige
wijdingen maken het probleem nog veel ingewikkelder, daar Rome de
Anglicaanse wijdingen in het algemeen niet erkent en zich niet uitspreekt over deze bijzondere gevallen, welke apart moeten beoordeeld
worden.
Volledigheidshalve vermelden we hier dan nog twee groepen die
duidelijk afwijzend staan tegenover een Concilie zoals Rome dat ziet:
aan de ene kant de sekten die zich afgescheiden hebben van de grote
kerkgemeenschappen, en de zogenaamde „Vrije Kerken", d.i. de meeste
kerken in de V.S. en een aantal in Europa; aan de andere kant de „vrij~
3 ) Cfr. W. Peters S.J., De Lambeth Conference 1958 in Streven, maart 1958, pp.
551 -554.
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zinnigen" of „liberalen', die in het voetspoor van Harnack en de grote
protestantse faculteiten van Duitsland, Engeland, Zweden en Denemarr
ken Christus' Godheid ontkennen of betwijfelen, de Kerk reduceren tot
een geestelijke kracht in de wereld, en alleen een vast geloof overhou~
den in God en zijn Voorzienigheid, in de mens en zijn goedheid en
verdraagzaamheid.
Ten slotte stemmen allen overeen op één punt. Zij verwerpen allen
het pauselijk Primaat, tenminste zoals dit zich in de Oecumenische Concilies na 1054 heeft doen gelden. En deze afwijzing is niet alleen een
abstracte conclusie van een theologisch denken, maar de idee alleen al
van een pauselijk primaat roept bij hen allen een zeer sterk vijandig
affect op.
Wel kennen enkele Orthodoxen in recente artikelen de Paus een
soort ereprimaat toe en het voorrecht om een eventueel Concilie voor te
zitten, maar „Oecumenische Concilies" zoals Rome die gehouden heeft
sinds 1054, en zoals Z. H. Paus Joannes XXIII er nu een voorbereidt,
worden door allen eensgezind, zij het uit verschillende gronden, categor
risch afgewezen.
Dit wil echter niet zeggen, dat vele afgescheiden christenen -en zelfs
hun leiders niet zeer sympathiek staan tegenover (deze onderneming.
Sinds de laatste wereldoorlog is, althans in Europa, het inzicht gegroeid,
dat de diepste persoonlijke geloofsovertuiging moet kunnen samengaan
met een begrijpende, liefdevolle waardering voor al het goede dat door
andere confessies wordt ondernomen. Het christelijk geloof wijst elke
vorm van vervlakkend relativisme af, doch heeft evenmin iets te maken
met fanatisme en onverdraagzaamheid. Het is alleen jammer dat het vier
eeuwen heeft moeten duren voor wij deze les, die toch zo duidelijk in het
Evangelie staat, hebben leren begrijpen.
In de kranten lezen we over de vele positieve reacties van Orthodoxe
en Protestantse kerkleiders. Maar we mogen daarbij niet vergeten dat
de meesten van hen pijnlijk ervaren --- en hoe oprechter hun instemming
is, des te pijnlijker is deze ervaring —, dat het Oecumenisch Concilie in
de R.K. Kerk moet zijn zoals het zal zijn. Naar hun gevoelen is het
komende Oecumenisch Concilie „een private aangelegenheid" van de
R.K. Kerk, al blijven de besten onder hen, zij die werkelijk om de eenheid van alle christenen bezorgd zijn, hopen dat deze „private" gebeur~
tenis uiteindelijk toch nog moge bijdragen tot de algemene eenheid.
Ons overzicht van de voornaamste niet-katholieke opvattingen omtrent het a.s. Oecumenisch Concilie blijft uiteraard summier, maar heeft
het voordeel oprecht te zijn. We hebben dit opstel helemaal niet willen
schrijven om onze afgescheiden broeders te overtuigen, dat wij in alle
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geval gelijk hebben, doch alleen om onze R.K. gelovigen te waarschuwen tegen een al te grote voortvarendheid. Afgaande op sensationele
koppen en onduidelijke persnota's in de kranten, weinig vertrouwd met
de geschiedenis van de Oecumenische Concilies, met hun dogmatische
achtergrond en hun kerkrechtelijke vormen, zijn vele leken verwachting
gen gaan koesteren, die geenszins met de werkelijkheid overeenstemmen. Ons bondig overzicht zal hun althans duidelijk maken, dat een
gezamenlijk gesprek met de vijf boven vermelde groepen van afgescheiden christenen volkomen utopisch is. Voor elk van deze groepen zijn de
problemen zo verschillend, dat een gelijktijdige behandeling onuitvoer
baar is 4 ).
De enigen met wie een onmiddellijke eenheid, ook op een Concilie,
zou kunnen gevonden worden, zijn de christenen uit het Oosten. Zij
hebben een volwaardig Episcopaat bewaard; zij bezitten al onze Sacrar
menten, en geloven wat wij zelf ook geloven. Slechts twee belangrijke
geloofspunten zijn er die hen van ons gescheiden houden, en die toch
wel dieper grijpen dan onze theologische handboeken doen vermoer
den s) : de voortkomst van de H. Geest „uit de Vader alleen'', wat men
noemt de kwestie van het „Filioque", en het Primaat van de Paus van
Rome. Naar hun gevoelen en van uit een dieper inzicht in hun theologie
zijn deze punten nauw met elkaar verwant, een zienswijze waarmee
R.K. theologen nog maar weinig vertrouwd zijn $) . Theologisch nemen
wij hun bezwaren nog veel te weinig au sérieux, en psychologisch mag
men niet zeg-gen dat wij ons westers meerderwaardigheidsgevoel hebben
afgelegd voor een werkelijk christelijke waardering. Het is dan ook duin
delijk dat een gezamenlijk gesprek op een Concilie, dat aldus een „Een-heidsconcilie" zou worden als dat van Lyon in 1274 of dat van Florence
in 1438, een uitgebreide theologische en psychologische voorbereiding
veronderstelt, ook bij het gewone volk. In de Griekse landen is deze
voorbereiding nog op verre na niet op gang geraakt. En voor de landen
onder communistisch regime blijft elke mogelijkheid van contact met
Rome blijkbaar uitgesloten. Recente studies over het Concilie van Florence hebben echter bewezen, dat zonder zulk een diepgaande psychor
4) Cfr. het bekende artikel van Mgr. C. J. Dumont O.P., Concile d'Union ou Concile
d'Unité ?, vertaald in Binnenlands Apostolaat 10 (1959), pp. 3~15. Ook G. Dejaifve
S.J., Concile oecuménique et catholicité de l'Eglise in Nouvelle Revue Théologique 81
(1959) , pp. 916~928.
5) Heinz Schutte, Um die Wiedervereinigung im Glauben, Essen, 1959e, een boek
dat in Duitsland nogal de aandacht trekt. Zie ook A. Wegner, Les divergences doctrinales entre l'Eglise catholique et les Eglises orthodoxes in Nouvelle Revue Théologique
76 (1954) , pp. 631-654.
6 ) Philip Sherrard, The Greek East and the Latin West, Londen, 1959. De beste
uiteenzetting blijft het boekje van Wl. Lossky, La Procession du Saint-Esprit dans la
doctrine trinitaire orthodoxe, Parijs, 1948.
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logische voorbereiding een „Eenheidsconciliei* meer kwaad doet dan
goed, omdat het de tegenstellingen alleen maar verscherpt, in plaats van
ze op te lossen 7),
Wij komen op onze vraag terug: is het aanstaande Oecumenische
Concilie oecumenisch? Het zal ondertussen al duidelijk geworden zijn,
dat dit woordje „oecumenisch" verschillende betekenissen heeft. Laten
we die eerst onderzoeken, voor wij onze vraag beantwoorden.
„Oecumenisch" komt van het Griekse „oikos" huis, en „oikein"
een huis bewonen. „Oikumene" betekent dus zoveel als „bewoond". Het
vrouwelijk geslacht van dit deelwoord slaat op het gewoonlijk verzwe~
gen zelfstandig naamwoord: aarde. De oorspronkelijke betekenis van
oecumene is dus: de bewoonde aarde. Deze omschrijving werd in de
eerste eeuwen van het Romeinse keizerrijk gebruikt om het Imperium
aan te duiden, dat zich uitstrekte over de hele „bekende" wereld rond de
Middellandse Zee. Deze profane betekenis vinden wij terug in het
Nieuwe Testament, b.v. in het Kerstverhaal, waar Lukas spreekt van de
volkstelling die Augustus had uitgeschreven over heel de „oikoumene",
d.i. over heel het Rijk. De kerkelijke betekenis is pas later ontstaan.
Daar het Rijk in de eerste eeuwen praktisch samenviel met de Kerk, zou
oekumenisch weldra ook heel de Kerk gaan betekenen, de „Oikoumene",
of de „Catholica", zoals Augustinus graag schreef. De toepassing op
een Algemene Kerkvergadering zou dan spoedig volgen. In 325 had
keizer Constantijn een Algemeen Concilie samengeroepen te Nicea,
waarop voor het eerst het hele rijksepiscopaat vertegenwoordigd was.
De meeste bisschoppen kwamen uit het Oosten, zelfs één uit Perzië,
maar de grote Kerken uit het Westen, Carthago, Spanje en Gallië, hadden elk één bisschop gestuurd. Uit Rome kon Paus Silvester wegens zijn
hoge ouderdom niet overkomen. Hij werd vertegenwoordigd door de
twee priesters Victor en Vincentius, zijn legaten. Naar alle waarschijnr
lijkheid werd op het Concilie van Constantinopel in 381 voor het eerst
het woord „oecumenisch concilie" gebruikt, en wel om te verwijzen naar
Nicea, dat door de tijdgenoten de „grote en heilige Synode" werd
genoemd.
Die naam is ondertussen in beide Kerken van Oost en West bewaard
gebleven. Ook de wezenskern, nl. buitengewone vergadering van het
hele Episcopaat in communie niet de Paus, waarop geloofswaarheden of
kerkrechtelijke maatregelen behandeld worden, die de hele Kerk betre f f en. Alleen zullen de juridische vormen, welke deze samenkomst telkens
,

T)

J. Gill S.J., The Coi ncil of Florence, Cambridge, 1959.
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moeten aanpassen aan de noden en toestanden van het ogenblik, in de
loop van de geschiedenis een hele evolutie doormaken 8) • In het huidige
recht kan een Oecumenisch Concilie alleen door de Paus worden samengeroepen, door hem zelf of door zijn legaten worden voorgezeten en
moeten de conciliaire decreten, om oecumenische rechtsgeldigheid te
bezitten, door hem worden bekrachtigd. Op de conciliaire onfeilbaarheid
en op de geloofsgronden voor deze R.K. opvatting hebben wij elders
gewezen in een uitvoerig commentaar op de persconferentie die Kardinaal Tardini op 30 november 1959 over het geplande Concilie heeft
gehouden ) .
Rond het midden van de XIXde eeuw is een andere betekenis van het
woord „oecumenisch" in omloop geraakt, waar wij door de hedendaagse
literatuur eigenlijk beter mee vertrouwd zijn. „Oecumenisch" wijst niet
meer op een feit, in het geloof gefundeerd en door het kerkelijk recht
vastgelegd, maar veel meer op een houding, een gezindheid. Een mens
denkt of voelt oecumenisch, indien hij bekommerd is om de eenheid der
christenen. Een vergadering is oecumenisch indien zij de bedoeling heeft
bij te dragen tot de uiteindelijke eenheid van de hele Christenheid '°) .
Beide grondbetekenissen ontspruiten ongetwijfeld aan dezelfde oergedachte: oecumenisch is wat de eenheid van de hele Christenheid betreft. Maar er blijft een duidelijk onderscheid. In de tweede betekenis is
er geen sprake meer van Episcopaat, dat niet wordt uitgesloten, maar
evenmin verondersteld. Geen sprake meer ook van de uitoefening van
een onfeilbare leer~ en bestuursmacht in communie met de Paus. Geen
plaats ten slotte voor een bindend gezag. Men zoekt eenvoudig naar een
gemeenschappelijk vlak, waarop men elkaar kan ontmoeten, om samen
te zoeken naar de middelen om de uiteindelijke eenheid te bevorderen.
Ieder behoudt zijn eigen overtuiging, maar eerbiedigt tevens het geweten van de anderen en tracht hun diepste religieuze motieven te ontdekt
ken en te begrijpen. Achter dit verlangen naar het gesprek staat het
inzicht, dat vele hinderpalen, die de eenheid in de weg staan, van louter
menselijke aard zijn: wanbegrip, onwetendheid, vertekening van de

,

8) Het beste werkje is het pocketboek van de Herder-Bucherei, no. 51, door Mgr.
Hubert Jedin, Kleine Konziliengeschichte, Freiburg, 1959, reeds vertaald: Geschiedenis
van de Concilies, Hasselt, 1959. Korter, Y. Congar O.P., Les Conciles dans la vie de
l'Eglise in Informations catholiques internationales van 15 februari 1959. Vlotte lectuur
met prettige illustraties vindt men in het novembernummer van Fêtes et Saisons, Parijs
1959. Een korte canonische studie geeft P. Huizing S.J., De Algemene Kerkvergadering
in het kerkelijk recht in Katholiek Archief 14 (1959) no. 14, kol. 417-428.
9) Cfr. ons artikel in De Gids op maatschappelijk gebied van januari 1960.
De beste beschrijving van de evolutie van het woord „oecumenisch" wordt
gegeven door de Algemene Secretaris van de Wereldraad der Kerken, Dr, W. A.
Visser 't Hooft: The Word „Ecumenical" in A History of the Ecumenical Movement
uitgegeven door R. Rouse en St. C. Neill, Londen, 1954, Appendix I, pp. 735-740.
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opinies van de anderen na eeuwen controverse en vervreemding, poli~
tieke, sociale, economische en racistische motieven, die met het geloof
van Christus weinig of niets te maken hebben. Ook gelooft men, dat
alleen Christus zoals Hij zijn Kerk heeft gesticht door de H. Geest, deze
weder kan samenbrengen tot Zijn Ene Lichaam il) .
Beide betekenissen hebben hun bestaansrecht. Vanzelfsprekend kan
een oppervlakkig „oecumenisme" het religieuze relativisme, een van de
ergste kwalen vanonze tijd, bevorderen. Het moderne wantrouwen
tegenover elke dogmatische formulering maakt ons allen erg kwetsbaar
op dit punt. Onze vertrouwdheid met de democratische levensvormen
doet ons soms verlangen dat ook de problemen van geloof en zedenleer
op een democratische wijze zouden behandeld worden 12 ) . Doch de besten van onze afgescheiden broeders beseffen heel goed — sommigen
beter dan velen van ons — dat de eenheid niet zal komen uit een reli~
gieus compromis, wat tevens een ontrouw in zich zou sluiten aan het
Woord van de Vader in Christus.
In welke zin zal het geplande Oecumenisch Concilie dan werkelijk
oecumenisch zijn? Ons antwoord is eenvoudig. Het „IIde Vatikaanse
Concilie'', zoals het zal genoemd worden, is oecumenisch in beide beter
kenissen. Dit willen wij kort toelichten.
Dat het oecumenisch is in de dogmatische en kerkrechtelijke betekenis, welke het binnen de R.K. Kerk steeds heeft gehad, was van meet af
aan duidelijk, voor wie de taal verstond welke de Paus gebruikte op
25 januari 1959, toen hij zijn wil kenbaar maakte om een „Oecumenisch
Concilie" bijeen te roepen. Dat zo vele R.K. leken door deze term toch
zijn misleid, vindt zijn oorzaak in de oppervlakkige berichtgeving van de
pers, en in de moderne dubbelzinnigheid van het woord „oecumenisch".
Dat de kerkelijke betekenis van dit woord een beetje op de achtergrond
was geraakt, is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat het jongste
Oecumenisch Concilie toch reeds 90 jaar achter ons ligt, het voorlaatste
drie eeuwen. Bovendien heeft men in recente tijden zo sterk de nadruk
gelegd op de Paus als de Opperste Leraar dat men zou gaan vergeten,
dat hij toch niet de enige Leraar is in de Kerk, dat hij m.a.w. de bisschoppen niet vervangt. We willen hier niemand een verwijt van maken.
Dit accent op het Pausdom, dat dogmatisch niet meer helemaal zuiver
klonk, was menselijk gesproken misschien onvermijdelijk na de bittere
11) Over de geschiedenis van de Oecumenische Beweging cfr. J. Van Torre S.J.,
De Oecumenische Beweging. Historisch en Actueel in Streven, maart 1958.
12) Zie ons bovenvermeld artikel in De Gids, waar wij de conciliaire kerkstructuur
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controversen ten tijde van het Vatikaanse Concilie. Nu de eeuwenoude
polemiek tegen het conciliarisme, dat het Concilie boven de Paus wilde
stellen, is geluwd, kunnen wij in de herwonnen vrede ook het geestelijk
evenwicht terug vinden. Het is een noodlottige hebbelijkheid van het
menselijk denken, dat het een verkeerd gelegd accent niet anders schijnt
te kunnen corrigeren dan door het beklemtonen van de dialectische
tegenpool. Weinigen ontsnappen hierbij aan de bekoring van de over~
drijving. Pas na de storm kunnen alle aspecten van de -ene, maar veeldige waarheid, weer veilig en evenwichtig tegen elkaar opwegen. Dit
zijdige
betracht de hedendaagse theologie, zowel met betrekking tot de natri~
dentinische reactie als sommige postvatikaanse overdrijvingen. Maar op
haar beurt staat zij wellicht agressief tegenover andere stellingen. En zo
blijft de slingerbeweging in de geschiedenis op gang, die een nieuwe
synthese mogelijk zal maken voor later.
Ons eerste affirmatief antwoord is dus duidelijk. Maar dat het komende Concilie ook „oecumenisch" zal zijn in de tweede betekenis van
dit woord, is niet zo onmiddellijk doorzichtig. Sommige berichten schij
nen zelfs in een andere richting te wijzen, hetgeen intussen bij velen een
pijnlijke ontgoocheling heeft gewekt 13) .
Is deze ontgoocheling echter weer niet het gevolg van verkeerde verf
wachtingen? Het is nutteloos zich te wagen aan gissingen en veronder~
stellingen over wat op dit Concilie allemaal zou kunnen gebeuren. De
voorbereidingervan is in de handen van de Paus. De enige zekere
berichten over wat het zal worden, kunnen alleen van hem komen.
Buiten het kerkelijk recht en de katholieke theologie beschikken wij
voorlopig dus over geen andere inlichtingen dan de diverse uitspraken
van de Paus zelf, en de uitvoerige persconferentie die Kardinaal Tardini
aan de betekenis en de voorbereiding van het Concilie heeft gewijd 14) .
Uit deze laatste is duidelijk -geworden, dat de kerkleiders van de
afgescheiden christen-gemeenschappen voorlopig niet persoonlijk op het
Concilie zullen uitgenodigd worden. Wel worden zij, -en dit met aandrang, welkom geheten als „observers" en zij zullen alvast al de belangrijke documenten met betrekking tot het Concilie in handen krijgen.
Op het eerste gezicht schijnt dit de klok achteruit te zetten: voor
r

13) Symptomatisch is de inhoud van de discussies op het „Viertes Deutsche evanr
gelisch-katholische Publizistengesprach" over het Concilie, gehouden van 19 tot 22 juni
1959 in de abdij van Maria Laach: Herder-Korrespondenz, augustus 1959, pp. 507-509.
14) Osservatore Romano van 1 november 1959, aan te vullen door het verslag van
de Inlormations cath. internationales van 15 november 1959, en vooral van HerderKorrespondenz, december 1959. Daar geen authentieke tekst werd uitgegeven, hangt de
waarde van het verslag af van elke journalist. De „oecumenische" bezorgdheid van de
Herder-Korrespondenz heeft hem zaken doen opmerken die aan de vertegenwoordiger
van de Osservatore Romano zijn ontsnapt.
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Trente en voor het Vatikaans Concilie werden immers wel persoonlijke
uitnodigingen verstuurd. In feite geeft de huidige Paus hier juist blijk
van een echt oecumenisch aanvoelen. Joannes XXIII staat niet alleen
abstract en principieel tegenover de andere confessies, maar persoonlijk
begrijpend, als voor levende mensen, waarvan hij er zelf enkelen heeft
ontmoet. Die persoonlijke uitnodigingen hebben vroeger inderdaad meer
ergernis gewekt dan begrip. Ook stellen zij de uitgenodigde personen in
een zeer delicate situatie tegenover hun collega's en hun kerk. De sensa~
tionele berichten, welke de pers rond deze invitaties zou brouwen, kunnen niet anders dan de tegenstellingen verscherpen. De ervaringen naar
aanleiding van de recente ontmoeting tussen katholieke en orthodoxe
theologen op het eiland Rhodos, van een gelijksoortige ontmoeting
welke moest plaatsvinden in Venetië en van een vergadering van kathor
lieken met christenen uit de Reformatie, in Assisi, hebben dit ten over-vloede bewezen. Beide laatste bijeenkomsten moeten voorlopig worden
afgelast. Pers en radio ^-- een vatikaans radiospreker met name — hebben de grootste misverstanden veroorzaakt en het oude wantrouwen
weer opgewekt, vooral in de kringen van het Algemeen Secretariaat van
de Wereldraad der Kerken 10 ). Nog steeds zien wij de religieuze en
kerkelijke problemen te veel als louter menselijke vraagstukken, die wij
in onze bazige eigengereidheid graag zouden oplossen met de ons ver~
trouwde middelen van menselijke handigheid en diplomatie. De oecume
nische beweging heeft ons én onze afgescheiden broeders geleerd, dat
het een werk blijft van Gods genade, waarbij de mens niets anders te
doen staat dan zich bereid en open te stellen voor de ingevingen en stille
leiding van de H. Geest. Nog eens: wij zullen de eenheid niet eigenmachtig veroveren. Wij moeten ons klaar houden, of beter nog ons laten
klaar maken door God. En dat zijn wij nog lang niet!
De uitspraken van de Paus wijzen in dezelfde richting. Het eerste
bericht van de Osservato(re Romano van 26/27 januari 1959 over de
aankondiging van een nieuw Oecumenisch Concilie is onmiddellijk opgenomen in de grote koppen van de wereldpers en heeft een ogenblik
heel wat misverstand gewekt. Reeds zag men alle christenen naar Rome
trekken, en elkaar rond het graf van Sint~Pieter de hand reiken der
verzoening! Dat de zaken niet zo eenvoudig staan, hebben wij ondertusr
sen al ervaren.
Op 27 februari verscheen dan in het officiële blad van het Vatikaan,
de Acta Apostolicae Sedis de volledige tekst van de toespraak van de
,

1 5 ) Over heel deze onprettige geschiedenis, zie Herder~Korrespondenz, oktober
1959; R. Rouquette in Etudes, november 1959, pp. 243~247; en Inlormations cath.
internationales van 15 september en 15 oktober.
-
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Paus tot de Romeinse Kardinalen 1") . Hieruit bleek al direct, dat de
Paus niet dacht aan een „Eenheidsconcilie" met het Oosten, en nog
minder met de christenen uit de Reformatie. Hij wilde de R.K. Kerk zelf
hervormen, en de kerkelijke tucht aanpassen aan de noden van deze tijd.
De eenheid werd niet eens voorgesteld als een onmiddellijk arbeidsplan
voor de conciliaire besprekingen. Zijn gedachte is in de grond veel relir
gieuzer. Met betrekking tot de eenheid ziet hij het Concilie „als een ver~
nieuwde uitnodiging aan de gelovigen van de afgescheiden kerkgenoot~
schappen om welwillend met Hem mee te gaan in het zoeken naar eenheid engenade, waar zoveel zielen overal ter wereld naar verlangen".
Voortdurend heeft de Paus in het afgelopen jaar, in eendere of
andere bewoordingen, hetzelfde herhaald. In encyclieken, in plechtige
uitspraken, in gemoedelijke en vaderlijke audiënties, in gesprekken met
bisschoppen, gelovigen, en zelfs met afgescheiden christenen die hem
kwamen bezoeken. Meer zegt hij niet. Meer wil hij, noch kan hij zeggen, tenzij dit ene: dat hij telkens weer om gebeden vraagt, opdat God
dit moge verwezenlijken, zoals Hij het wil.
En wat is er gebeurd? Een providentiële reactie is hierop gevolgd,
over de hele wereld. Door deze herhaalde aansporingen is het christe
lijke geweten wakker geschud. Leken, theologen en bisschoppen, die
vroeger wellicht weinig aandacht hadden besteed aan de grote nood der
christelijke verdeeldheid zijn plotseling vol belangstelling. De stem van
duizenden en duizenden gewetens spreekt luid over deze schande van
onze verscheurdheid. God heeft bewerkt, dat dit Concilie, dat van de
Paus zulk een bescheiden opdracht kreeg, toch meteen een diepgaande
vermaning richt tot alle christenen, hen herinnert aan hun gemeenschap~
pelijke schuld, hen bevrijdt uit de afzondering, waarin godsdienstoorlog
gen, haat en wantrouwen en eeuwen vervreemding hen hebben opge
sloten.
God geve dat dit Oecumenisch Concilie, in zijn voorbereidingen en
zijn eigenlijke arbeid, steeds blijve groeien in oecumenische gezindheid
en zorg, zodat Hij, langs de wegen die de Zijne zijn, ons moge brengen
tot die eenheid, die Christus met de Vader bezit, en wij in Hem.
1'6) AAS 5 (1959) , pp. 68-69, vertaald in Katholiek Archief
14 (1959) no. 16, kol.
371.37 6.

Lopende band en Arbeidsvreugde
G. J. N. DEELEN SS.CC.

„Men erkenne de heilige rechten der arbeiders,
welke voortvloeien uit hun waardigheid als
mens en als christen" Quadragesimo Anno

H

ET bedrij f ssociologisch onderzoek heeft in zijn jonge bestaan niet verwaarloosd aandacht te schenken aan de factor: „plezier in het werk'. De voornaamste onderzoekingen die op dit terrein hebben plaats gehad zijn de volgende:
Het onderzoek van Herman de Man, dat hij hield onder de industrie-arbeiders
der Akademie van de Arbeid, die hij onder zijn gehoor had tijdens zijn colleges
te Frankfurt. Dit onderzoek mag echter niet exact noch wetenschappelijk genoemd worden daar het slechts 78 personen omvatte en gehouden werd om de
stelling te bewijzen, dat de plicht tot arbeiden noodzakelijk tot arbeidsvreugde
viert 1 ) . Het onderzoek van Rexford Hersey onder de arbeiders van de Pennsylvania Railroad, dat in dit verband ook vaak wordt genoemd, kan niet beschouwd
worden als een onderzoek naar de mate van plezier in het werk, daar de opdracht
van Hersey het aanpassingsvermogen van de arbeiders betrof 2 ) . Het onderzoek
van Robert Hoppock in het Amerikaanse plaatsje New Hope is niet te vergelijken met een industrieel onderzoek in een stedelijk milieu a) . De resultaten van
zijn onderzoek komen frapperend overeen met die van Ydo, meer dan tien jaar
later in een volkomen ander milieu. De grote verdienste van Hoppock is wel geweest, dat hij ontdekte dat de houding van de bazen veel bijdraagt tot de mate
van plezier waarmee gewerkt wordt. De Hawthorne-onderzoekers hebben deze
factor en nog veel andere subjectieve elementen eveneens ontdekt als een voorwaarde voor het prettig werken. Het niet zonder kritiek gebleven, maar toch
verdienstelijk werk van Ydo geeft ons op duidelijke wijze te verstaan, dat er
meer arbeiders met plezier werken dan men geneigd is te denken. Het is jammer,
dat Ydo bij de tweede uitgave van zijn boek niet een gedeelte van het gedane
onderzoek vernieuwd heeft daar zijn werk betrekking heeft op de jaren vlak na
de tweede wereldoorlog 4 ). Zijn onderzoek omvat niet minder dan 1642 arbeiders en arbeidsters, waaronder ook leidinggevend personeel uit 26 bedrijven.
Van dit aantal antwoordde 66% (1091) dat zij met plezier werkten, 2 3 % (317)
werkte soms met plezier en 11 % (180) had nooit plezier in het werk. Op grond
van uitgebreid cijfermateriaal concludeert Ydo, dat 1/5 deel van de gehele werkende bevolking geen plezier in het werk heeft. Hieronder moeten vooral jeugdigen en ongeschoolden begrepen worden. De ondernemer Robert Bosch te
Stuttgart heeft de vraag naar de mate van plezier in het werk aan zijn eigen
arbeiders voorgelegd; 51 % beantwoordde de vraag positief, 11 % gaf geen antwoord, terwijl 38% van zijn personeel het werk zag als een noodzakelijk kwaad,
bij het vrouwelijk personeel was dit 62% s) . Uit onderzoekingen van het Insti1) De Man, H., Der Kamp[ um die Arbeitsfreude. — Jena, 1927.
2) Hersey, R. W., Workers' emotions in shop and home. , Philadelphia, 1932.
3) Hoppock, R., Job Satisf action. — New-York, 1935.
4) Ydo, M. G., Plezier in het werk. — Dordrecht, 1947.
5 ) Cattepoel, D., Arbeit und Leben: keine Gegensâtze, in: Handelsblatt, 27 januari
1956.
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tuut voor Arbeidsvraagstukken van de Katholieke Economische Hogeschool te
Tilburg, betreffende lager administratief personeel, kwam vast te staan, dat 62 %
van de geïnterviewden het werk op zich prettig vond, 23% onprettig, terwijl
15 % een wijfelende houding aannam 6) • Het in 1958 afgesloten onderzoek van
het Nederlands Instituut voor Personeelsleiding te Driebergen komt tot een even
gunstige conclusie als Ydo. De onderzoekers menen te kunnen vaststellen, dat
80% van de mensen een zekere arbeidsvreugde kent 7 ) .
Het zou echter wel eens kunnen zijn, dat een groot percentage van deze mensen met plezier werken, omdat zij zich 'bij hun noodlottige toestand hebben neergelegd, daar zij geen enkele andere uitweg of mogelijkheid zien. Dit zou dan eer
een teken zijn van afstomping en doffe berusting dan van echte tevredenheid.
Nu is een volwaardige arbeidsvreugde voor iedereen wel een utopie, maar het is
de vraag of er niet naar verbetering gestreefd kan worden. Vooral in de sector
van ongeschoolden en laag geoefenden, hebben wij nog steeds te maken met een
groot percentage van werkers die geen vreugde in hun arbeid beleven. Het is
deze arbeid en deze arbeidende mens die wij hier nader willen beschouwen. Wij
willen hier voorop stellen, dat wij niet alle werkers voor ogen hebben die cyclisch
zich herhalende arbeid uitoefenen. Wij hebben vooral de laag-ontwikkelde man,
jongen en meisje op het oog, die aan de lopende band staan. Bij mechanische
deelarbeid achter de machine is het inderdaad nog wel mogelijk, dat de werker
vreugde beleeft. Bovendien staan er achter ingewikkelde en dure machines over
het algemeen wel goed geoefende arbeiders die er plezier in vinden de machine
te „kennen".
Wij willen aandacht schenken aan die werkers, die niet voorkomen in de percentages van hen die zochten naar „het plezier in het werk" . Wanneer men deze
groepen arbeiders wil terugvinden in de Beroepen-classificatie door het Rijksarbeidsbureau, treffen wij hen aan in de klasse I t/m III. Lopende vanaf zeer
eenvoudige arbeid, waarbij geen overleg wordt vereist en welke na een inlooptijd
van enkele dagen kan worden verricht naar enigszins ingewikkelde arbeid, waarbij inzicht en overleg zomede een praktische ervaring van enige maanden wordt
gevraagd.
Resultaat van een goed princiep: eenzijdig en afstompend
Altijd hebben de mensen arbeidsverdeling en rationalisatie toegepast om de
produktie zo doelmatig mogelijk te organiseren. Verspilling van offers en ondoelmatige arbeid moet worden tegengegaan; hiermee is niemand gebaat. Burtt
vermeldt in dit verband, dat een groep meisjes bij het plooien van weefsels 20 à
30 bewegingen maakten, die na een korte studie tot een tiental konden herleid
worden, wat het rendement van 150 tot 400 dozijn opdreef 8 ). De rationalisatie
bracht ook de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie. De tijd is wel voorbij, dat
men Taylor hiervoor vervloekte, omdat hij, zo meende men, de arbeider uitbuitte
en werkloosheid in de hand werkte °) . Rationalisatie en arbeidssplitsing zijn op
r) Moor, R. A. de, Enkele gegevens over lager administratief personeel en zijn
werk, in: Sociale Wetenschappen 1 (1957) 1, p. 52-65.
7 ) De mening van de arbeider over zijn werk, in: De Katholieke Werkgever, p. 272,
1958.

$) Burtt, H. E., Ps ychol og y and industrial efficiency. ^--- New-York, 1929, p. 96.
Cfr. Ydo, G. M., Over het karakter van chefs en ondergeschikten. — Alphen a/d
Rijn, 1956.
9)
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zich juist, want ze zijn niet anders dan orde-beginselen. Het fatale van onze tijd
is echter de grensoverschrijding ervan, de wijze waarop de rationalisatie binnen
dringt in het persoonlijk leven. Door de snelle vordering der technische wetenschappen heeft de arbeidssplitsing in het moderne bedrijf ongehoorde verhoudingen aangenomen. Wij laten hier even een arbeider aan het woord uit een
assemblagebedrij f, die dagelijks geconfronteerd wordt met een arbeidsvorm
waarbij de taakverdeling te ver is doorgevoerd: „U weet het, het oude liedje: de
arbeidsverdeling maakt het vaak onmogelijk plezier in z'n werk te vinden en het
werk wordt soms zo zinloos voor de mens, die ermee belast wordt. Kun je met
plezier bezig zijn met allerlei tapgaatjes vol te stoppen met een soort schoensmeer, zodat geen verf in de schroefdraad kan dringen ? Neen, het is eentonig
werk en de man zelf zal het op den duur een zorg zijn of er verf in de schroef
komt of niet, als hij zijn premie maar haalt. Er is verantwoordelijk werk bij b.v.
wielen aanzetten. De eerste weken weet j e nog, dat deze dingen eraf kunnen
lopen, maar na verloop van een half jaar weet je zelfs niet meer dat aan een
automobiel wordt gewerkt" 10) .
Men mag niet teveel waarde hechten aan dit getuigenis van één man, want
volgens onderzoekingen vertegenwoordigt hij slechts 20% van de werkende
bevolking ! De tegenwoordige werker aan de lopende band kan een grote vaardigheid krijgen in de beweging van zijn linkervoet of rechter wijsvinger, maar
dit gaat ten koste van zijn totale ontwikkeling. Dit betreurenswaardige feit kan
niet goedgemaakt worden door zijn loonzakje, noch door een knipoogje van de
baas of een warme kop koffie met suiker onder de schafttijd. Reeds in 1920
merkte Hoscie over de lopende band op, dat hij het verstand afstompt en allerlei
arbeidsvreugde vernietigt, arbeiders tot onpersoonlijke nummers verlaagt en de
ambachtslieden doet verdwijnen 11 ) . Het is niet alleen de beroepstrots, maar ook
de geestelijke krachten van verstand, wil en bewustzijn die door de verregaande
arbeidssplitsing worden uitgeschakeld. Het werk wordt tot een „ausdauern der
Nerven", i.p.v. een persoonlijke uitdrukking van kracht en intellect. Geestelijke
capaciteiten en lichamelijke vaardigheden komen slechts tot ontplooiing door ze
te gebruiken. Wanneer wij de arbeid verstaan in de zin van R. C. Kwant als „het
zich beschikbaar stellen", ontdekken wij hier een soort kortsluiting. De arbeider
wordt geen ruimte of vrijheid gelaten zich beschikbaar te stellen. Wanneer wij
de arbeid omschrijven als: een bewuste en vrij opgewekte krachtsinspanning van
vermogens van verstand en handkracht, waardoor deze gericht worden op een
aan de persoon innerlijke waarde nl. de ontwikkeling van de lichamelijke en
geestelijke capaciteiten, en tevens op een aan de persoon uiterlijke waarde nl. op
de waardigheid en de welstand van zijn leven en op een beter functioneren der
nationaleeconomie, heeft de deelarbeid alleen betrekking op het laatste lid van
de omschrijving. De innerlijke persoonswaarde zou men kunnen zoeken in het
zelfverlies ten bate van de gemeenschap, in de zin van: die zijn leven verliest, hij
zal het behouden. Tegen deze verlaging en afbraak van de mens protesteerde
Karl Marx reeds in zijn Communistisch Manifest van 1848: „Het eigenaardige
van de arbeid der proletariërs is, dat deze door de uitbuiting van het machinewezen en door de verdeling van de arbeid, elk zelfstandig karakter en daarmee
alle bekoring verliest. De arbeider wordt een louter aanhangsel van de machine
10) Lafèbre, H., Geen verf in de schroefdraad, in: Plein, september 1956, p. 9.
11) Hoscie, R. F., Trade Unionism in the United States. — New-York, 1920, p.
320-323.
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en slechts de eentonigste, eenvoudigste en gemakkelijkst te leren handgrepen
worden van hem gevraagd" -n) .
Wij menen dat deze passage nog steeds actueel is. Marx had in Engeland de
uitgehongerde gestalten ontmoet, die na 16 uur werken onder de grond in kelders en krotten moesten huizen. En kinderen van 13 j aar die aan tering leden en
toch genoodzaakt waren in de kolenmijnen te werken. Kinderen wier laatste
stukje brood door de ratten werd opgevreten, terwijl ze van vermoeidheid in
slaap vielen. De proletariër van Marx is niet meer dezelfde als de arbeider van
onze dagen. Hij is niet meer de pauper die constant met zijn werkgever overhoop
ligt, maar het is wel de mens gebleven die vaak weinig vreugde in zijn arbeid
beleeft, omdat de arbeid te weinig creatief is. In zijn arbeid wil de werker zich
juist ervaren als de homo faber, als iemand die de natuur met behulp van de
techniek naar zijn hand zet. De arbeider wil niet anders dan „maken", zo schrijft
Alain in een van zijn Propos: „L'esprit masculin ne cesse pas de composer" 13) .
Dezelfde mening deelt ook Prof. Buytendijk wanneer hij schrijft: „De arbeid is
steeds creatief en bevat steeds een element van oorspronkelijkheid. Dat dit in de
geautomatiseerde gewoontehandeling tot een minimum is gereduceerd is duidelijk. De volwaardige arbeid bevindt zich steeds in het gebied van de verwachting
en de verrassing" 14 ) . De drang om persoonlijke mogelijkheden te verwezenlijken is iedere arbeider aangeboren, wie daarin gehinderd wordt voelt zich in zijn
vrijheid belemmerd, en kan niet tot een volwaardig mens uitgroeien. Wanneer
een dergelijke situatie lange tijd voortduurt is een geestelijke misvorming er dikwijls het gevolg van. Afhankelijk van de aard van de betrokken persoon ontstaat
een houding van verzet, van vlucht voor de feiten, van ontevredenheid of berusting.
Nog dient opgemerkt te worden, dat deze eenzijdige afstompende arbeid niet
alleen gevonden wordt in de grootbedrijven, maar eveneens op onze kantoren.
De administratie der bedrijven vertoont eenzelfde tendens van rationalisering als
de uitvoerende handenarbeid in de fabriek. Een steeds kleiner aantal intelligente
kopstukken doet het werk met een steeds groter aantal klerken van wie weinig
inzicht wordt gevraagd. Wel dient gezegd te worden, dat door de mechanisatie
van de kantoorarbeid ook veel geestdodend werk is komen te vervallen. Denken
wij slechts aan de mensen die hun tijd doorbrachten met het schrijven van adressen. Dit is thans door de machine overgenomen. De man die deze machine
bedient is er niet op vooruit gegaan, zijn werk wordt dan ook niet meer beschouwd als kantoorarbeid, wel vervangt hij 20 of meer mensen die een eenzij dig, afstompend werk hadden. Kantoorpersoneel is volgens Prof. Fr. Polak een
uitstervend ras. De administratieve sector is een der objecten van snelle automatisering. Nu reeds worden duizenden „girlhours" vervangen door vol automatische
kantoormachines.
Een ander kenmerk dat onmiddellijk opvalt in de deelarbeid is de eentonigheid. Het steeds maar herhalen van dezelfde handeling zonder enige vrijheid
bevoordeelt wel de efficiëntie, maar komt de arbeider als persoon niet ten goede.
Onderzoekingen hebben het sterk subjectieve karakter doen uitkomen van mono12) Quack, H. P. G., De Socialisten: Personen en Stelsels. ^-- Amsterdam, 1900, Dl.
IV, p. 455.
13) Alain gec. bij Buytendijk, F. J. J., De Vrouw: haar natuur, verschijning en
bestaan. — 2de dr., Utrecht, 1951, p. 295.
14) Buytendijk, F. J. J., o.c. p. 295.
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tonie en tempo. Gebleken is zelfs, dat monotone deelarbeid sommige werkers
nog enige voldoening kan schenken, omdat zij met hun gedachten niet bij het
werk hoeven te zijn. De arbeidshandeling verloopt bij hen in de louter lichamelij k-zintuigelij ke sfeer, terwijl in de sfeer van het bewustzijn gedachten ronddwalen die niets met de arbeid te maken hebben. Het is ook mogelijk, dat deze
arbeiders zich bij de onontkoombare situatie hebben neergelegd, of voldoening
beleven in het feit, dat zij met grote snelheid een produktie-onderdeel kunnen
laten passeren. Er zijn zelfs mensen die deze eentonigheid wensen. Ydo vroeg
eens aan een arbeider die dag in dag uit met een klein apparaatje veertjes zat te
draaien waar hij ongeveer een minuut over deed: „Je zult zeken wel graag iets
anders doen ?" Het antwoord was: „Astublieft niet meneer, het gaat juist zo lekker". Feber merkt hierover op: „Ik heb gehoord van enquêtes, die zouden hebben uitgewezen, dat er fabrieksmeisjes zijn, die het werk aan de lopende band
nog zo onplezierig niet vinden, omdat men onder dit werk door zo heerlijk kan
denken aan andere dingen.
Ik mag niet insinueren en hoop er voor de dames het beste van; maar hier
moet me toch de opmerking van het hart, dat niet alleen leegheid, maar ook
eentonigheid des duivels oorkussen is" 15 ) . Op den duur moet deze scheiding
tussen werken en leven zijn invloed hebben, zowel op de arbeidsproduktiviteit
als op de persoon.
Eerlijkheidshalve dienen wij ook hier weer op te merken, dat de eentonigheid
geen uitvinding is van de wetenschappelijke arbeidsverdeling. Ook de spinster
aan het primitieve spinnewiel, de breister, de boomzager en de stenensjouwer
hebben alle tij den door met eentonigheid te maken gehad. De arbeidsrationalisatie heeft die monotonie voor een aantal personen verhoogd.
Invloed van deze arbeid op de psyche van de werker
Hoewel de gevolgen voor de persoon van de arbeider die onderworpen is aan
een te ver doorgevoerde arbeidsverdeling niet in tabellen en statistieken weergegeven kunnen worden, willen wij hier toch een bescheiden poging doen om
deze nadelige gevolgen te beschrijven.
Een van de eerste gevolgen van deze geestelijk lege arbeid is de ontevredenheid. Niets gaat de werker zo goed af als het ketteren tegen alles wat met het
bedrijf te maken heeft. Hij is ontevreden met de emotionele situatie van de
groep, waarin juist het moreel van de bedrijfssituatie gelegen is. Het is niet
noodzakelijk, dat deze ontevredenheid zich uit in klachten. Gardon Taylor zegt
hiervan: „Een afkeurend en gemelijk zwijgen is een van de meest gebruikelijke
manieren om aan een grief uitdrukking te geven .... Herhaaldelijk verbergt
zwijgen een zo hevig meningsverschil, dat de betrokken persoon zijn mond niet
durft open te doen, uit vrees, dat hij er teveel uit zal flappen" 16 ) . Deze toestand
van ontevredenheid wordt de arbeider psychologisch eigen en kan hem niet meer
ten volle worden aangerekend. Het uit zich in enkele markante punten, maar
doortrekt heel het leven.
Al gauw zal de ontevreden arbeider inzien, dat naar zijn kritiek op de gang
van zaken niet geluisterd wordt; hij verwachtte dit waarschijnlijk ook niet.
15) Feber, L. J. M., e.a., De mens in zijn levensmilieu. — Utrecht, 1957, p. 14.
16) Taylor, G. R., De mensen in de fabriek. — Alphen a/d Rijn, 1958, p. 159.
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Meestal groeit dit dan uit tot onverschilligheid en verveling. Voor deze mensen
geldt dan de cynische zin uit het dagboek van Baudelaire: „Men moet arbeiden,
niet zozeer uit lust voor het werk, als wel uit vertwijfeling, want de arbeid is
minder vervelend dan het vermaak". Gardon Taylor aarzelt niet de verveling en
de onverschilligheid de meest in het oog springende kenmerken te noemen van
de hedendaagse fabriekssituatie. Graag willen wij zijn oordeel onderschrijven,
wanneer hij dit verwoestend voor de persoonlijkheid noemt. Geen wonder dan
ook dat het leven voor veel mensen pas begint wanneer zij de fabriekspoort
achter zich hebben gelaten en zich pas echt mens voelen op de vrije zaterdagmiddag en zondag.
Andere arbeiders lopen door hun werk de kwaal op van capitulatie of berusting, welke kan leiden tot blijvende psychische storingen. Dit kan b.v. uitlopen
op een sterke depressieve houding, wanneer de arbeider met zichzelf in conflict
raakt. Hij bouwt dan een eigen droomwereld op. Alles wat hier buiten ligt
ervaart hij als onbelangrijk of vijandig; het maakt hem neerslachtig tegenover de
hem omringende wereld. Hij heeft het gevoel het leven niet meer aan te kunnen
en gefaald te hebben. Hij ziet geen mogelijkheid meer voor zijn geldingsdrang.
In het bedrijf is van hem geen bijzondere prestatie of initiatief meer te verwachten. Dit kan met. zich meebrengen dat de arbeider zich op een gegeven moment
totaal gefrustreerd voelt. Hierbij komt nog, dat de arbeiders van deze tijd gepredisponeerd zijn tot frustraties. De invloed der techniek en het gebrek aan ethische normen hebben het leven van de arbeider zodanig beïnvloed, dat vele teleurstellingen het uiteindelijk gevolg hiervan zijn. De arbeider wenst in de toekomst
geen ontgoochelingen meer, vandaar zijn streven naar sociale zekerheden, hij wil
à tout prix bepaalde behoeftebevredigingen gegarandeerd zien. In dit verband
spreekt men ook wel eens van industrie-neurose. De mensen die hieraan lijden
zijn de zgn. „ij skouden", zonder gevoel van menselijkheid.
Op een van de meest treurige gevolgen van de moderne industrie-arbeid nl. de
massificatie willen wij hier niet ingaan. Wij bespraken dit reeds uitvoering in
„Mens en Onderneming" 17 ) . Bovendien zijn het niet alleen de arbeid en het
bedrijf die de massificatie in de hand werken. Naast deze oorzaken zouden wij
nog willen noemen: de gebureaucratiseerde overheid, het bekrompen wonen in
egale huurkazernes, de gestandaardiseerde levering van ontspanning, de oppervlakkige en op sensatie beluste pers, de op laag niveau staande film, de voortschrij dende secularisering en allerlei leeg formalisme.
Arbeid: kern van humaniseringsproces
Uit bovenstaande moge blijken, dat de kern van het humaniseringsproces nog
steeds gelegen is in de arbeid zelf. Dit blijkt een onverteerbare kern te zijn
waarop de psychische gezondheid van velen te pletter loopt. Wij zijn er ons van
bewust, dat de goed willende, individuele ondernemer hier met de rug tegen de
muur staat. Hij kan zich niet de weelde permitteren om aan de bedrijfsorganisatie
te tornen, wanneer dit een minder doelmatige produktie zou betekenen. Hierdoor
zou het bestaan van de arbeider in economische zin in gevaar komen. Maar het
economische doel der onderneming, gepaard met winststreven en jacht naar
17)

afl. 3.

Cfr. ons art. Democratie en bedrijfsleven, in: Mens en Onderneming, 13 (1959)
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succes, kan de arbeidende mens ook onnodig pijnigen. De zakelijke werkgever
wordt gevraagd aandacht te wijden aan de „mens" arbeider.
Hoewel het hoge welvaartspeil van de westerse mensheid ontegenzeggelijk te
danken is aan de industrie, die het westers leefpatroon stempelt; welvaart is
massale welvaart geworden, toch blijkt de industriële arbeid vaak een droevig
middel om deze welvaart te bereiken. Een middel waarbij men meer uit is op de
vermeerdering der materiële produktie dan op het geluk van de arbeider. Laat de
economie het geluk van de mens niet tot object hebben, de mens dient toch wel
het middelpunt te blijven van iedere economische activiteit. Het huidige arbeidsprobleem is niet meer op de eerste plaats een kwestie van geld, evenmin een
strijd om de „ismen" . „De theorieën der ismen", zegt de Staercke, „zijn immers
op hun beurt niets anders dan pijnlijke symptomen van het onontkoombare feit,
dat de arbeider in zeer veel gevallen minder mens wordt. Dit is niet enkel het
geval wanneer hij staat voor een werk, dat brutaal of positief verlagend is, dit is
ook het geval als de arbeid zó is, dat de mens er onmogelijk belangstelling voor
kan hebben .... Hierin ligt ongetwijfeld het drama der industriële beschaving'' 1$) . In plaats van een culture de l'esprit te scheppen draagt deze arbeid bij
tot een would-be culture.
Wat de arbeider wil is: medewerker te zijn en geen slaaf van de band. Hij wil,
dat er met zijn ervaring en inzicht rekening wordt gehouden. Hij wil wel aan de
band werken, als hij zich daar waardevol kan voelen als lid van een levensgemeenschap. Belangrijker dan de technische punten van verbetering, zijn de geestelij ke en psychische kant van de arbeid en de arbeidsverhoudingen. Het belangrijkste in deze ontwikkeling is het inzicht, dat het economisch en sociaal beginsel
niet met elkaar in strijd zijn, doch elkaar aanvullen en pas in hun samengaan die
maatschappijvorm opleveren, waarin de mens zijn volle ontplooiing vindt. Hoewel de bedrijfseconomie een zelfstandige wetenschap is, zal zij toch verschillende
data van de bedrij f ssociologie en bedrij f spsychologie dienen te aanvaarden 10).
Terecht vraagt Prof. Thierry zich af, of de herontdekking van de mens alleen
geldt voor theologen, ethici, sociologen etc. en niet voor economen. Hij pleit
voor het verbreden van het object der bedrijfseconomie. „Naast de maatschappelijke voortbrenging", zo betoogt Thierry, „heeft zij ook nog te doen met het
vormen van een werkgemeenschap".
Voor wat het werk betreft vraagt de mens zelf beschikking te kunnen uitoefenen in zijn arbeid. Hij wenst niet gedwongen te worden om sneller te werken
dan prettig is. Hij wenst ook niet te werken onder een vorm van toezicht, die
gemakkelijker te herkennen is dan te onderschrijven. Binnen de werkgemeenschap wil de arbeider door zijn persoon en zijn arbeidsprestatie prestige en status
verwerven bij de groep. Het behoren tot een groep is voor hem noodzakelijk;
geïsoleerde arbeid, zoals die door plaatsing van machines in veel bedrijven voorkomt, leidt noodzakelijk tot verveling.
De groep geeft zekerheid en veiligheid als tegenwicht tegen vereenzaming en
geestelijke leegheid.
Het is een veelomvattende taak de arbeid te humaniseren, belangrijk hierbij
zijn de motieven en de bedoelingen, waarmee de bedrijfsleiding deze problemen
18) Staercke, J. de, De humanisering van de industriële arbeid, in: Streven 9 (1956)
4, p. 319.
19) Cfr. Jong, A. de, De menselijke factor in de bedrifshuishouding en bedrijfsecor
nomische problematiek. — Leiden, 1954, speciaal hoofdstukken I en II.
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tegemoet treedt. Het betekent voor de arbeider alles, opzettelijk genegeerd te
worden, of ondanks alle goede bedoelingen nog niet voldoende aan zijn trekken
te komen. Met een juiste precisie voelt hij aan of de leiding hem „onhandig" of
„kwaadaardig" tegemoet treedt. Nog steeds kan de man van de straat er niet
over uit, dat de grote bazen van het bedrijf er niet in geslaagd zijn een menselijke arbeidsvorm voor allen te ontwerpen. Door een mentaliteit van onverschilligheid en uitbuiting verkeren wij ook niet in de juiste sfeer van het vertrouwen
om samen met de arbeiders naar een constructieve oplossing te zoeken. Wantrouwen is in het bedrijfsleven een grote remmende kracht en oorzaak van geslotenheid. Dit zal op de eerste plaats overwonnen moeten worden door een wederzijdse open en eerlijke houding, voordat iedere andere stap op de weg der humanisering van het arbeidsproces gezet kan worden.
Het scheppen van een vertrouwelijke sfeer zal de springplank kunnen zijn
voor de humanisering van de psychisch ongezonde arbeid.

ALBERT NDELE
MARCEL LIHALI

Kongo voor
zijn onafhankelijkheid
De volgende beschouwingen vormen de twee eerste hoofdstukken van een
omstandig rap port dat de Vereniging van Zwarte Studenten in België, tussen
Kerstmis 1959 en 15 januari 1960, opstelde ter gelegenheid van de Ronde-TafelConferentie. De studiegroep stond onder de algemene leiding van A. Ndele, en
omvatte drie commissies: inwendige politieke organisatie, buitenlandse betrekkingen en sociaal-economische kwesties. De eerste commissie telde als leden E.
Loliki, J. M. F. Ngyese, L. Nsingi; leider en verslaggever was M. Lihau, tevens
algemeen voorzitter van de vereniging.
De bedoeling der Kongolese studenten van wie een groot deel reeds hoger
onderwijs volgden in Kongo en zelfs enkele jaren ervaring opdeden in de koloniale administratie was eerst en vooral als waarnemers o p de Conferentie zelf
hun standpunt inzake de problemen van Kongo's onafhankelijkheid
hankelijkheid te kunnen
uiteenzetten. Toen dit van verschillende zaden onmogelijk gemaakt werd, besloot
de vereniging haar commissies volledig ter beschikking te stellen van de verschillende Kongolese politieke partijen. Het was hun overtuiging op die manier, als
,,.Afrikaanse" technische raadgevers, naar best vermogen hun volk en land te
dienen.
ONGO wordt straks onafhankelijk. Hoe zal het dan georganiseerd worden?
Moet het een politieke eenheid blijven vormen of zijn territorium in verschillende delen laten verbrokkelen?

K

Centrifugale tendensen
Voor velen lijkt de tweede oplossing de enig reële. Met kracht van argumenten
onderstrepen zij de moeilijkheden, waartegen de jonge politieke krachten die zich
aanmelden, niet zouden opgewassen zijn: de ontzaglijke uitgestrektheid van het
land, de geringe bevolkingsdensiteit en de bonte verscheidenheid van etnische
groepen en culturen werken de desagregatie sterk in de hand. De gebeurtenissen
van de laatste maanden schijnen de juistheid van dit standpunt te bewijzen. Het
fenomeen dat een Belgische socioloog (A. Doucy voor de televisie op 15 december 1959) genoemd heeft: „la digestion des partis politiques par les ethnies" is
inderdaad zeer reëel: op één na worden alle partijen, ook diegene die zich niet
tot één bepaald gebied, maar tot heel Kongo richten, 'beheerst door een of andere
etnische groep. Hele streken zijn zelfs geteisterd geweest door burgertwisten en
broedermoord. De Belgische administratieve eenmaking is niet in staat geweest,
Kongo een echt nationaal gevoel te geven. België heeft veeleer getracht, ons
warm te maken voor een vaag Belgisch-Kongolees, d.w.z. voor een Belgisch
patriotisme (cfr. de jaarlijks weerkerende holle redevoeringen van de laatste
Gouverneurs-Generaal) . Van het kolonialisme kan men trouwens niets anders
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verwachten: zijn bedoeling is juist, het gekoloniseerde volk een echt nationaal
gevoel te onthouden om het zoveel mogelijk te remmen in zijn opgang naar de
onafhankelijkheid.
'Tegen de eenheid pleit verder, volgens sommigen, de ongelijke verdeling van
natuurlijke rijkdommen over de verschillende Kongolese provincies. Elk gebied
vraagt zijn eigen, aangepaste oplossing: voor het ene zal dat de uitbouw van zijn
industrie zijn, voor het andere de ontwikkeling van zijn landbouw. Aan die verschillen in economische en sociale structuren zal een verschillende politieke
structuur moeten beantwoorden.
Het sterkste argument tegen de eenheid ten slotte is het verschil in ontwikkelingsniveau. Sommige provincies zijn politiek en sociaal verder gevorderd dan
andere. Het is begrijpelijk dat zij de andere van zich af willen schudden, die hen
remmen in hun evolutie. De rijke gebieden en zij die menen dat ze dat zijn
vinden, en vaak niet zonder reden, de last die zij te dragen hebben, te zwaar,
hun bijdrage tot de gemeenschappelijke kas te groot. Het schijnt dan ook menselijk en begrijpelijk, dat zij in de bekoring komen, zich los te maken van de
anderen, om volledig vrij te beschikken over de grond die, volgens het gewoonterecht, toch nog steeds hun eigendom is. Maar even begrijpelijk en menselijk
schijnt het dan, dat de anderen hen, ontgoocheld, van regionalisme gaan beschuldigen, en op hun beurt de regionalistische tendensen van hun eigen provincie
gaan bevorderen. Menselijk en begrijpelijk wordt het ten slotte, dat men elkaar
gaat beschimpen en bestrijden. En dit alles gebeurt onder de geamuseerde blikken van de Belgische gezagdragers. Want helemaal vreemd aan onze twisten zijn
die toch ook niet. We moeten niet zo naïef zijn, te geloven dat de financiële,
administratieve, ja zelfs -de gouvernementskringen zich zorgvuldig onthouden
van elke interventie die onze verdeeldheid kan vergroten.
Noodzakelijke eenheid
Tegenover deze centrifugale tendensen stellen wij : de definitieve en spoedige
ontwikkeling van Kongo maakt een werkelijke eenheid noodzakelijk 1 ) . Dit
erkennen op dit ogenblik trouwens al onze partijen, alleen omtrent de manier om
de eenheid te realiseren verschillen hun programma's. Voor ons standpunt pleiten verschillende argumenten.
1. Kadervorming en wetenschappelijk onderzoek. In de eerste plaats stelt
alleen de eenheid ons in staat, een efficiënt en economisch programma uit te
werken van eigen kadervorming en eigen wetenschappelijk onderzoek, voorwaarden tot een reële onafhankelijkheid.
De organisatie van een moderne staat berust op een administratief apparaat, dat
slechts bevredigend kan werken als het beschikt over een voldoende aantal technici en specialisten. Men heeft ons dit vaak genoeg voorgehouden. Maar in plaats
van er de consequenties uit te trekken en in versneld tempo te voorzien in de
vorming van inlandse kaders, werpen velen ons liever onze onbekwaamheid voor
de voeten. Als dit niet dringend verholpen wordt, gaan we heel ernstige moeilijkheden tegemoet.. Om slechts één voorbeeld te noemen: jaarlijks zijn er nauwelijks een 200 Kongolezen die (in Kongo of in België) aan de universiteit gaan
studeren, en Senegal, dat slechts iets meer dan 2 miljoen inwoners telt en jaar1)

Unitaire of federale eenheid. laten we voorlopig in het midden.
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lijks toch 250 baccalaurei vormt, is nog lang niet in staat om zichzelf te voorzien
wat zijn gespecialiseerde kaders betreft.
Natuurlijk kan en moet Kongo een beroep blijven doen op Belgische en buitenlandse technici. Maar er zijn verschillende redenen om deze politiek niet te
lang en op een niet te grote schaal toe te passen. Niet alle functies zonder onderscheid kan men aan buitenlanders toevertrouwen. Sommigen onder hen zouden
de inmenging van hun land in onze zaken vergemakkelijken en ons aldus blootstellen aan een systematische spionage. Bovendien is de buitenlandse specialist
een zeer kostbaar importartikel dat enorm veel geld kost. Het is dan ook Kongo's
taak, spoedig en op rationele wijze zijn eigen schoolwezen van alle graden tot
ontwikkeling te brengen.
De taak van het onderwijs in Afrika reikt natuurlijk verder dan het vormen
van de nodige kaders. In laatste instantie moet het een eigen Afrikaanse cultuur
uitwerken, waarin de zwarte zijn eigen wezen erkent en die hem tot eigen scheppend initiatief inspireert. Het komt er op aan, een nieuwe, levensvatbare Af rikaanse gemeenschap op te bouwen. Afrikaanse intellectuelen hebben de laatste
tijd herhaaldelijk de inspirerende rol van de cultuur in het leven van een volk
onderstreept 2 ) . Afrika mag niet de westerse beschaving met haar materialisme
en individualisme slaafs copiëren; het is immers niet waar dat „nos ancêtres
étaient des Gaulois", en het is niet waar dat de westerse beschaving de enige is.
Zelfs op een der hoogste niveaus van de cultuur, dat van de wetenschap, welke
uiteraard toch universeel heet te zijn, dreigt vaak een zeker imperialisme. Is het
werkelijk zo zeker, dat de traditionele medische praktijken in Afrika niets waardevols kunnen bij dragen tot de moderne geneeskunde ? Berusten ze werkelijk op
niets anders dan wat charlatanisme ? Maar gaat de moderne geneeskunde zelf niet
steeds meer de nadruk leggen op de rol der verbeelding en der psychologie ? En
dan spreken we niet eens over de geneeskundige kracht van sommige Afrikaanse
planten. Hetzelfde geldt voor het recht. Meent men niet dat het Afrikaanse gewoonterecht sommige Europese juridische inzichten zou kunnen verrijken, met
name de begrippen van eigendom, familie, verplichting enz.?
Ten slotte, als we ons werkelijk vrij willen maken om onze verantwoordelijkheid op te nemen onder de naties, moet Afrika zijn eigen geleerden en onderzoekers vormen, mathematici, fysici, sociologen, juristen en economen, juist zoals
Europa, Amerika en Azië dat doen. Dit is geen lichtzinnige beschouwing van
enkele jonge studentjes die alle contact met de realiteit verloren hebben. De V.S.
en West-Europa hebben hun eigen geleerden. Maar toen de spoetniks aan de
hemel verschenen, geraakten de westerse wetenschappers en politici in paniek: de
westerse economische én politieke toekomst scheen in gevaar. Waarmee we maar
willen zeggen, dat alles in het leven van een natie ten nauwste samenhangt.
Loopt men op één gebied een achterstand op, dan brengt dit grote gevaren mee
voor het geheel. Bijna altijd verliest men er ten slotte zijn vrijheid door.
Dat is het programma dat wij niet alleen kunnen, maar moeten realiseren,
indien we definitief willen uitgroeien boven het koloniaal, semi-koloniaal of
para-koloniaal regime. Zeker, alles hoeft niet ineens te gebeuren, maar wel in zo
kort mogelijke tijd en op de meest rationele en economische wijze. Zulk een
uitgebreid programma nu is niet uitvoerbaar, zelfs niet in een verwijderde toe2 ) Cfr. de door Présence Af rica^ine te Parijs gepubliceerde rapporten van de twee
Congressen van Zwarte Schrijvers en Kunstenaars, gehouden in Parijs en Rome, in

1956 en 1959.
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komst, door dwergstaatjes zoals we er de laatste jaren in Afrika hebben zien
ontstaan. Republiekjes van 2 miljoen, van 800.000, ja van 400.000 zielen, die
overigens onderontwikkelde gebieden zijn gebleven, zijn niet in staat om de
uitbouw van volledige, moderne universiteiten, laat staan van laboratoria en
onderzoekcentra te financieren. Hebben wij er in Kongo dan voordeel bij, onze
krachten te gaan versplinteren ? Of zijn we van zins ons voorgoed op sleeptouw
te laten nemen door de andere continenten ? Is het niet beter de duur van onze
culturele en wetenschappelijke ondergeschiktheid tot het minimum te reduceren
en het uur van onze samenwerking met de anderen als gelijken met gelijken te
bespoedigen ? Het is duidelijk dat de politieke eenheid van ons land, veel meer
dan culturele verdragen tussen verschillende Kongolese staten, onze culturele,
wetenschappelijke en technische ontvoogding, die de voorwaarde is tot onze
werkelijke politieke ontvoogding, zal helpen bespoedigen.
2. Economische ontwikkeling. „Praktische" geesten zijn wellicht meer vatbaar
voor ons tweede argument: de politieke eenheid van Kongo is een voorwaarde
voor zijn versnelde economische ontwikkeling, ook van zijn rijkste gebieden.
Kongo is tegelijk rijk en arm. Met een gemiddeld jaarlijks inkomen van
2.500 Fr. per hoofd moet zijn bevolking onder de armste van de wereld gereend worden. Economisch onderontwikkeld, beschikt het nochtans over een
onvergelijkelijk rijke ondergrond. De bovengrond ligt voor een groot deel braak
en de Kongolezen leven er arm: de landbouwpolitiek is hoofdzakelijk op de uitvoer gericht. Er is een tijd geweest dat economen waarschuwden voor een dreigend gebrek aan werkkrachten, maar op het ogenblik is onze grootste zorg, het
indijken van de werkloosheid. Bovendien bevindt Kongo zich volop in een
demografische expansie. Nu reeds groeit de bevolking jaarlijks aan met 2,7%.
De vooruitgang van hygiëne en geneeskunde zal dit procent in de komende j aren
waarschijnlijk nog verhogen. Om aan de werklozen, om aan de jongeren werk te
verschaffen, moeten we gaan investeren.
Het is een welbekend feit: zodra een volk opstaat om zijn onafhankelijkheid
te eisen, dreigt het in de steek gelaten te worden door de zakenlieden van het
koloniserende land. Marokko, Tunesië, Guinea, Ghana zijn door dit stadium van
desertie en chantage heen moeten gaan. Pas toen het nieuwe regime een zekere
stabiliteit had gevonden, kon het vertrouwen van het buitenland langzamerhand
terug gewonnen worden. Op dit ogenblik maakt Kongo zijn vertrouwenscrisis
door. We hoeven hier niet lang stil bij te staan, de feiten zijn voldoende bekend.
Niet zo lang geleden, in 1956, stonden de acties van de Union Minière 6.000 Fr.
gequoteerd; nu, vier jaar later, worden ze verkocht tegen 2.500 Fr., terwijl de
uitvoercijfers van de laatste maanden toch duidelijk op een wederopleving van de
Kongolese activiteit wijzen. Van de andere kant is ons budget, dat traditioneel
een boni had, nu deficitair. Men verzekert ons dat het jaarlijks deficit voor het
lopende jaar en voor de vier of vijf volgende jaren ongeveer 3 miljard zal zijn.
Wil men het nationaal inkomen op zijn huidig niveau handhaven, dan zijn
naar schatting voor 6 of 7 miljard investeringen nodig. Maar het gaat er niet om,
het nationaal inkomen op zijn huidig niveau te handhaven: vooruitgang is voor
Kongo van levensbelang, wil men na het totstandkomen van de onafhankelijkheid een bittere sociale agitatie vermijden. Rekening houdend met het Ingaproject (waarin jaarlijks 5 miljard geïnvesteerd worden in de eerste fase) schijnen jaarlijks voor 12 miljard investeringen nauwelijks voldoende om een produktiegroei van 2,5 à 4% mogelijk te maken.
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Hier stellen we -dan de vraag: is het niet absoluut nodig de eenheid van Kongo
te handhaven om deze economische ontwikkeling te verzekeren ? Boven hebben
we reeds gewezen op de verleiding van de rijkere provincies: om het tempo van
hun eigen ontwikkeling op te drijven, zullen ze geneigd zijn, zich van de andere
te ontdoen. We denken er niet aan, hen te beletten, meer van de opbrengst van
hun eigen boven- en ondergrond te profiteren. Wellicht moet het systeem van
verdeling van de fiscale inkomsten en nationaal inkomen herzien worden. Maar
daar gaat het hier niet om. De vraag die we stellen is, of zij voordeel hebben
met zich af te scheiden. Op korte termijn waarschijnlijk wel: het, deel van de
fiscale inkomsten dat nu aan anderen wordt uitgedeeld, zou hun toekomen. Maar
op lange termijn is het meer dan twijfelachtig of de scheiding hun voordeel zou
brengen.
Hoe complex het proces der economische uitwisseling ook moge zijn, wezenlijk is het toch te herleiden tot het ruilen van goederen en diensten. Een economisch gebied dat iets te koop aanbiedt, moet een ander vinden dat kan kopen
door in ruil goederen of diensten van gelijke waarden aan tebieden. Natuurlijk
kunnen de rijke Kongolese gebieden hun economische relaties met de rijke landen van andere continenten ontwikkelen, maar dan wordt hun expansie geremd
door transportkosten en douanerechten. Bovendien lopen zij, bij gebrek aan een
binnenlandse markt, ernstig gevaar alleen hun exportindustrie tot ontwikkeling
te brengen. Welnu, juist de expansie van verwerkende industrieën is een van de
voorwaarden om uit de koloniale economie te geraken, die precies een economie
is van grondstof f enexport. Daarom moeten de ontwikkelde gebieden van Kongo,
in hun eigen belang, het totstandkomen van een ruime markt om zich heen bevorderen. Zij hebben er dus belang bij, financieel bij te dragen tot de ontwikkeling van de andere provincies. Wij mogen daarbij niet vergeten, dat het totstandkomen van zulk een ruime binnenlandse markt wel vergemakkelijkt wordt door
het feit dat de verschillende gebieden langs de Kongo-stroom elkaar schijnen aan
te vullen wat betreft hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Natuurlijk kan een economische eenmaking ook tot stand komen door het
opheffen van douanebarrières. Maar de mogelijkheden daarvan zijn begrensd.
Om spoedig het vereiste ontwikkelingsniveau te bereiken, is het nodig een politiek te voeren van coördinatie en onderlinge steun, hetgeen een sterke eenheid in
de leiding veronderstelt. Gewone internationale akkoorden tussen onze verschillende gebieden zouden lastig zijn en ontoereikend. De politieke eenheid is onontbeerlijk. Europa met zijn Gemeenschappelijke Markt, E.G.K.S., Euratom,
O.E.E.S. enz. is zijn economische eenheid aan het realiseren. Maar nogmaals',
economische eenheid veronderstelt politieke eenheid. Het Europa der Zes streeft
dan ook naar een politieke eenheid. Gaat Centraal-Afrika zich dan juist nu
verbrokkelen ? Wie zich verdeelt, aanvaardt de bestendiging van de vreemde
overheersing.
3. Op politiek gebied. Ten slotte zou een verbrokkeling van Kongo in Centraal Afrika een vacuüm scheppen dat de buitenlandse machten aantrekt. Het
fenomeen van de aantrekkingskracht die zulk een vacuüm uitoefent op de ambitie van buitenlandse machten, is voldoende bekend. Zwakke staten brengen de
sterke in de verleiding, corruptie en verwarring te zaaien, zelfs ze economisch en
politiek aan zich te onderwerpen .... vooral als die zwakke staten een zo rijke
ondergrond bezitten als Kongo. Door een verbrokkeling wordt Kongo alleen
maar zwakker.
.
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De situatie van Zuid-Amerika zij ons een ernstige waarschuwing,. We mogen
niet vergeten: Kongo is een kolonie die nu toegang krijgt tot de onafhankelijkheid. De ervaring zal ons gauw genoeg leren, dat we die onafhankelijkheid niet
„volmaakt" in handen krijgen op de dag dat ze geproclameerd wordt. Geleidelijk
moet ze geïncarneerd en gerealiseerd worden in politieke structuren en in economische en sociale verwezenlijkingen. Soms, zo niet vaak, zal dit niet anders mogelijk zijn dan ten koste van conflicten met de vroegere metropool en zelfs met
andere machten. De ervaringen van Marokko en Tunesië zijn er om dit te bewijzen, en deze voorbeelden zijn niet de enige in de geschiedenis van de ,,dekolonisatie". Indien Centraal Afrika, tegenover de grote politieke blokken welke zich
in de wereld vormen, slechts een mozaïek van minuscule republiekjes kan stellen,
dreigt onze onafhankelijkheid alleen maar op papier te bestaan. Slechts in de
mate dat we op een soliede economische en politieke organisatie steunen, zullen
we kunnen vermijden, het voorwerp te worden van buitenlandse ambities. In de
wereld van vandaag voelen landen van 40, 50 miljoen inwoners zich bedreigd,
verpletterd te worden door de twee grote machten, Amerika en Rusland. Wat
willen wij in Afrika dan gaan beginnen met enkele dwergstaatjes ?
Eenheid in verscheidenheid
Wij herhalen: tot elke prijs moet de eenheid van Kongo gehandhaafd blijven.
Maar dit sluit niet uit, dat de oplossingen en politieke instellingen moeten gediversif ieerd worden en aangepast aan de bijzondere behoeften en de eigen aard
van de verschillende gebieden die samen de ene Kongo vormen. Onze stelling
luidt: eenheid in verscheidenheid.
Een goede politieke organisatie moet beantwoorden zowel aan de sociale en
economische structuren van het land als aan de diepste aspiraties van de bevolking. „L'Etat sera d'autant plus solide et d'autant mieux à même de remplir sa
tache qu'il reposera sur un consensus plus unanime, plus conscient et plus enthousiaste de ceux qui, à titre quelconque et a rang quelconque, font partie de
l'association" (J. Dabin) . Hetzelfde geldt analoog voor de staatsvorm. De gestelde macht moet verzoend worden met de talrijke feitelijke machten, die haar
min of meer dreigen te verdringen. Wil het Kongolese gouvernement zijn taak
vervullen, dan mag het niet systematisch in conflict komen met de etnische en
gewoonte-rechtelijke machten, de vakbonden, de pers, de zakenkringen en de
andere feitelijke organisaties, die in het leven van een staat een determinerende
invloed uitoefenen. Het dient nergens toe, een heel arsenaal van wetten en instellingen klaar te maken, als een belangrijk gedeelte van de Kongolese bevolking,
ja hele gebieden, systematisch weigeren die te aanvaarden. Wil ze enige duurzaamheid bezitten, dan moet de Kongolese staatsstructuur haar grondslagen vinden in de economische en sociale structuren van het land. De vraag is dan: welke
zijn deze economische en sociale structuren?
De uitgestrektheid van het land, de verscheidenheid van etnische groepen, de
ongelijke verdeling van de natuurlijke rijkdommen, het verschil in ontwikkelingsniveau, zijn factoren die niet onvermijdelijk een „balkanisatie" van Kongo,
maar ontegenzeggelijk een verscheidenheid van oplossingen noodzakelijk maken,
aangepast aan de lokale verscheidenheden. Van de andere kant hebben we in het
voorgaande betoogd: onze economische evolutie, onze politieke onafhankelijkheid, de vorming van inlandse kaders en onze technische en wetenschappelijke
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ontwikkeling maken de eenheid van Kongo tot een dwingende noodzaak. Hoe
raken we dan uit dit dilemma?
We hoeven niet te wanhopen. V66r ons hebben anderen voor dezelfde moeilijkheden gestaan. India was in 1947 niet minder verdeeld dan wij nu. In sommige opzichten waren de problemen welke zich daar stelden zelfs complexer dan
de onze: het land was nog veel uitgestrekter, en niet alleen was het verbrokkeld
in talrijke disparate gebieden 10 Britse provincies, 562 prinselijke staten ,
maar bovendien had het af te rekenen met de onderlinge wedijver en verdeeldheid van tal van godsdienstige groepen, vooral met de kasten. Maar sterke persoonlijkheden hebben het roer in handen genomen en het land van de chaos
gered. Zeker, niet iedere jonge staat kan over een Ghandi of een Nehru beschikken, maar Kongo kan wijze politieke mannen aan de leiding plaatsen die ook in
staat moeten zijn, zijn toekomst veilig te stellen. De evolutie van de laatste weken
schijnt erop te wijzen dat zulke leiders niet ontbreken. We moeten nooit te vroeg
wanhopen.
Verhouding tot België
Een andere vraag is die van onze verhouding tot België. Moeten wij alle banden met België verbreken ? Of moeten we de eenheid bewaren onder een nieuwe
vorm ? Verschillende oplossingen zijn hier mogelijk.
De eerste is een onvolmaakt federalisme van het type Communauté franfaise.
In dit geval bewaart België zoals Frankrijk in de Communauté zijn volkomen soevereiniteit, zijn eigen staatshoofd, en een volledige autonomie inzake
buitenlandse en militaire politiek. Kongo van zijn kant zoals de Afrikaanse
statenleden van de Communauté krijgt ongetwijfeld een grotere autonomie
dan het nu bezit, maar zijn soevereiniteit blijft onvolledig en zijn aandeel in de
macht van de unie gering. De Communauté f rancaise heeft een Senaat. Maar
diens bevoegdheden zijn heel beperkt en onvoldoende omschreven, en bovendien
zijn de Afrikaanse staten er proportioneel te zwak in vertegenwoordigd. Het is
slechts een karikatuur van een federaal parlement. Overigens hebben de leden
van de Communauté alleen consultatieve bevoegdheden en hebben zij, om zo te
zeggen, geen vat op de diplomatie of op militaire aangelegenheden.
Of Kongo op dit ogenblik een dergelijk regime zou aanvaarden, valt te betwijfelen. Het zou ons in een semi-koloniale situatie plaatsen, die ons slechts kan
herinneren aan de utopie van de „Belgisch-Kongolese Gemeenschap" . Maar zelfs
indien men deze formule zou aannemen, zou ze bijna onvermijdelijk evolueren,
hetzij naar een volmaakte federatie, waarin beide partijen op voet van gelijkheid
staan, hetzij naar een confederatie. Dit is precies de evolutie welke de Communauté f rancaise thans doormaakt. Dan vragen wij ons af, of we niet beter recht
op het doel afgaan en elke onklare overgangssituatie, die alleen maar aanleiding
kan geven tot nutteloze conflicten, vermijden. Omwille van haar noodzakelijke
voorlopigheid staan we bij deze formule dan ook niet langer stil. De nadelen zijn
van dien aard dat zij elke unie die van ver of dichtbij aan de Communauté f rancaise herinnert ontraden.
Een tweede mogelijkheid is een volmaakte federatie tussen volkomen gelijke
partners. In dit geval doet België afstand van een deel van zijn soevereiniteit en
gaat met Kongo een eenheid aan op voet van gelijkheid. Beide statenleden zijn
autonoom, maar geen soevereiniteit wordt uitgeoefend tenzij door de hele f ede-
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ratie. Beide partners hebben praktisch een gelijk aandeel in de macht. Deze gelijkheid komt tot uiting in de samenstelling van het federaal parlement, inzake
buitenlandse en militaire politiek ...
In principe biedt deze formule zeker voordelen. Kongo wordt in de mogelijkheid gesteld, kapitalen en technici uit België aan te trekken. Het vertrouwen, dat
men met zo veel aandrang van ons vraagt, blijft bewaard, dank zij de banden die
blijven bestaan. Van zijn kant wordt België in staat gesteld, zelf de kapitalen en
de technici die in Kongo geïnvesteerd worden, te beschermen: samen met Kongo
strekt zijn macht zich uit over de hele Gemeenschap. Psychologisch zou dit de
Belgische kapitaalbeleggers en technici een gevoel van grotere veiligheid geven.
Maar een dergelijk regime, dat een totale gelijkheid veronderstelt, is een
utopie. In de eerste plaats is de geografische afstand tussen de twee landen een
zware handicap. Over enkele jaren zullen -beide zich waarschijnlijk oriënteren
naar verschillende aantrekkingspolen: Kongo naar een groot Afrikaans geheel 3),
België naar de Europese Gemeenschap. Een tweede, even grote moeilijkheid is de
feitelijke ongelijkheid op economisch en sociaal gebied, waardoor de politieke
gelijkheid louter een fictie blijft. Door zijn economische, sociale en culturele
voorsprong zal België de feitelijke leiding nemen in de unie. Zelfs als ze voor
een tijd tot bedaren komen, zullen de revendicaties vanwege de Afrikanen spoedig weer het hoofd opsteken. Ten slotte lijkt de laatste moeilijkheid, van psychologische aard, op dit ogenblik bijna onoverkomelijk. De Belgen zijn misschien
geen racisten. Maar men kan zich moeilijk voorstellen dat zij zich bij een volledige gelijkheid met de Afrikanen zouden neerleggen. De meester zal de indruk
krijgen, nu op zijn beurt door zijn vroegere pupil te worden gekoloniseerd. Met
betrekking tot de Communauté f rancaise heeft M. Senghor onlangs opgemerkt:
„La Communauté sent qu'une fédération vraie exigerait que la moitié des membres du Gouvernement et du Parlement fussent des Négres et des Arabo-berbéres. La France n'est pas raciste; je comprends qu'elle répugne a devenir „la colonie des ses coloniés'' pour en payer les frais. Une fédération franco-africaine ne
peut être égale; elle serait au mieux égalitaire, l' égalité s' arrêtant aux bonnes
intentions" 4 ) .
Beide vormen van federale unie met België hebben aldus hun zeer ernstige
nadelen. Maar welke formule men eventueel ook zou aanvaarden, een voorafgaande vraag is: welke banden zullen de verschillende gebieden waaruit Kongo
is samengesteld, onderling verbinden?
Kongo kan een unitaire staat vormen, waardoor zijn economische en politieke
-eenheid gewaarborgd is, en als één geheel zich met België associëren in een f ederatie. Kongo kan zich echter ook laten verdelen in verschillende staten zonder
direct onderling verband, en deze staten kunnen zich, als politiek onderscheiden
entiteiten, groeperen in een Belgisch-Afrikaanse federatie. In de Communauté
f rancaise b.v. hebben Gabon, de Kongo-Republiek, Mali, Ivoorkust enz. geen
enkel federaal verband onder elkaar tenzij dat van de Communauté. Een dergelij ke formule druist echter rechtstreeks in tegen Kongo's economische en politieke eenheid, die, zoals we boven betoogd hebben, onontbeerlijk is voor onze
3) De Verenigde Staten van Afrika schijnen op dit ogenblik nog niet tot stand te
kunnen komen, maar in een nabije toekomst zullen wij ze móeten realiseren, als we niet
het slachtoffer willen worden van een nieuw kolonialisme.
4) Cfr. zijn rede op de Rencontre Interparlementaire d'Information Europe-Afrique,
te Cannes in oktober 1959
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ontvoogding, en doet de Metropool het beste middel aan de hand om onze onderlinge tegenstellingen te bevorderen volgens de beproefde methode van het
„divide et impera". Een dergelijke unie hoeven we dan ook niet te overwegen.
Indien er dus een of andere vorm van federalisme met België tot stand moet
komen, dan kan dit alleen bestaan in een associatie tussen België en een unitaire
Kongo, of in een „secundair" federalisme tussen België en een zelf federaal
gestructureerde Kongo 6).
Verwerpen we echter elke vorm van federalisme met België, dan blijft er nog
een laatste oplossing: die van de internationale akkoorden. In dit geval blijven
Kongo en België volledig onafhankelijk van elkaar. De enige band tussen beide
wordt gevormd door internationale overeenkomsten; in het uiterste geval kunnen
deze akkoorden leiden tot een confederatie.
Veel is voor deze formule te zeggen. België kan van Kongo billijke waarborgen krijgen voor zijn burgers en zijn goederen. De twee landen verbinden zich
slechts voor een beperkt aantal kwesties. Gemakkelijker dan in een federaal
regime kunnen zij de voorwaarden van hun verbond wijzigen, indien interne of
internationale omstandigheden dit noodzakelijk maken. Aangezien ze zich vrij
verbinden, hebben de Kongolezen niet meer de indruk nog steeds onderworpen
te zijn aan een semi-koloniaal regime.
Van Belgische zijde vreest men steeds dat wij zullen overgaan tot onteigeningen. Zodra Kongo zich van alle banden los heeft gemaakt, denkt men, zal het
iedere overeenkomst afwijzen of zelfs iedere verbintenis eenzijdig verbreken. En
als voorbeelden citeert men de Maatschappij van het Suez-Kanaal en de Nederlandse maatschappijen in Indonesië. Dit zijn echter voorbeelden die niet mogen
veralgemeend worden en waarvan sommige erg vatbaar zijn voor discussie. Bovendien vergeet men dat tal van Belgische invloeden nog lange tijd in Kongo
zullen werkzaam zijn. De Kongolese regeerders zullen rekening moeten houden
met de feitelijke macht van de Belgische financiële groepen. Om verder Belgisch
en vreemd kapitaal aan te kunnen trekken zullen zij wel verplicht zijn serieuze
waarborgen te bieden aan de kapitaalbeleggers. Om buitenlandse technici en
specialisten aan te trekken, die wij de eerste j aren nog nodig hebben, moeten wij
hun veiligheid verzekeren.
Zeker, we kunnen fouten maken. Maar de ervaring zal ons wijzer maken. We
moeten bovendien niet naïef zijn. België zal door andere buitenlandse machten
druk uitoefenen op Kongo. Door zijn lidmaatschap van de Gemeenschappelijke
Markt, de Nato, de O.E.E.S., kan het op de steun rekenen van de V.S. en van de
landen van West-Europa. Technische en financiële hulp uit het buitenland zal
ons wel niet verleend worden tenzij onder voorwaarden die niet al te zeer de
belangen van België schaden. De ervaring van Tunesië en Marokko bewijst dit
weer: hun buitenlandse politiek staat onder Franse invloed. Laten we ons ook
geen illusies maken over een mogelijk beroep op Amerika en Rusland. Het „positief neutralisme" is niet steeds zo'n erg lonende politiek. Onze positie is trou-•
- 5 ) De vraag of Kongo unitair of federaal moet gestructureerd worden, bespreken wij
verder in ons rapport uitvoerig. Ons 3e hoofdstuk behandelt het unitair regime. Zelfs
indien dit gepaard zou gaan met een sterke decentralisatie ten voordele van de provin-.
cies, lijkt het ons grote moeilijkheden mee te brengen, wanneer bepaalde homogene
blokken het radicaal verwerpen. In ons 4e hoofdstuk onderzoeken we het federalisme,
waarvan de voordelen voor een onafhankelijke Kongostaat ons schijnen op te wegen
tegen de eventuele nadelen.
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wens niet die van Egypte. In ieder geval moeten we weigeren de anderen te dienen voor onszelf. We moeten de gevaren van een nieuw imperialisme vermijden.
De problemen waar Kongo zich voor geplaatst ziet, en de volledige, reële
onafhankelijkheid waar het aanspraak op maakt, pleiten dus sterk in het voordeel
van een formule van gewone internationale akkoorden. Rechtens biedt een dergelijk regime minder waarborgen aan België. Maar in de praktijk zullen er genoeg
invloeden op Kongo drukken om België meer dan voldoende waarborgen te
geven. Van de andere kant wordt België aldus verplicht, beter onze belangen te
eerbiedigen. Voortaan worden onze betrekkingen bepaald door de wederzijdse
voordelen die beide partners er uit trekken. Het risico dat een van beide zich op
het buitenland beroept, verplicht de andere niet te veel op zijn privileges te
speculeren.
Moeten we komen tot een Belgisch-Kongolese Confederatie ? Men kan dit
onder de ogen zien, ofschoon daardoor beider vrijheid beknot wordt. De liquidatie van sommige rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de huidige politieke eenheid, zou er door vergemakkelijkt worden. Een al te 'bruuske breuk, met
de nadelen vandien voor beide partijen, zou er door vermeden worden. Van
Kongolese zijde hoeven wij ons in een Confederatie niet al te ongerust te maken
over onze werkelijke onafhankelijkheid. De Confederatie sluit immers elke gedachte aan een super-staat uit. De Kongolese staat en de Belgische staat blijven
onderscheiden. Maar uit vrije overeenkomst volgen zij in sommige domeinen.,
met name in de buitenlandse politiek, een gemeenschappelijke koers. De ervaring
leert echter dat een Confederatie noodzakelijk slechts voorlopig kan zijn. Vanaf
het begin zouden we ze kunnen oriënteren naar een steeds vollediger onafhankelijkheid van ons politiek leven. De stellingen van de Kongolese politieke milieus,
de verklaringen van de Belgische ministers en de koninklijke boodschappen
schijnen er trouwens op te wijzen dat Kongo van het begin af over zijn totale
onafhankelijkheid
hankelijkheid zal kunnen beschikken zonder al te lang in een of ander overgangsstadium te worden opgehouden.
Wij besluiten. De politieke organisatie van Kongo moet een dubbel principe
in acht nemen: alleen een eenheid in de leiding kan een spoedige ontwikkeling
van het land mogelijk maken; deze eenheid moet echter aangepast worden aan
de lokale behoeften van de verschillende gebieden.
Welke politieke organisatie beantwoordt dan het best aan deze dubbele eis?
Een of andere vorm van federalisme, of de politieke eenheidsstaat ? De hypothese
van een confederatie, in de juridische betekenis van het woord, tussen de verschillende streken en provincies sluiten we uit. Deze formule is niet in staat om
gebieden met zo sterke centrifugale tendensen lange tijd samen te houden. Met
klem herhalen we: de verbrokkeling van Kongo zou voor Centraal-Afrika een
ramp betekenen, zowel op economisch, als op sociaal en politiek gebied.

G. SNYDER

Het Arnolfini-portret

OALS Goethe, toen hij een afgietsel van de bekende paardekop van het
Parthenon zag, het gevoel had, niet een willekeurige voorstelling van een
paard, maar het prototype van het paard, het „Urpf erd', te aanschouwen, zo kan
het ons, wanneer we voor een werk van Jan van Eyck staan, bijkans voorkomen,
dat wij niet een van ontelbare schilderijen, maar welhaast het „Urgemiilde'', het
prototype van het schilderij in alle eenvoud en volmaaktheid voor ons hebben.
Dat is des te verwonderlijker, omdat deze werken van van Eyck niet aan het eind
van een lange ontwikkeling staan, maar in hun adembenemende perfectie een
begin zijn, van een meester stammen, die lang als de „uitvinder" van de kunst,
met olieverf te schilderen gegolden heeft.
Toch boeit ons een schilderij als Jan van Eycks verlovingsportret van Arnolfini
(af b. 4) geenszins alleen, zelfs niet in de eerste plaats, door het perfecte handwerk, het beklemmende kunnen van de schilder. De bijzondere bekoring, die er
van uitgaat, wordt misschien het best omschreven met de woorden van de oude
kunsthistoricus Waagen, wie het voorkomt, „alsof plotseling het gordijn voor
een andere wereld ter zijde geschoven wordt, een wereld, waarin wij een blik
werpen, zonder dat deze daarvan iets vermoedt. De kunstenaar .... treedt daarbij zo weinig naar voren, dat het bijkans schijnt, alsof deze tweede wereld direct
uit de hand der natuur voortgekomen is. Toch gaat het hier geenszins om slaafse
nabootsingen der natuur. Wat wij zien, voldoet in hoge mate aan de eis voor elk
kunstwerk: dit wekt immers wel de indruk van natuurvoortbrengselen, maar
geeft deze in hogere potentie weer'' . Aldus Waagen in 1822.
Terwijl tegenwoordig kunstenaar en beschouwer in een werk als dit dubbelportret vooral, vaak zelfs uitsluitend, het zgn. „naturalistische" element zien
en dikwijls verwerpen , hebben vroegere generaties daarin juist dát gewaardeerd, waardoor het zich boven de natuur verheft: terwijl de natuur vele veranderlijke en ontoereikende verschijningsvormen voortbrengt, is het het privilege
van de kunstenaar op de grondslag der natuurvormen de algemeengeldige vorm
voor het wezen der verschijning te scheppen en deze daardoor eeuwigheidswaarde te verlenen. Deswegen wordt hij dan vaak geprezen met de lof, dat zijn kunst
de werkelijkheid in „schoonheid" overtreft.
Doch „schoonheid" is een moeilijk te benaderen begrip. Ofschoon niemand de
haren van de aartsengel Gabriël zal hebben gezien, kan men zich toch wel ongeveer indenken, wat Facio (1454) bedoelt, wanneer hij zegt, dat ze op van Eycks
Maria-Boodschap „schoner zijn dan de echte" . Maar van de voorgestelden op
ons dubbelportret is nauwelijks aan te nemen, dat zij „schoner" zijn dan in werkelij kheid. Integendeel de echtelieden zijn bepaald lelijk. Arnolfini zelf met zijn
„naakte", ietwat ontstoken aandoende, wimperloze oogleden en zijn geweldige
neus die „solo-neus, die de natuur hem als onmiskenbaar kenteken meegaf"
(Kammerer) en waardoor ook zijn portret te Berlijn (af b. 2) buiten twijfel geidentificeerd kon worden lijkt geen erg prettig heerschap. Ook zijn vrouw is,
zoals K.mmerer opmerkte, „niet al te verleidelijk". Maar dat raakt slechts het
oppervlak en niet het wezen dezer persoonlijkheden.
-
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Nu is het merkwaardig, dat men, wil men daarin doordringen, er zo licht toe
komt, toevlucht bij vergelijkingen uit het dierenrijk te zoeken. Bij de dieren, zo
komt het ons voor, leven de oerinstincten nog op de voorgrond. Bij de mens
schuilen zij in de schemerige diepten zijner ziel. Wil men deze nu fel belichten,
dan dringt de vergelijking met het dier zich aïs vanzelf op. Reeds Homerus
karakteriseert met behulp daarvan zijn helden. De dierenfabels van Aesopus en
Phaedrus, de satire Van den Vos Reynaerde, de fabels van Laf ontaine zijn in de
grond niet anders dan diervergelijkingen. Ook in de beeldende kunst hebben niet
alleen karikaturisten daartoe hun toevlucht genomen, maar ook kunstenaars als
Goya en Daumier, om maar enkelen van de tallozen te noemen, roepen het dier'beeld op, wanneer zij menselijke eigenschappen kras en fel willen doen spreken.
Het is dus allerminst gebrek aan eerbied voor van Eyck, wanneer wij ter karakterisering der portretten van Arnolfini en zijn vrouw George Moore (1852-1933),
de bekende Ierse schrijver en kunstcriticus, aan het woord laten. Hij staat voor
het merkwaardige paar en mijmert over het laat ons eerlijk bekennen ietwat béte gelaat der vrouw, zo hemelsbreed verschillend in uitdrukking van dat
koud-zinnelijke, scherpe, bijna griezelig-gesloten en berekenende gezicht van de
man, „alsof de schilder onder meer het doel had gehad, ons voor ogen te stellen,
hoe ver de ene mens van de andere kan staan" . De vrouw, zo meent Moore,
„heeft in haar type nog meer van een marmot dan van een konijn'', en hij wil
daarmee blijkbaar haar wat poezelige, mollig-warme, animale tevredenheid en
bekrompenheid kenschetsen. Zoekt men voor de man een dergelijke vergelijking,
dan dringt zich veeleer de gedachte aan dat kleine, bloeddorstige roofdier, de
fret, op. En deze vergelijkingen omschrijven dan tevens ongeveer de psychische
verhouding en de diepe kloof tussen deze zo verschillende echtgenoten.
Men kan waarlijk niet zeggen, dat ze hier „schoner" zijn dan ze in werkelijkheid waren, en toch is het, „alsof plotseling een gordijn voor een andere wereld
ter zijde geschoven wordt", alsof ons hier een inzicht vergund wordt, dat de alledaagse werkelijkheid ons ontzegt. Want in het gewone leven verschenen deze
mensen zeker niet zo eenvoudig-overtuigend als in het portret. Zij laten ons niet
meer los, zij 'blijven ons bij, alsof wij ze steeds gekend hebben. Waarom? Omdat
Jan van Eyck zo zeer het diepste van hun persoonlijkheid gepeild heeft, dat hij
ons het ware wezen dezer mensen en van hun wereld in een aandachtige verstilling openbaren kan. Het is inderdaad, als valt een sluier weg voor een werkelijkheid, die wij om ons en in ons -bevroeden, en als verschijnt ons eensklaps „Grun
wirklicher Grüne, wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald" (Rilke) . Het is,
alsof ons daardoor de werkelijke waarden in ons eigen, geleefde leven tot bewij stzij n gebracht worden en het is deze aangrijpende ervaring der ware werkelijkheid, die wij als „schoonheid" ondergaan en waarbij dan het „mooi" slechts
een zeer ondergeschikte betekenis heeft.
Om dit te bereiken, gebruikt Jan van Eyck de gewone dingen, die de waarneming hem en ook ons, levert. Wanneer dat het geval is en wie zou het voor
zijn schilderij kunnen betwijfelen ? -, dan is alles in dit portret, niet slechts de
gelaatstrekken der geportretteerden, belangrijk. Dan moet het echter ook de
moeite lonen, alles zorgvuldig te beschouwen en te pogen, de som der oneindig
vele bijzonderheden tot een gesloten geheel samen te vatten.
Wie zijn dan, om te beginnen, de beide voorgestelden ? De man is Giovanni
Arnolfini, een Italiaans koopman, wiens familie in Lucca thuis hoorde. Leden
der familie woonden in Brugge en te Parijs. Daar heeft Giovanni waarschijnlijk
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ook zijn vrouw leren kennen. Zij heette Jehanne de Cenami en ook haar familie
kwam oorspronkelijk uit Lucca, maar was reeds lang te Parijs gevestigd en ook
met verschillende Franse families verzwagerd. Misschien verklaart dat, waarom
Jehanne de Cenami er veel minder exotisch uitziet dan Arnolfini. Deze, een
schrale, spichtige man, die de indruk maakt, alsof hij ondanks zijn donkere, met
bont bezette tabberd altijd een beetje rilt, draagt een enorme, breedgerande,
Italiaanse hoed van zwart stro, alsof hij zijn gevoelige ogen tegen al te sterk licht
moet beschermen. Zijn vrouw daarentegen volgt met haar lichtend-groen, met
bont afgezet kleed en de ingewikkelde coiffure, samengevat in een rood net, de
mode, die in haar tijd voor voorname Nederlandse vrouwen gold. Het vertrek,
waarin zij zich bevinden, is eenvoudig, maar degelijk gemeubeld en maakt de
indruk van solide welstand. Door het open venster ziet men de blauwe hemel en
een bloeiende kerseboom.
Arnolfini was een van de talrijke Italianen aan het hof van Filips de Goede
van Bourgondië. Hij begon er destijds mee, de hertog wandtapijten te verkopen,
ook handelde hij in laken en het zeer lucratieve aluin. Al spoedig werd hij bankier en hij leende vrij grote bedragen aan de hertog. Deze liet zich niet onbetuigd en verpachtte aan zijn bankier het marktrecht van Grevelingen. Bovendien
benoemde hij hem tot kamerheer en hertogelijk raadsheer. Maar op ons portret is
hij nog niet zo ver. Arnolfini is hier nog jong als hij het tenminste ooit geweest is en in ieder geval staat hij nog aan het begin van zijn loopbaan.
Wat gebeurt hier nu ? Daarover hebben velen zich reeds het hoofd gebroken
en hele romans zijn er aan vastgeknoopt. De meesten gaan uit van de omstandigheid, dat de vrouw ogenschijnlijk een kind verwacht. Voor sommigen is dat een
reden de conclusie te trekken, dat het paar dus gehuwd is. Daarbij worden twee
dingen over het hoofd gezien. In de eerste plaats was deze merkwaardige „zwangerschapshouding" in de 15 e eeuw mode. Men vond dit „mooi" en liet zich dus,
of men nu in blijde verwachting was of niet, zo afbeelden. Ten tweede echter
golden in de 15e eeuw volslagen andere maatstaven voor de beoordeling der
„echtheid" of „onechtheid" van een kind en nam men allerminst het preutse
19e-eeuwse standpunt in, dat de verklaring van dit tafereel zo vaak beheerst
heeft. Daar vertelt ons de een, dat de man uit de hand van zijn vrouw de toekomst van het verwachte kind tracht te voorspellen, een ander, dat hij voor
getuigen plechtig en bij voorbaat het vaderschap van zijn toekomstige spruit
bezweert. Een derde ziet zelfs het hele portret als een herinnering, speciaal aan
de zwangerschapstijd gewijd, waarbij hij meent te bespeuren, dat gevoelens van
heilige ontroering. de bijna groteske lelijkheid van de man want lelijk blijft
hij ! -- tot plechtige schoonheid verheerlijken!
Bij al deze verbeeldingrijke verklaringen is in ieder geval juist, dat men inziet,
dat hier iets bijzonders gebeurt. Ook zeer nuchtere overwegingen leiden tot deze
overtuiging. Beschouwt men de opvallende perspectivische bouw van het schilderij, dan stelt men vast, dat de lijnen van de vloerplanken hun vluchtpunt vinden in de in elkaar rustende handen van man en vrouw. De convergerende lijnen
van de zolderbalken komen samen even boven de spiegel aan de wand, juist daar,
waar het raadselachtige opschrift „Johannes de Eyck fuit hic" (Jan van Eyck is
hier geweest) met het jaartal 1434 staat. In de bolle spiegel, die een verkleind
beeld van het vertrek, van de andere zijde gezien, weergeeft, ziet men, tussen de
nu van achteren geziene figuren der geportretteerden, in een open deur een man
in het blauw en een jongeling in het rood verschijnen (af b. 1) . Waarschijnlijk is
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de man Jan van Eyck zelf. Ook op dit punt van het schilderij wordt dus door de
compositie de volle nadruk gelegd. Wil men, zoals onlangs v. Schenk gedaan
heeft, liever een geometrische constructie van het schilderij aannemen, dan blijkt,
dat ook daarbij deze twee punten duidelijk geaccentueerd worden.
Terecht heeft v. Schenk er op gewezen, dat een geometrisch of ook een perspectivische onderbouw bij een dergelijke compositie geenszins een dwingende
binding voor de kunstenaar betekent, maar alleen tegemoet komt aan zijn behoef te naar orde en houvast. „Por legierement ovrer'' om het werk te ve,rgemakkeiken geeft de 13e-eeuwse bouwmeester Villard de Honnecourt in zijn
schetsboek reeksen van geometrische constructies, ook voor figuren. Inderdaad
worden composities door een geoinetrisch fundament ook boven het toeval van
de eenmalige verschijningsvorm verheven en kregen zij zichtbaar deel aan de
eeuwig-geldende, mathematische wetten -der orde, waarop Gods schepping, ook
naar de mening der middeleeuwen, rustte, en die dan ook in de bouwkunst een
zo belangrijke rol speelden.
Welke plechtige handeling wordt hier nu weergegeven ? Voor enige tijd heeft
Panofsky overtuigend aangetoond, dat het hier om „een geschilderde huwelijksakte" gaat. Inderdaad wordt door deze verklaring het gebeuren duidelijk en worden alle raadsels opgelost. Daarbij moet men echter enige fundamentele feiten
voor ogen houden: de opvattingen over een huwelijk verschilden in de 15e eeuw
sterk van de hedendaagse. Het sacrament van het huwelijk is een verbintenis, die
tussen man en vrouw tot stand komt, en wel „door handelingen en woorden,
welke het gemeenschappelijk besluit tot uitdrukking brengen". Tot de ,,handelingen" behoorde in de eerste plaats, dat men elkaar de hand gaf men herinnere zich, dat in de conservatieve taal der heraldiek een paar verbonden handen
nog steeds „un,e f oi'', „Treuh .nde" heten ! De „woorden" omvatten vooral de
trouwbelofte van de man, welke deze door het heffen van de andere hand bekrachtigt. Dat een priester daarbij als getuige van ambtswege (testis qualificatus)
of anderen als gewone getuigen optraden, was v66r 15 63, toen de bepalingen
van Trente van kracht werden, voor de rechtsgeldigheid van het huwelijk niet
nodig. Uiteraard echter hebben bona-fide bruidsparen hun gelofte gaarne voor
getuigen afgelegd. De eindeloze reeks van processen over zogenaamde ,,Winkelehen", huwelijken-in-een-hoekje-gesloten, bewijst, dat deze voorzorg niet overbodig was. Het verschil tussen een huwelijk en een verloving was onder deze
omstandigheden niet heel groot. Beide worden in de middeleeuwen dan ook met
hetzelfde woord, sponsalia, aangeduid. In conservatieve kringen, op het platteland, vindt men ook heden nog wel eens verlovingsgebruiken, die zeer aan de
middeleeuwse gewoonten herinneren en voor ons gevoel beter bij de huwelijkse
staat passen. Van dit gezichtspunt uit 'begrijpen wij ook beter de schadevergoedingsprocessen wegens „breach of promise" (het breken van de huwelijksbelofte), die in het aartsconservatieve Engeland nog wel eens wanneer het financieel de moeite waard is uitgevochten worden.
Zulk een huwelijksbelofte is nu op ons dubbelportret plechtig en in alle vorm
voorgesteld. Daarbij komt het er ten opzichte van de vraag: „huwelijk of verloving ?' weinig op aan, of de vrouw inderdaad in blijde verwachting is, of
alleen maar de merkwaardige, laatmiddeleeuwse mode der ,,zwangerschapsschoonheid" huldigt. Hoogstens zou men er in dit verband op kunnen wijzen,
dat zij bij haar dood geen directe nakomelingen had.
Daar staan de echtgenoten dan, terwijl ze voor getuigen hun echt door een eed
,

HET ARNOLFINI-PORTRET 529
bekrachtigen. Want nu begrijpen wij ook de zin van het zo centraal aangebrachte
opschrift, dat ons bevestigt, dat Jan van Eyck aanwezig is geweest. Nu wordt ook
het beeld in de bolle spiegel, dat ons in de open deur de schilder en een begeleider toont, meer dan een geraffineerd kunststukje. Het is in zekere zin het zegel
van de meester op de door hem opgestelde „oorkonde". Dat de spiegel in zijn
geschulpte rand in minieme medaillons tien taferelen uit het leven en lijden van
Christus draagt, ontneemt aan dit symbool der ijdelheid zijn werelds karakter.
Boven het geheel zweeft de zesarmige, koperen kroonluchter. Op klaarlichte dag
brandt daarop één kaars. Wat heeft dat te betekenen ? Reeds in de Romeinse
keizertijd werd, wanneer men voor het keizerbeeld de eed van trouw aflegde, een
licht ontstoken. Sindsdien behoorde het brandende licht, in de middeleeuwen ook
een symbool voor de alwetende wijsheid Gods, bij de eedsaflegging. Misschien is
het ook een symbool van het huwelijk, want van oudsher droeg men in de bruiloftsstoet fakkels en lichten mee.. Het wollige schoothondje op de voorgrond
wordt vaak als symbool van de trouw beschouwd. Zo kan men verder speuren.
Zelfs de zo opvallend op de voorgrond staande trippen en de elegante rode
pantoffeltjes voor het bed kunnen een zinnebeeldige betekenis hebben. Heet het
niet in de Bijbel (Exod. 3 : 5) : „Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de
plaats waarop gij staat is heilig land" ?
Dat alles lijkt misschien erg ver gezocht. Zeker heeft Jan van Eyck zijn schilderij ook niet bewust en systematisch uit louter symbolen in elkaar geknutseld.
Hij toont ons in de eerste plaats een gesloten geheel, een stuk „werkelijkheid".
Maar voor de middeleeuwse mens droeg deze werkelijkheid, die- hij zag, toch
nog meer glans van eeuwigheid dan voor ons, moderne nuchtere mensen.
Men zou hier, om een moderne uitdrukking te bezigen, van „associaties" kunnen spreken, ware het niet, dat tegenwoordig, met name ook in de moderne
kunst, de associaties vaak amok maken en volkomen vrij en zelfstandig van hun
uitgangspunt weggalopperen, terwijl in de middeleeuwen de gedachteverbindingen in vaste banen liepen en ding en symbool identiek bleven. Wat nu in de
schilderijen van van Eyck aan de „dingen" die bovenaardse, bijkans verheerlijkte
glans verleent, is de toegewijde, ingehouden, diepe eerbied, die de schilder hun
als symbolen ener hogere werkelijkheid betoont. In de grond is deze diepe, deemoedige verering ook de geesteshouding van de mystiek, en daar zij noch de
schilders, noch de religieuze denkers uitsluitend eigen is, maar in de late middeleeuwen min of meer gemeengoed was, kon de schilder met zijn werk op weerklank en waardering rekenen.
Jan van Eyck diende, zoals bekend is, de Graaf van Holland, daarna Hertog
Filips de Goede als schilder en kamerdienaar. „Notre bien amé varlet de chambre et peintre'' noemt Filips hem bij de toekenning van een salarisverhoging, en
dat hij hem persoonlijk hoog in ere had, blijkt uit de geheime missies, die de
hertog hem opdroeg, de rijke petegift bij de geboorte van Jans eerste zoon en
ook uit de toelage voor zijn weduwe. Jan van Eyck was dus een man van betekenis aan het hertogelijke hof. Daar zal hem ook Arnolfini, die zich immers twee
maal door Jan liet portretteren, hebben leren kennen, en zij moeten bevriend
geweest zijn, want anders had de voorname Italiaan hem nauwelijks als getuige
bij zijn huwelijk en als maker van het merkwaardige document, dat wij leerden
kennen, gekozen.
Juist om zijn documentaire waarde mag men met zekerheid aannemen, dat het
33
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dubbelportret in den huize Arnolfini bewaard bleef, zo lang een der echtelieden
nog in leven was. De man stierf in 1472, zijn vrouw Jehanne de Cenami liet in
1490 haar bezit aan haar Franse neef Jean na. Deze was 13 jaar en ging in Parijs
nog op school. Zijn persoonlijke belangstelling voor het verlovingsportret van
zijn tante in Brugge zal wel niet heel groot geweest zijn. Vermoedelijk is het
roerend goed uit de nalatenschap kort na 1490, in Brugge verkocht: reeds in
1516 duikt het schilderij weer op in de Zuidelijke Nederlanden. In dat jaar
wordt het vernield in een inventaris van de verzameling der Hertogin Margaretha van Oostenrijk, de tante van Karel V en zijn stadhouderes in de Nederlanden. ,Een groot schilderij", heet het daar, „dat men noemt Hernoul le fin, met
zijn vrouw in een kamer, en dat aan Madame geschonken was door Don Diego,
wiens wapen zich op het luik van het schilderij bevindt". In 1523 en 15 24 verschijnt het wederom in inventarissen van de verzameling van Margaretha: „een
zeer voortreffelijk schilderij, dat met twee luiken gesloten is". Nu wordt beschreven, dat man en vrouw tegenover elkaar staan en elkaar de hand reiken. De
voorgestelde man wordt nu „Arnoult fin'' genoemd. Margaretha, die zelf aan de
inventaris van 1516 had meegewerkt, had intussen ook last gegeven, de beschermende luiken door middel van een slot afsluitbaar te maken. Als schilder wordt
„de schilder Johannes" genoemd.
Ongetwijfeld hebben we hier met het verlovingsportret van de Arnolfini's te
doen. Het ging, na de dood van Margaretha (15 30) over in het bezit van haar
opvolgster, Maria van Hongarije. Toen deze in 15 5 5 haar ambt neerlegde en
naar Spanje vertrok, bevond zich onder de goederen die haar werden nagezonden wederom het „grote schilderij met twee luiken, die afgesloten kunnen worden, daarop een man en een vrouw die elkaar bij de hand houden, en een spiegel,
waarin deze man en deze vrouw verschijnen, en op de luiken het wapen en
devies van Don Diego de Guebara". Als schilder wordt nu uitdrukkelijk Jan van
Eyck genoemd. Ook het jaartal 1434 wordt vermeld. Toen Maria in 15 58 overleed, kwam het paneel in het bezit van het Spaanse koningshuis.
Van Don Diego de Guevara, die zo vriendelijk was, de Stadhouderes Margaretha het portret te schenken, weten we dat hij als majordomus fungeerde aan
het hof van de moeder van Karel V, de ongelukkige Johanna van Castilië.
Johanna kwam echter pas in 1496 naar de Nederlanden en bleef er tot 1506; in
15 07 nam Margaretha haar plaats in. Men kan dan ook aannemen dat Don
Diego niet met zijn meesteres naar Spanje terugkeerde, maar in de Nederlanden
bleef en in de dienst van de nieuwe landvoogdes overging. Daarop kan ook
wijzen, dat Don Diego in 1507 als Raadsheer van Keizer Maximiliaan genoemd
wordt. Hij kan het schilderij dus na 1496 verworven hebben en zal het misschien
omstreeks 15 07 of iets later aan de landvoogdes Margaretha geschonken hebben.
Niet zonder reden vermoeden wij een zekere samenhang tussen het raadsheerschap van Don Diego en zijn „geschenk" aan de onmiddellijke representante van
de Keizer. Wilde men bij een vorst iets bereiken en het raadsheerschap is tenslotte „iets" ! , dan was het zeer gewoon, dat men zich „minzaam aanbeval"
door een geschenk. De „Hoge Heren" waren gewoon, precies aan te duiden,
welk kunstwerk hun als „geschenk" welkom zou zijn. Ofschoon wij niet zeker
weten, dat ook Margaretha van Oostenrijk op deze wijze „verzamelde", is dat
toch zeer wel mogelijk, want ook zij was een hartstochtelijk kunstliefhebster en
zij verdreef de verveling van haar langdurig weduwschap door de beoefening
van zang- en dichtkunst en de omgang met kunstenaars (afb. 3) . Dat Don Diego
;
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zelf zijn „geschenk" op de juiste waarde wist te schatten, bewijst het feit, dat hij
het schilderij door luiken had beveiligd en deze van zijn wapen had voorzien.
Het gaat dus slechts om een tijdsbestek van luttele jaren, waarin ons het verblijf van het A rnolf iniportret niet bekend is: tussen 1490, de dood van Arnolfini's vrouw en 1507, hooguit 1515, in welk jaar het nog door Don Diego zou
kunnen zijn verworven. Waar bevond het zich in die tijd ? Hoogstwaarschijnlijk
in de Zuidelijke Nederlanden en misschien wel te Brugge. Want hier schiet ons
nu een geschiedenis te binnen, die men gewoonlijk, als in tegenspraak met de
onweerlegbare data der inventarissen, als volkomen ongeloofwaardig beschouwd
heeft. Marcus van Vaernewyck, een kroniekschrijver, vertelt ons in zijn Spieghel
der Nederlandscher Audtheyt (Gent, 1568), dat Maria van Hongarije de
landvoogdes dus, die 15 5 5 de Nederlanden verliet een schilderijtje van Jan
van Eyck met de voorstelling van een huwelijkssluiting gekocht had van een barbier en hem daarvoor een baantje aan het hof, dat jaarlijks 100 gulden opbracht,
had gegeven. Hetzelfde verhaal vinden wij bij Carel van Mander in zijn Schilderboeck (1604), met dien verstande, dat de beschrijving nog duidelijker op het
Arnolf iniportret slaat en dat er bij verteld wordt, dat de barbier, bij wie Maria
het schilderij ontdekte, te Brugge woonde.
Boven hebben we reeds als zeker meegedeeld dat Maria van Hongarije het
schilderij geërfd had van haar tante Margaretha en het dus niet zelf had gekocht.
Maar dat is nog geen reden, om de gehele geschiedenis nu maar zonder meer als
bakerpraatje af te doen. Naar uit zijn werk blijkt, heeft van Vaernewyck zich de
grootste moeite gegeven om allerlei 'bijzonderheden over de levensgeschiedenis
der van Eycks te verzamelen, ook in Brugge zelf. Misschien heeft hij daar de
ietwat romantische geschiedenis van de gelukkige vondst der Landvoogdes opgedaan. Want dat een zo ingewikkeld verhaal met al zijn bijzonderheden van a tot
z verzonnen zou zijn, is hoogst onwaarschijnlijk. Wel past een mondelinge overlevering zich gemakkelijk bij veranderde omstandigheden aan. In Brugge zal
men in van Vaernewycks tijd nog wel geweten hebben dat het dubbelportret zich
in de verzameling der landvoogdes Maria bevond. Men moet zich ook nog herinnerd hebben, dat een „hofbarbier" op een of andere manier met het schilderij
te maken had gehad, ja misschien zijn baantje te danken had aan het feit, dat hij
er afstand van had gedaan. Men wist ook wel dat heel wat hogere hof dignitarissen hun ambt te danken hadden aan dergelijke, met overleg aangeboden geschenken ! Het was niet eens nodig, dat zo'n geschenk bij de vorst zelf belandde. Doelmatige begiftiging van hofdignitarissen en ook van gezanten was in de 17e en
18e eeuw nog schering en inslag. Is het niet denkbaar, dat de hoveling en keizerlijke raadsheer Don Diego de Guevara zich op deze wijze het dubbelportret der
Arnolfini's door zijn barbier liet „schenken", deze daarvoor een baantje bij het
hof bezorgde en het portret zelf wederom voor eigen doeleinden op soortgelijke wijze als „geschenk" gebruikte? In ieder geval is de kans, bij een barbier
een gelukkige vondst te doen, voor Don Diego aanmerkelijk groter, dan voor
zijn meesteres, „dese Constlievende edel Princesse", zoals van Mander Maria van
Hongarije noemt.
Hoe dan ook, wij mogen als zeker aannemen, dat spoedig na 1490 het schilderij weer in de zorgzame handen van een liefhebber was. Na de dood van Maria
van Hongarije (1558) komt het, gelijk gezegd, in het bezit van het Spaanse
koningshuis. Het verschijnt in inventarissen van 1700 en 1754 en ten slotte in de
inventaris, die na de dood van Karel III (1788) werd opgesteld. Jan van Eycks
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naam is nu in het Spaans vertaald: Juan de Encina. Het portret hing in het paleis
der Bourbons te Madrid, en wel, hoe zonderling ons dat ook schijnt, „in einem
unwürdigen Gemach'', zoals Justi taktvol het Spaanse retrete, dat „bestekamer"
betekent, omschrijft.
Wij moeten daarbij niet vergeten, dat men over de waardigheid of onwaardigheid van dit „vertrek" zoals men retrete bijna letterlijk kan vertalen in verschillende tijden zeer van mening heeft verschild. Koningen hebben daar, tronend op een passend gestoelte, audiënties verleend en staatszaken afgedaan. Het
gold weliswaar als teken van bij zondere vorstelijke gunst of was een voorrecht
van hooggeboren adel tot dit vertrek, dat vaak ook garderobe genoemd werd,
toegelaten te worden, maar dit werd allerminst als „privé" beschouwd. Nu heeft
men zich te allen tijde, maar wel zeer in het bijzonder in de 18e eeuw, met de
speciale zijde van het lichamelijk welzijn waarvoor dit vertrek bestemd was,
intensief beziggehouden. Typisch is, dat de arts, die in oudere tijd gemeenlijk het
urineglas als attribuut had, sedert de 18e eeuw vrijwel steeds met de klisteerspuit
wordt afgebeeld en hoeveel tijd en onbevangen aandacht men aan de stofwisseling wijdde, leren alle memoires uit deze tijd, die van Liselotte van de Palts
evengoed als die van de Hertog van Saint Simon, om maar enkele voorbeelden te
noemen. Men kan dus wel begrijpen, dat het vertrek, waar zich zo belangrijke
gebeurtenissen afspeelden, ietwat huiselijk, ja zelfs representatief werd ingericht.
Dat men het zoals Justi schrijft, „mit zahlreichen und guten Gemiilden auszustatten pflegte", is een uitspraak, die hij helaas niet met bewijzen staaft. Wel zijn
er aanwijzingen, dat iets dergelijks in de 16e en zelfs in de 17e eeuw veeleer
verwondering wekte. Zo wordt met geamuseerde bevreemding vermeld, dat de
Graaf van Cantecroix, die door zijn grote oom, Kardinaal Granvelle, onterfd was
en als enig legaat het portret van zijn oom, door Titiaan geschilderd, ontving, dit
conterfeitsel spottend „op de minsteervolle plaats in zijn huis" liet ophangen,
„af in, disoit-il, de lui faire tous les jours la grimace ! " Maar in de 18e eeuw werd
deze plaats zonder twijfel niet zo „onwaardig" en „oneervol" gevonden, als ze
ook ons nu voorkomt.
De vermelding in de koninklijke retrete is het laatste, wat wij over het portret
der Arnolfini's in Spanje horen. Wanneer het weer in de openbaarheid verschijnt, is het in zekere zin weer thuis. Want een Engelse generaalmajoor Hay,
die 1815 bij Waterloo gewond werd en naar Brussel werd getransporteerd, trof
daar in het kwartier, waar men hem onder dak bracht, ons dubbelportret aan.
Hoe kan het weer naar Nederland gekomen zijn?
In de jaren, waarin Napoleon zijn oorlogen voerde en zijn legers door heel
Europa, ook door Spanje trokken, zijn er natuurlijk vele mogelijkheden, waardoor het van Eyck-portret weer op drift kon raken. Er is echter één man, die niet
alleen gelegenheid, maar ook zo veel kunstbegrip had, dat men reden heeft, te
geloven, dat hij zich het Arnolfini-portret toeëigende en naar Brussel bracht. Dat
is de generaal Auguste Daniel Belliard (1769-1832), die als cavalerist vrijwel
aan alle fronten alle slagen, van Valmy tot Waterloo, heeft meegemaakt, ofschoon hij bij Leipzig al een arm had verloren. Hij is, om dit terloops te vermelden, de man, die de commissie van geleerden, die Napoleon meegenomen had
naar Egypte, weer veilig naar huis bracht, met het onschatbare wetenschappelijke
materiaal, dat de heren verzameld hadden. Deze houwdegen nu was van 1808 tot
1810 gouverneur van Madrid en wij weten, dat hij zich ook daar voor kunst
interesseerde. Want hij nam de kopie van het Gentse Altaar, die Koning Filips II
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door Michael Coxcie had laten schilderen (1559), in beslag en liet deze naar
Brussel brengen. Deze kopie nu bevond zich in hetzelfde paleis, waar wij 1789
ook het dubbelportret der Arnolfini's „im unwürdigen Gemach" achterlieten.
Als Belliard zich voor de kopie van het Gentse Altaar interesseerde, zou hij dan
het originele meesterwerk van Jan van Eyck over het hoofd hebben gezien ? Dat
is nauwelijks aan te nemen, te minder, omdat het ook in Brussel is dat Hay ons
Arnolfiniportret terugvindt. Heeft de Engelsman misschien het kwartier betrokken, dat voor Waterloo door generaal Belliard bewoond werd ? Hij had de fijne
neus, die zijn landgenoten bij het verzamelen van buitenlandse kunstwerken
kenmerkt. Tijdens zijn reconvalescentie kreeg hij zo veel plezier in het schilderij
van van Eyck, dat hij het kocht en meenam naar Engeland. Wie het hem verkocht, wat hij er voor betaalde en of de verkoper inderdaad wel het recht had
als zodanig op te treden, weten wij niet. Buitgemaakt, gerequireerd, gestolen, of
misschien zelfs wel „gevonden" ? Wie bekommerde zich daarom in deze troebele
tijden?
In 1842 werd ons dubbelportret aan de National Gallery aangeboden en voor
£ 730 door dit Museum gekocht. Eindelijk, zoals zo vele meesterwerken in de
veilige haven van een Museum geland ! Veilig ? Aan welk een dunne draad hangt
niet vaak het aardse bestaan van kunstwerken. Het Arnolfiniportret heeft weliswaar slechts twee crises beleefd: na het verdwijnen uit de nalatenschap van
Jehanne de Cena ni, en na het verlaten van de ,,onwaardige plaats" in het
Konin gspaleis te Madrid. Denken wij echter aan het prachtige portret-, dat Jan
vaan Eyck van zijn vrouw schilderde, „Als ick kan", dan slaat, ons de schrik om
het hart. Nog in 1769 vertelt ons de Franse reiziger Descamps, dat het slechts
eens per jaar, op Sint-Lucasdag, aan ketting en slot in de Kapel der Schilders
tentoongesteld werd en verder in het archief van het Schildersgilde berustte.
Niettemin vindt Peter van Lede het in 1808 op de Vismarkt te Brugge ! Hoe
gemakkelijk had een visvrouw de verkeerde kant van het „plankje" kunnen
benutten!
Maar ook in een museum is de veiligheid slechts betrekkelijk. Dat heeft niet
alleen na de laatste oorlog het lot van vele kunstwerken uit de musea van Berlijn
geleerd, maar leerde onlangs ook een merkwaardig bericht uit Stockholm: men
stelde daar voor, het grote Civilis-schilderij van Rembrandt maar te verkopen,
om geldmiddelen te vinden, in de eerste plaats ter ondersteuning van moderne
kunstenaars. Het boek waaraan dit opstel in hoofdzaak is ontleend, Unsterbliche
.Mei rterwerke, en dat de lotgevallen van verschillende kunstwerken behandelt 1
hadden we misschien juister betiteld: Onsterfelijkheid in gevaar.
;
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1 ) Geerto Snyder, Unsterbliche Meisterwerke. Ihr lieg durch die .feit. , Verlag
F. Bruckmann, München, 1958, 30 afb.
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Anna Blaman
Het eenzaam avontuur
K herinner me nog, dat ik na lezing van het verhaal „In de nacht" uit de bundel Overdag van Anna Blaman aan de eerste terzine van het sonnet „Het souper" van Nijhoff gedacht heb. Er staat:
Wij konden ons niet bij elkaar verschuilen:
Een mensch, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid
Dieper weerkaatst in de oogen van een ander ,

ik had tot dan toe deze regels uitsluitend negatief geïnterpreteerd (zoals Nijhoff
ze ook wel bedoeld zal hebben) en het vergeten, lachen en feestvieren dat op
deze ervaring volgt alleen als een wegduwen van de fundamentele eenzaamheidservaring gezien. Na „In de nacht" lag een andere waardering van de situatie
voor de hand: het is natuurlijk erg triest, wanneer de medemens waarbij men heul
denkt te vinden evenzeer „slachtoffer" blijkt te zijn als men zelf is, maar alleen
al het besef van deze lotsverbondenheid kan een zeker samengaan mogelijk maken. Het lijkt alsof er toch nog een mogelijkheid gegeven is, er is meer dan
„niets'', meer dan „geen gehoor" : er wordt een echo, een weerkaatsing gesuggereerd.
In het genoemde verhaal van Blaman wordt een grondelozer eenzaamheidsbesef aangeduid, wordt een symbool gevonden dat juist die weerkaatsing uitsluit.
Een ouder wordende man heeft een jeugdherinnering, een herinnering aan een
nachtmerrie misschien alleen maar, die hem de jaren door vergezelt. Hij kijkt uit
zijn zolderraam in een geasfalteerde straat, een geheimzinnige nachtstraat met
aan de overkant de lichten van het café De Witte Ballons. Het slaat middernacht,
einde en begin:
„Het was alsof je heel de wereld, heel het leven in dit éne ogenblik zou kunnen
omspannen. En liefhebben. Dat had hij geloofd, voor mogelijk gehouden in zijn jeugd"
(Overdag p. 123) .

Er komt een zingende dronken man voorbij, hij valt, blijft enige minuten
liggen, wordt aangestoten door een agent, staat weer op, zegt dat het niets was
en gaat verder:
„Dat was het: zingen in een roes, je te pletter vallen, en herrijzen en alles ontkennen, en dan maar weer gewoon verder gaan" (o.c. p. 124) .

Dan een jonge man en een jonge vrouw die passeren: hij hartstochtelijk smekend, zij vragend te mogen weigeren, nog. Als jongen had hij dit met stokkende
adem aangehoord. Nu wéét hij wat liefde is:
„Misschien incidenteel een verstandhouding, maar voor de rest een spelletje, een
strijd, een gedeelde leugen, een vereenzaamde waarheid, op zijn best een gelukkig
misverstand" (o.c. p. 125) .

Dan ligt er sneeuw in de straat en op de daken. De jongen klimt naar buiten,
glibbert zonder houvast door de goot, kneedt een bal en mikt naar een toevallige
voorbijganger.
„De voorbijganger staat stil en kijkt naar boven, hij kijkt naar boven met een wit
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gezicht, wit als de sneeuw. En dat ziet hij zo duidelijk alsof hij oog in oog met hem
staat, zo -duidelijk ziet hij die witte rampzalige angst op dat gezicht. En dan wordt hij
plotseling zelf ook bang, ja, door de angst van die man daar beneden die zich zelfs
niet meer durft te verroeren, uit angst voor hem, en langzaam schuifelt hij terug ....
Diep onder de dekens ligt hij als een foetus in de moederschoot ;... ." (o.c. p. 126) .

Hij verlangt dat er iets gebeuren zal, dat er aangebeld zal worden, dat de
voorbijganger écht bezorgd om hem zal zijn, dat zijn vader hem zal straffen om
zijn roekeloosheid, dat zijn moeder blij zal zijn dat hij nog leeft. Maar er gebeurt
niets. Alleen blijft: die ene angstige blik van de man beneden, om hem. En daaraan klampt zijn eenzaamheidsbesef zich vast. Zijn hele leven door vergezelt hem
dit „avontuur" : eenmaal de weerkaatsing van zijn bestaan in het beleven van een
ander te hebben gezien. En nu is het er weer. Hij is weer de kleine jongen en
staat weer voor het raam.
„Hij heeft het raam opengeduwd. De nachtlucht koestert zijn huid, zijn longen en
zijn hart in een verstikkende omhelzing. Desondanks klimt hij haastig, met de lenigheid
van een kwajongen, naar buiten en voelt de rulle bevroren sneeuw onder zijn blote
voeten. Hij kijkt nog niet naar beneden, hij loopt eerst drie, vier meter de dakgoot in,
glibbert, struikelt, met bonzend hart, met driftig graaiende vingers. Dan keert hij met
roekeloze behendigheid de rug naar de dakpannen en kijkt, kijkt naar beneden het
ravijn in. De straat is leeg. Er staat niemand" (o.c. p. 128) .

Men moet deze zeven pagina's onverkort lezen om volledig de gruwelijkheid
te ervaren van de sfeer van de meest volstrekte, troosteloze en uitzichtloze eenzaamheid, die Anna Blaman met een minimum van stijlmiddelen en verhaaltechnische details weet op te roepen. Heeft de lezer dit ondergaan, dan weet hij
ook de reden waarom het volgende geschreven is, dan beseft hij ook wat mij ertoe
heeft gebracht deze schrijfster te herlezen en voor mezelf en voor degenen die
mij verder zullen volgen na te gaan, hoe zij aan het wanhoopssymbool „Er staat
niemand" is gekomen, wat zij ermee doet en wat het voor haar betekent.
De eenzaamheid is een mijn met veel verdiepingen. Bezoekers op excursie
bekijken de eerste en de tweede wel eens: de lagere worden alleen door uitverkorenen of verdoemden betreden en zij komen er zelden uit vrije wil. Het komt
wellicht voor dat een drukbezet man en huisvader van een hoognodige rustige
vakantie-alleen een week te vroeg terugkomt, omdat hij zich in zijn hotel zo
„eenzaam" voelt. Hij legt niet gemakkelijk contact en misschien is hij onbekend
met of bang voor zichzelf. Een jong meisje voelt zich eenzaam als haar verloving
verbroken is en zij de geregelde uitwisseling van gedachten en gevoelens en lief kozingen mist waaraan zij een tijd lang gewend was geraakt. Maar waarschijnlijkk
vult zij haar tijd binnenkort met andere belevenissen die haar bezig houden en
genoegen doen en er is reden te hopen dat er nog wel eens een andere jongeman
komt opdagen: misschien is zij heel even op de tweede mijnverdieping geweest.
De ouder wordende vrouw voelt zich eenzaam, omdat haar kinderen het huis uit
zijn en haar man zich niet zo goed haar gemis kan indenken: maar ze troost zich
toch wel met de herinneringen en de kleinkinderen. Een veertigjarige man verliest plotseling de vrouw waarmee hij vijftien jaar lang gelukkig getrouwd is
geweest: hij blijft eenzaam achter en het is zeer de vraag of hij nog tot een
tweede huwelijk zal komen dat hem hetzelfde geeft als zijn eerste, of zijn kinderen, zijn werk, zijn vrienden enz. hem op den duur zozeer in beslag zullen
kunnen nemen dat zijn gevoel van eenzaamheid werkelijk ,,slijt".
Er zit zeker een climax van „eenzaamheid" in deze vier voorbeelden, maar we
hebben nog steeds niet geraakt aan de eenzaamheid waarover het bij Blaman gaat.
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Ik denk weer aan Nijhoff als ik de volgende „soort" eenzaamheid ga omschrijven: twintig pagina's voor „Het souper" staat in Vormen het vers „Memlinc":
„Ernstig en eenzaam staat
Tusschen de holten van
Hemel en aarde de man
Die Gods woorden verstaat....".

het gaat hier over een eenzaamheid van de „hoogvlakte van Pamir'', van de religieuze genieën, de grote heiligen en mystici, de grote kunstenaars en (universele)
geleerden ook, die alleen zijn omdat hun geestelijke vlucht zich boven het vliegbereik van hun medemensen verheft, omdat er niemand meer is aan wie zij hun
ervaringen en belevenissen kunnen toetsen. Een geringe belezenheid in hagiografieën en levensbeschrijvingen van andere „groten" is voldoende om te weten dat
deze eenzaamheid bestaat en welk een onuitsprekelijke kwelling zij kan zijn.
Maar hier faalt de „mijn-"beeldspraak: hier bevinden we ons op toppen, waar de
lucht wel ijl is, maar zuiver. In deze confrontatie met God, met de godheid, met
het Al, met De Mens of hoe men het, genoemd heeft en nog noemen zal
vindt het leed der eenzaamheid zonder opgeheven te worden toch een tegenwicht
in het besef van het bereiken van een bestemming, van het contact met wat hoger
gaat dan de ervaring der menselijke gemeenzaamheid. En het gedicht van Nij hoff eindigt dan ook:
„voorwaar,
Dit is geen einde nog, maar
Een voorgoed begonnen begin".

Ik geloof te mogen zeggen, dat de eenzaamheid van de mens tegenover God
als geregelde ervaring in het werk van Anna Blaman niet tot uitdrukking komt,
dat anderzijds het eenzaamheidsbesef van de kunstenaar, van de para-, wellicht
van de abnormaal begaafde wel een rol in haar werk speelt en zelfs een tegenwicht vormt van de talloze trieste ervaringen welke zij schetst en ongetwijfeld
zelf beleefd heeft.
Want en hier pas komen we langzamerhand in de richting van de betekenis
die het woord „eenzaamheid" in de titel van de tweede roman van deze schrijfster en in die van dit opstel heeft er bestaat tenslotte een metafysisch te noemen, aan het-zijn-van-de-mens inherente eenzaamheid, welke door weinigen wel
eens beseft en door nog minder mensen als een dagelijkse kwelling beleefd
wordt: die dan ook moeilijk te omschrijven is en door zeer velen als ,,overdreven'' wordt gezien.
We weten allemaal, dat het de vader of moeder of wie dan ook onmogelijk is
precies te weten wat er in een klein kind omgaat, als het midden in het spel
plotseling stil voor zich uit zit te staren en te peinzen: de volwassene laat hier
het kind alleen; hoogstwaarschijnlijkk bezit het kind ook niet de middelen om de
individuele ervaringen over te dragen op anderen, ook niet op speelgenootj es:
het blijft dus alleen in zijn individualiteit. We weten ook dat het onmogelijk is
om zich volledig in te leven in een werkelijk ingrijpend verdriet of een werkelijk
ingrijpende vreugde van een ander, zelfs van een heel goede vriend of vriendin.
We kunnen onze vriend die in zijn werk herhaaldelijk mislukt bijstaan met onze
hartelijkheid en ons medeleven, maar vooral als bij ons alles op rolletjes gaat
we kunnen ons onmogelijk volledig inleven in de psychische toestand die hier
bij hem uit groeit: we moeten hem toch „ergens" alleen laten. We kennen allemaal wel de ervaring dat iemand die wij jarenlang grondig en liefhebbend kennen toch op een gegeven moment iets zegt of doet dat we van hem of haar niet
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verwacht hadden: ieder individu heeft schuilhoeken welke voor ieder ander
ontoegankelijk zijn, hij of zij is daar alleen met zichzelf, eenzaam. Zelfs in de
liefdesgemeenschap tussen man en vrouw, ook als deze zo volledig mogelijk
bestaat, blijft een marge van onbereikbaarheid : ook hier kan de allerlaatste eigenheid niet prijsgegeven worden; en het lijkt mij zelfs zeer wel mogelijk, dat de
spanning binnen de sexuele belevenissen voor een deel gehandhaafd blijft door
de onmogelijkheid meer dan ten dele en bij analogie hoogte te krijgen van de
diepste psychische en lichamelijke reacties van de andere sexe hierop: de „rest"
van eenzaamheid zou hier dan positief gewaardeerd kunnen worden.
Over het algemeen valt er trouwens aan deze „metafysische" eenzaamheid het
een en ander te waarderen: persoonlijk lijkt het mij niet aantrekkelijk zijn individualiteit volledig prijs te geven: vooral ook omdat er daarna dus niets meer te
geven zou zijn. Maar en hier raken we de kern van de metafysische eenzaamheid als beproeving men kan deze waardering dan ook alleen opbrengen als
men wél en tot op zeer grote hoogte in de mogelijkheid verkeert om „zich te
geven", om te leven en te groeien in het werkelijk en veelzijdig menselijk contact met „de ander" en de anderen. Wordt men hoe dan ook hiertoe niet
of te weinig in staat gesteld, dan wordt de metafysische eenzaamheid een verdriet, een lijden dat zeer veel dieper gaat dan het toevallige en incidentele alleenzijn dat aanleiding of symbool ervan kan wezen en dat ook ingrijpender is dan
de eenzaamheid van de heilige of mysticus die van de anderen afstand neemt om
tot God te naderen, of van de anderszins para- of abnormaal begaafde die zich
troost met een bereikbaar of onbereikbaar ideaal of een grootse verbeelding.
Bij Anna Blaman nu zo komt het mij voor hebben we doorgaans te
maken met roman- of verhaalfiguren die zwaar lijden onder de wezenlijke eenzaamheid van de mens en lezen we over velen van hen mededelingen of suggesties die duidelijk maken hoe dit gevoel van alleen-gelaten-zijn gevoed en versterkt is door eenzaamheidservaringen welke hen op allerlei menselijke niveaus
zijn „aangedaan" . Een heel eenvoudig voorbeeld vinden we in het korte verhaal
„Vader, moeder en zoon" uit Overdag. Het gaat over een wat oudere man, die
de gewoonte heeft bij iedere gelegenheid met de foto's van zijn vrouw en zijn
zoon voor de dag te komen en die er op een gegeven moment achter is gekomen,
dat hij dat doende komedie staat te spelen. Zijn zoon ziet er goed uit en studeert
succesvol, zijn vrouw zorgt voor hem en hij is vriendelijk voor haar, maar die
twee gaan werkelijk in elkaar op en hij staat erbuiten.
„Als je nu naging hoe zich zo'n proces had voltrokken. Sinds enkele jaren bestond
er al niks meer tussen hem en z'n vrouw, en niet omdat ze elkaar niet meer mochten,
meende hij, maar op den duur wás het er eenvoudig niet meer ..; .. Hij was misschien
Hij was niet
te nuchter, te eenzelvig, misschien lag het alleen daar maar aan.
alleen nuchter van aard, maar het was ook alsof hij geboren was met een teleurgesteld
gevoel bij voorbaat. Hij vond het leven een soort miskoop, waarop niet eens te recla~
meren viel. En nu was het de vraag, omdat er altijd meer is dat verzwegen wordt dan
uitgesproken tussen twee mensen, of zijn vrouw zoveel anders was" (o.c. p. 104-105).
..; ..

En dan de zoon, de „enige werkelijke bezieling" van zijn vrouw, die ook haar
muzikaliteit heeft geërfd,
„maar misbruikt, hij had alleen maar gevoel voor een verachtelijk soort muziek ... .
En zo was het eigenlijk over de hele linie, hij had de goedkoopste verachtelijkste hob
bies .... hij had pretenties wat de meubilering van zijn kamer betrof, hij was gesteld
op mooie kleren, hij moest corpslid zijn, hij had een voorkeur voor een afschuwelijk
soort vrienden".
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De vader heeft aan dit alles altijd toegegeven en het had ook de liefde voor
zijn kind niet in de weg hoeven te staan. Maar hij weet opeens zeker én dat zijn
zoon niet van hem én dat hij niet van zijn zoon houdt. Het anders-zijn van de
twee generaties
„zou een echt gevoel voor hem niet hoeven te beletten. Maar er was iets waardoor het
niet lukte, waardoor hij die kille plek in zijn binnenste niet warm kreeg,' waardoor hij
dat geheime nameloze voorbehoud nooit kwijt kon raken. En wat dat precies was of
waar hem dat in zat, hij wist het niet. Hij had het aan talloze mensen gevraagd, niet
met evenzoveel woorden, maar zwijgend, of door alleen maar te zeggen: En dat is
mijn zoon .... Maar er was nog nooit iemand geweest die het (portret) bekeken had
met hetzelfde onbehagen als hij" (o.c. p. 106-107) .

En die vrouw en die zoon hebben nu een verstandhouding waar hij buiten
staat. Komt hij de kamer in, dan veranderen ze van gespreksonderwerp of in
ieder geval van toon. Deze verbondenheid tot op zekere hoogte normaal tussen moeder en zoon gaat te ver:
„hij was teveel. Hij was eigenlijk niet meer dan een kostganger in eigen huis en voor
de rest was hij teveel" (o.c. p. 102) .

Hij voelt dit allang, maar op een dag „vandaag" in het verhaal realiseert hij het zich ongeveer op de manier die uit bovenstaande citaten duidelijk
wordt.
En hij komt van kantoor en trekt zich als naar gewoonte even terug op zijn
kamer .... Met dit kleine symbool van eenzelvigheid begint Anna Blaman haar
schets; dan
„ik zou ook geen sterveling weten waar ik wat om geef" (p. 103) ;

vervolgens
„geboren (....) met een soort teleurgesteld gevoel bij voorbaat";

daarna: de langzamerhand gegroeide onverschilligheid tussen de echtelieden; óók
nog: de afkeer van de zoon .... allemaal gegevens die misschien op zichzelf in
de eerste twee verdiepingen van de mijn der eenzaamheid zijn te lokaliseren,
maar die de man in hun samenhang rijp maken voor een vernietigende ervaring
van metafysische eenzaamheid.
Dan naar beneden gaande voor het eten ziet de vader door een toevallig
open staande deur zijn zoon met een vriend dansen en de twee jongemannen
elkaar kussen en liefkozen. Hij vlucht terug in zijn kamer.
„Hij moest het altijd geweten hebben, al had hij het nooit willen weten. Maar nu
liet het zich ook nooit meer ontkennen" (o.c. p. 109) .

Hij zou nu nooit meer in eenzelvige teruggetrokkenheid aan zijn bureau kunnen
„bekomen van de drukte van de dag .... , van de dingen die hem hinderden, bedreigden en heimelijk aanvraten..... Hij was van dit ogenblik af precies zo alleen, zo verlaten en zo verraden als hij altijd geweest was, maar nooit had willen toegeven" (id.) .

Dan roept zijn vrouw voor het eten; hij gaat aarzelend naar beneden; in
de kamer ziet zijn zoon aan hem dat hij „ontmaskerd" is, dat zijn vader „het"
eindelijk heeft opgemerkt. Hij de zoon verdwijnt weer naar boven. De
man hoort zijn vrouw vragen wat er aan de hand is.
„Nog keek hij niet op, maar hij zei: Ik heb het gemerkt, ik weet het. Meer was niet
nodig. En toen zijn vrouw: 0 ja? Het klonk vijandig en dat gaf moed om op te kijken,
verontwaardigd en gegriefd. Hij zag haar gezicht alsof hij het voor 't eerst zag, het
was hard en koud, zonder de geringste liefde voor hem. Ze zei: Heb je 't eindelijk
gezien, het is anders makkelijker om ziende blind te zijn .... Maar toen was het ook
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meteen afgelopen, ze had geen harde natuur, ze plofte ineen, zonder merkbare overgang zat ze ineens te huilen, gegriefd, eenzaam, ze had altijd alles alleen moeten zien
en dragen en begrijpen ...." (o.c. p. 112) .

En hier blijkt dan de echtgenote precies hetzelfde te hebben doorgemaakt als
haar man: ook langzamerhand van hem te zijn losgeraakt, haar gevoel voor hem
te hebben verloren, alleen en eenzaam te zijn geworden met haar „geheim" . Ook
zij dacht te worden alleen gelaten met juist de verwoesting van datgene dat haar
menselijkheid het diepste raakte: de liefde voor haar kind, ook zij heeft, zich
bedrogen gevoeld in haar huwelijksliefde, omdat haar gebleken was, dat het contact met „de ander" juist nu het meer dan in welke andere omstandigheid ook
nodig was faalde. Dan evenwel herkent hij zijn verlatenheid in haar en wordt de
eenheid hersteld, met een simpel gebaar:
„Hij legde troostend een arm om haar heen. Hij deed het zonder dat het tot hem
doordrong inniger dan hij ooit gedaan had. Met precies de liefde die ze van hem
vroeg" (slot, o.c. p. 112) .

Een wat gecompliceerder „eenzaamheids" -figuur maar weer een die tenslotte een „oplossing" afdwingt is Virginie uit de korte roman De kruisvaarder. Zij is een bijzonder lelijke jonge vrouw, die in het gezinsmilieu altijd met
meewarig medelijden behandeld is en wie men het bovendien altijd zeer kwalijk
heeft genomen dat zij sterk onder haar lelijkheid gebukt ging. Haar moeder had
eens gezegd in een ernstige ziekte:
„Ze haalt het er door, maar ze zal me er later om vervloeken; een lelijk meisje staat
overal naast" (De kruisvaarder, p. 36) .

Haar vader had bedacht:
„Virginie moet een vak leren, ze moet alleen kunnen staan" (o.c. p. 37) .

Zij zelf herinnert zich:
„Ik wist natuurlijk allang dat ik alleen stond, overal en altijd, voordat mijn vader
vond dat ik het leren moest. Die schoolfuifjes verliepen voor mij altijd eender. Ik hield
me zo goed mogelijk, alsof het doodgewoon was dat ik vergeten werd of overschoot.
.... Tenslotte gaf ik het op. Ik wou van geen enkel leest meer weten en sinds dit
besluit zocht ik mijn weg alleen .... Dan merkte ik pas hoeveel wrok en wanhoop er
in me was die ik nergens kwijt kon. Want het verschrikkelijke is, een mens kan niet
alleen zijn. Op den duur ga je daar onherroepelijk aan kapot ...." (o.c. p. 37) .

In de oorlog heeft ze dan haar eerste menselijk contact: een vriendschap met
een jongen, voor wie zij gevaarlijke karwij tj es opknapt, wie zij ook van zichzelf,
haar wanhoop en haat vertelt. Hij schrikt van haar woeste en schaamteloze eerlijkheid en durft ook de verantwoordelijkheid voor dit absolute vertrouwen op
zijn vriendschap en trouw niet aan. Bij het grote démasqué der bevrijding, wanneer hij bovendien verliefd wordt op een collega-onderwijzeres, laat hij Virginie
los. Zij voelt dit en hoort toevallig een flard van een gesprek van Egbert met zijn
Marianne.
„Ik? Ik iets voelen voor van Loon (Virginie) ? Omdat ik haar figuur niet al te gek
vind? Maar schat! Maar dan eerst een krant over haar kop, snap je wel, dan misschien, en dan nog uit barmhartigheid" (o.c. p. 11) .

Nu heeft Virginie besloten het verleden achter zich te laten en ze heeft een
betrekking aanvaard in Indonesië. Met „De Kruisvaarder" is ze op weg daarheen.
Het is typerend, dat Anna Blaman Virginie van Loon niet slechts tekent als
een slachtoffer van haar onmiddellijke omgeving, van haar medemensen in het
algemeen en van haar afzichtelijke lelijkheid, maar haar ook een verzuurd karakter aanmeet, in het licht stelt dat zij werkelijk ook onmogelijk is voor haar f ami-
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lieleden, collega's en kennissen en dus niet alleen een uiterlijk maar ook een innerlijk fatum op haar laat rusten. Zij is niet alleen geïsoleerd door haar lelijkheid, maar wijder en dieper door haar totale verwrongen menselijkheid;
naar aanleiding waarvan het dan mogelijk is zich te gaan verdiepen in het vraagstuk of de lelijkheid misschien eenvoudig de verschijningsvorm is van het kwaad.
Uit de manier waarop de schrijfster dan de tegenspeelster van Virginie tekent,
de volmaakt mooie Louise Riffeford, zou men kunnen afleiden, dat Blaman dit
laatste inderdaad veronderstelt. Louise Riffeford wordt ten tonele gevoerd als
een uitverkorene der goden, aan wie alle menselijke facetten een volmaakte en
welhaast hemelse glans ten toon spreiden: behalve op een beminnelijke en kinderlijke bijgelovigheid is zij op geen enkel manco te betrappen. Zozeer zelfs dat
het ons als een gebrek aan psychologisch inzicht bij de schrijfster aan gaat doen,
dat zij geen ogenblik eraan gedacht schijnt te hebben, dat indien niet deze uitzonderlijke en onwaarschijnlijke graad van schoonheid, dan althans deze totale
menselijke volmaaktheid óók een isolement, óók een eenzaamheid ten gevolge
moet hebben. De elementen voor een uitwerking van de karakteristiek van Louise
Riffeford in deze richting zijn weliswaar aanwezig (de zinspeling op een mariage de raison, haar droomtoespraak tot Virginie op p. 103-104) maar werden
niet aangegrepen. Dit is dan weer te verklaren uit het feit, dat Louise alleen
dient als tegenstelling voor Virginie, dat de schrijfster alleen voor de problematiek van deze laatste oog heeft gehad. Deze problematiek nu ligt zoals uit het
voorafgaande al wel duidelijk kan zijn, maar uit de tekst van De Kruisvaarder
terloops nog vele malen blijkt geheel in het vlak van de wezenlijke, de metafysische eenzaamheid, die (hoeveel uiterlijke aanleidingen er ook mogen zijn) in
het innerlijk van de mens zijn oorzaak vindt en dan ook vanuit dat innerlijk (of
door een hogere macht van buitenaf; maar Anna Blaman maakt ons ook weer in
De Kruisvaarder duidelijk dat zij daaraan niet gelooft) opgelost moet worden.
Laat deze oplossing niet geheel geloofwaardig zijn, het is nodig dat we zien hoe
zij „gemaakt" wordt.
In dezelfde uren als waarin Virginie „belaagd" wordt door de vampyrachtige
moederlijkheid en het filantropische medelijden van Sofia Sterreveld (haar ,,toevallige" hutgenote) worden Louise Riffeford en de stuurman Arthur Wings
door een even plotselinge als fatale, een even verrukkelijke als tot volmaakte
menselijkheid opvoerende liefde aangegrepen. Dan loopt het schip op een mijn
en wordt midscheeps zwaar getroffen. Wings vervult op sublieme en ideaalmannelijke wijze de plichten van de reeds bij de ontploffing om het leven gekomen kapitein. Als er zelfs voor de vrouwen en kinderen niet voldoende plaats in
de reddingsboten is, trekken Louise en Sofia zich terug en kan Virginie gered
worden. Zij komt weer tot zichzelf in de hut van een vreemde boot, met „een
man met een stemmig pak aan" naast haar bed, die vertelt
„over de heilige God wiens kind zij was en die haar beproevingen liet doorstaan om
haar later de eeuwige zaligheid deelachtig te doen worden" (o.c. p. 102) .

Dan valt zij in slaap en heeft een droomvisioen waarin Louise Riffeford en
Sofia Sterreveld ten onder gaan in resp. bovenmenselijke resignatie en heroïsch
zelf vergeten. Louise blijft bij Wings
„wat er ook gebeurt. Maar — zegt zij — aangezien het leven, alleen het verlangen en
de vergeefsheid inhoudt, zal dat wel voor hem en voor mij het einde betekenen . . . .
Als hij en ik nu sterven, Virginie, dan weet je het; dan weet je dat het leven zich niet
leent voor geluk, en misschien kan dat jou met je leven verzoenen" (o.c. p. 104) .
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Sofia, "grappig klein vrouwtje, zo menselijk en aards" als Louise engelachtig
schijnt, krijgt een nieuwe dimensie:
"Het grappige was dat de eigenschappen in haar die de uitdrukking van haar gezicht
bepaalden, sentimentaliteit en speelsheid, herotsche afmetingen hadden aanqenomen"
[o.c. p. 104).

Zij verdrinkt, maar
"Dezelfde kleine mens, die zich in enkele minuten dooddronk aan de oceaan, was
tevens op een of ander manier aIles; alles wat ter wereld denkbaar was" [o.c. p. 105).

En Virginie schiet wakker, staat op, bekijkt zichzelf in een spiegel en ....
""Neen", zei ze luid. En ze wist nauwkeurig wat ze daarmee bedoelde. Met aIle
deemoed die in haar was weigerde ze te geloven in de bedoelingen Gods. Met aIle
deemoed die in haar was erkende ze de menselijke qrootheid, die het blinde noodlot
zin en bestemming qaf" (o.c. p. 106).

Ze kleedt zich en gaat weer - herhaling van het begin van het boekje - mar
de eetzaal, van het nieuwe schip, Ze zal weer nieuwe mens en tegemoet treden,
ftkleine mensen, die zich in enkele minuten a1 zouden dooddrinken aan de oceaan.
Maar bovendien kon in deze of gene nog wel de Iiefde van een verstoten engel huizen
of de grootheid der zelfopofferrnq".

Ze komt binnen.
"Elk van hen keek haar tegemoet op zijn manier. Het kwam er niet op aan, ze
meende haar manier gevonden te hebben' (o.c. p. 107, slot).

En of men deze gang van zaken in dit concrete geval aannemelijk vindt gemaakt of niet: hier is in ieder geval een manier getoond om de fundamentele
menselijke eenzaamheid incidenteel te ove.rwinnen; incidenteel, ook de schrijfster
zelf weet dat Virginie binnen kortere of langere tijd weer in wanhoop tegenover
haar eigen Ik zal staan en weer niet zal weten hoe zij die wanhoop aan zichzelf
en de haat tegen de anderen uit zal moeten bannen. Maar het kan - nu en
straks - lukken, het is mogelijk in een lucied besef van de potenties van de
mens tegen alles in zijn vertrouwen in zichzelf en de ander, in de rnogelijkheid
ook van cen vergaand en bevrijdend contact van Ik en ander, te geloven en in
dat geloof kracht te vinden.
In deze overtuiging - ervaring waarschijnlijk - van Anna Blaman vinden
we de verklaring van de, ik zou willen zeggen zwevend-optimistische afloop van
veel van haar novellen en aIle vier haar romans. V rouw en V riend eindigt met de
confrontatie van George met Toos en haar "hardnekkig en verblind geloof van
het verlangen". Eenzaam Avontuur loopt af met de ontsnapping van King, die
Juliette aIleen laat en naar de overkant van het meer vaart:
ttEn aan de overkant sprong hij de oever op. Hij dacht: Dit is de wereld, was ik er
ooit eerder?"

Op Leven en Dood sluit als Stefan, die door Stella gebiologeerd was, na de
contacten met Francisca en Marian, met Sally en Paul Stermunt .... na al deze
mislukkingen toch weer in de liefde voor Jane een nieuwe mogelijkheid denkt
te zien.
ttWe zijn eenzaam en weerloos, zij en ik. Toch moesten we maar proberen om dat
te verqeten, dat moest, dat was het enig menselijke, de enige mogelijkheid om de illusie
van het geluk te bewaren, er was niet anders ....".

KUNSTKRONIEK

Lyrische abstractie
Een nieuwe richting in de schilderkunst
JEAN ONIMUS

S de incoherentie een methode geworden in de kunst ? In de roman, in het
drama, in de jazz of de concrete muziek, in de moderne schilderkunst ook,
overal krijgt de „vormloosheid" de overhand. Moderne romanciers springen
graag onverwacht van het ene tafereel naar het andere over, het verhaal wordt
aan flarden gescheurd, gebeurtenissen, dialogen, episodes liggen hopeloos verward door elkaar. Waar komt de bewuste voorkeur voor die onsamenhangendheid vandaan ? Wellicht is ze een middel om te ontsnappen aan de dictatuur van
de orde, die onze gerationaliseerde en vertechniseerde beschaving ons oplegt. De
incoherentie schakelt de bewuste rede uit, brengt ons in direct contact met het
instinctieve en spontane, werpt ons terug in de chaos met al zijn verrassingen,
maakt ons weer jong en schijnt ons terug te voeren tot het authentieke, tot de
oorsprong en de bronnen zelf van ons bestaan. Vervelend en banaal lijkt de orde
daarbij !
Wel kan men zich afvragen, of deze kinderlijke visie geen verval be-tekent
tegenover het traditionelebeeld dat wij ons vormen van de werkelijkheid. Sommige psychiaters menen beslist van j a. Sprekend over de surrealistische poëzie en
het tachisme, zei Dr. Sivadon in een intervieuw in Aujourd'hui (juni 195 6) :
„De terugkeer tot de vormloosheid en de indif f erentiatie, het schilderen met
gekleurde vlekken, de symbolische uitbeelding van de gedachte en meer nog het
automatisme in woord en schriftuur is psychofysiologisch gesproken beslist een
regressie" . En deze teruggang naar primitieve of ziekelijke gedragingen zou dan
toe te schrijven zijn aan het isolement van het fijner en kwetsbaarder geworden
bewustzijn dat zich niet meer kan integreren in de moderne sociale wereld met
zijn lelijke industriesteden en zijn verslindende drukte. De enen worden er gek
van, de anderen zoeken hun heil in de kunst: naast een beschutting tegen de
realiteit, is zij tevens het uitdrukkingsmiddel voor hun weerzin en wrevel tegenover de maatschappij.
Natuurlijk schuilt er veel waarheid in deze interpretatie. Na de oorlog van
1914 hebben we een analoge „regressie" meegemaakt met het Dadaïsme. Maar
het zou verkeerd zijn, in de betovering welke de incoherentie op ons uitoefent,
alleen maar een abdicatie van de geest te zien, een verval van het bewustzijn, een
terugkeer tot kinderlijkheid en primitiviteit. Als de kunstenaars elke vormelijke
„constructie" vermijden, als zij weigeren wegen te banen om ons de chaos toegankelijk en intelligibel te maken, dan doen zij dat niet uit nihilisme, uit wanhoop of infantilisme, doch alleen omdat zij dingen uit te drukken hebben die
alleen het vormloze kan uitdrukken. Kunst is voor de kunstenaar steeds een mid.del om zich buiten zichzelf, om zich in de wereld te plaatsen, d.w.z. om in de
muziek, de dans, het dicht- of schilderwerk het leven dat hem bezielt, te verwerkelijken. Wat de huidige kunstenaars nu bezielt, is een kracht welke men zou
kunnen vergelijken met het geweld dat de laatgotiek heeft doen overslaan in de
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onstuimigheid van de barok. Maar laten we ons hier beperken tot het domein
van de nieuwe schilderkunst en duidelijk trachten te maken wat deze stroming
juist bedoelt en waarom inderdaad geen enkele kunstvorm haar weerstaat.
Action painting
De kunstenaars waar we het hier over willen hebben, zijn lyrici. In de kunstgeschiedenis is een voortdurende slingerbeweging merkbaar tussen wat we zouden kunnen noemen de instinctieve perioden en de formalistische. Ook in de
abstracte kunst is dit zo. Mondriaan, en in onze dagen Vasarely, Dewasne, Magnelli e.a. vertegenwoordigen haar verstandelijke, geometrische, constructivistische
richting. De „vormloze" schilderkunst is haar tegenpool. Zij wil elke denk-, ja
zelfs elke bewuste bemiddeling uitschakelen tussen inspiratie en werk. De afstand
tussen de mens en zijn uitdrukking op het doek wil zij zo veel mogelijk inkorten.
Daartoe zijn onmiddellijkheid, contact, continuïteit onontbeerlijk: zij alleen garanderen de authenticiteit van het werk.
Een vergelijking kan misschien duidelijk maken wat we bedoelen. In de grafologie zijn er twee scholen: de analytici en de intuïtieven. De eersten onderzoeken
elke letter afzonderlijk. De anderen houden de tekst ver van het gezicht, overzien
hem in zijn geheel en trachten in de beweging van de hand, zoals die in het
geschrift ligt vastgelegd, een geestelijke aanwezigheid te ontcijferen. Hoe spontaner het handschrift is, des te duidelijker treedt de persoonlijkheid aan het licht.
Doch ook des te vager blijven de contouren: de beschouwing en de interpretatie
van zulk een geschrift is niet alleen het werk van de psycholoog, maar ook van
een dichter, en in de ontcijfering legt men veel van zichzelf.
Daarmee zou men de dialoog kunnen vergelijken tussen de tachisten en hun
bewonderaars. Het schilderij speelt daarbij een 'bemiddelende en als men wil
symbolische rol. De kunstenaar heeft er zich in gesymboliseerd, spontaan, maar
integraal. De beschouwer wordt bij het bekijken ervan niet moe de mens die zich
hierin uitgedrukt heeft én zichzelf te ontcijferen. Natuurlijk gaat het hier niet
meer om een esthetica in de traditionele zin: niet de „schoonheid" van het schilderij (de harmonie, de plastiek, de kleur) is van belang, maar de geestelijke
realiteit welke er, slechts vaag verschijnend, diep in verborgen ligt. Terwijl wij
allen zo onmondig blijven, is hier een leven erin geslaagd, zich uit te spreken,
en dit getuigenis fascineert ons als een gedicht. Men „bewondert" het niet, maar
men gaat erbij aan het dromen, het bewustzijn raakt in zijn ban, laat er zich in
verloren gaan om er zich dan weer in terug te vinden in een onophoudelijk heen
en weer van het schilderij naar zichzelf toe, en van zichzelf terug naar het schilderij.
Inderdaad vertonen deze kunstwerken een opvallende gelijkenis met een handschrift. Vóór alles eisen zij van de kunstenaar beweging en vaart. In het geschrift
blijft het handgebaar zichtbaar: op dezelfde wijze zal dit in het schilderij moeten
gebeuren. Lichaamshouding en armbewegingen zal men ook in het werk nog
kunnen zien als manifeste tekenen van een werkende aanwezigheid. Het is deze
primauteit van de beweging welke de Amerikaanse criticus Harold Rosenberg, in
een artikel in Art News van 1952, aan deze stijl de naam deed geven van action
painting. Een snelle drift fixeren, een bepaalde toestand van het bewustzijn of
het onderbewustzijn, zonder het uitdrukkelijk te willen, suggereren door middel
van een reflex-beweging, betekent dit niet juist „zich uitdrukken" ? En als het
.
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waar is dat de zelfexpressie het doel is van de kunst, dan -bereikt de action painting dit doel onmiddellijk, zonder enige esthetische of intellectuele zorg en vorm,
stijl of school. En des te heviger zal het werk ons aanspreken, naargelang het uit
een spontaner vrijheid ontspringt, als een schreeuw, een gebaar, een lied.
De creatieve beweging moet snel zijn, zonder bijgedachte, zonder terugkeer,
bijna onbewust: een flitsend gebaar. Elk schilderij groeit uit een complexe opeenvolgi^ng van bewegingen, maar hier moet van het ene gebaar naar het andere de
continuïteit volkomen zijn. Het kleinste oponthoud, de geringste hapering in het
ritme ontnemen het schilderij zijn gehele zin. Een dergelijke vaart onderstelt een
langdurige materiële en geestelijke voorbereiding. Niet alleen wordt hier van de
schilder een buitengewone virtuositeit gevraagd, opdat iedere beweging direct
juist zij : penselen, borstels, truweel, verfspuiten en alle verdere benodigdheden
moet hij uitkiezen en klaar leggen voor het gebruik; de kleurengamma die hij
samenzoekt, -bepaalt reeds vooraf het verdere werk en richt de affectiviteit van de
schilder. Maar ook een harde ascetische oefening wordt vereist, welke men zou
kunnen vergelijken met die van de oosterse mysticus: alle verstandelijke afleiding
bant hij uit zijn geest, de krachten van het onderbewustzijn daarentegen bundelt
hij samen, en hij raakt a.h.w. in vervoering. Georges Mathieu roept daarvoor
soms de hulp in van de muziek: jazz zoals in oktober onlangs te Rio de Janeiro,
concrete muziek zoals op 2 april 1959 in de Weense schouwburg. In een ware
uitzinnigheid schildert hij dan met grote agressieve gebaren; in een onthutsend
tempo: een doek van 6 bij 2,5 m in 1 uur tijd voor de camera's van de Franse
T.V. op 24 april van vorig jaar; een ander van 10 m in 2 uur tijd te Rio de
Janeiro. De theater-enscenering (orkest, schouwburgzaal, publiek enz.) helpt de
schilder tot een paroxysme van vervoering. Hij schreeuwt, gesticuleert, loopt en
springt voor het doek, als een bezetene, als een negerdanser in trance. Aan het
eind zinkt hij uitgeput neer, half in zwijm, trillend van vermoeidheid en geheel
bezweet.
Spontaan vergelijken we deze schilderkunst bij de jazz-muziek. We vinden er
dezelfde scheppende vrijheid, dezelfde af wij zing van elke vormelijkheid, dezelf de overprikkeling der zenuwen en uiteindelijk misschien ook dezelfde bevrijding.
át de jazz is tegenover de klassieke muziek, is de action painting tegenover de
traditionele schilderkunst. Maar ook met de surrealistische poëzie houdt ze verband. Feitelijk heeft het surrealisme nooit zijn eigen uitdrukking, gevonden in de
schilderkunst. Een Dali, een Max Ernst, een Duchamp hebben surrealistische
nachtmerries op het doek gebracht met behulp van een uiterst klassieke techniek.
Dali b.v. is een virtuoos van het gelikte tableau en van het ezelschilderij . De
action painting daarentegen voert stelselmatig het programma van het surrealisme uit: zij doet een beroep op het automatisme en de „paranoia". Wat Antonin
Artaud met woorden wil bereiken, verwezenlijkt Georges Mathieu met kleuren.
Doch als we de geest van de action painting willen vatten, moeten we teruggrijpen naar een verder verwijderd vergelijkingspunt: de door de Tchan- of
Zenn-mystiek geïnspireerde Chinese schilderkunst.
Het is geen toeval dat deze school ontstaan is in de Verenigde Staten op de
kust van Californië, zodat men ze zelfs „de school van de Stille Oceaan" heeft
kunnen noemen. In 1947 exposeerde Mark Tobey zijn „tachistische" gouaches te
San Francisco, en ook Pollock heeft lange tijd in deze stad geleefd. Daarbij komt,
J. Pollock
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dat allen persoonlijk contact hebben gezocht met het Oosten en zelf naar Japan
zijn getrokken. De oosterse schilderkunst nu wil een symbool zijn van wijsheid,
van een wijsheid die een afstand nemen is van de steeds oppervlakkige discontinuïteit om in een onverstoorde harmonie te leven met de authentieke continuïteit
van de wereld. Wordt deze harmonie verbroken, dan breekt het geluk. Daarom
moet men zijn bestaan aanpassen aan het ritme der dingen, nergens een scheur,
nergens een aarzeling, nergens een breuk laten ontstaan. Aldus wordt de snelheid
der gebaren bij het schilderen meer dan een techniek: een werkelijke les in geestelijk leven. Op papier, waarin de inkt onmiddellijk in trekt., kan men nooit iets
corrigeren, iedere trek moet direct zeker, definitief zijn. Een zelfde virtuositeit
wordt van de wijze gevraagd om zijn levenskunst te verbeteren. Een hele mystiek
vloeit hier uit voort, welke we hier slechts kunnen suggereren.
Maar ofschoon de tachistische schilderkunst zich door de Chinese kunst liet
inspireren, zoekt ze toch juist het tegengestelde. De oosterling wendt snelheid
van gebaren aan om zijn ziel in harmonie te brengen met de wereld, om zich in
te schakelen in het ware ritme der dingen door zich te bevrijden van alle schijn.
De moderne schilder daarentegen tracht de werkelijkheid geweld aan te doen,
maakt haar stuk, trekt haar in twijfel, neemt er afstand van. Terwijl de oosterse
kunst zielevrede en verzoening met het leven leerde, is deze moderne kunst
agressief, zij vindt haar oorsprong in opstandigheid. Dezelfde procédé's worden
aangewend voor tegengestelde geestelijke doeleinden.
Slechts één ding hebben beide kunstvormen gemeen: zij willen het leven vatten, het a.h.w. verrassen bij zijn ontwaken, in het ontastbare wonder van zijn
ontluiken. Degottex, een medestander van G. Mathieu, heeft boven de deur van
zijn atelier de volgende zin geschreven: „In de Sumi-schilderkunst wordt de
kleinste penseelstreek waar men een tweede maal overgaat, een vlek. Het leven is
er uit" . In de creatieve harmonie, die door de wijsheid in stand gehouden wordt
tussen de ziel en het leven, is de geringste correctie een valse noot, die het geluk
stukbreekt. Op dezelfde wijze vernietigt de geringste correctie in de beweging
van de schilder de spontaneïteit, ze maakt plaats voor twijfels, voor verwikkelingen van het geweten. Het werk verliest zijn élan, het wordt ineens zwaar.
Het belang van dit „snelheidsprincipe" voor de kunst kan moeilijk overschat
worden. Het weerspreekt volkomen de mening welke wij ons vormen over de
ambachtelijke bekwaamheden van de echte schilder. Het classicisme leerde: „polissez le sans cesse et le repolissez". Het moderne devies luidt: „maak het en raak
er niet meer aan" . Dit onderscheid kenmerkt het tachisme misschien het best.
Gewoonlijk wil de schilder dat zijn penseelstreek een bepaald effect teweegbrengt. Bewust richt hij het penseel daarop en alleen daardoor wordt de „vlek"
op het doek een „toets". Schilders als Riopelle (een Franse Canadees, die zoals
G. Mathieu werkt in een soort van vervoering) of Bissière, wier werken op het
eerste gezicht gelijken op tachistische schilderijen, bewerken hun verf deeg, krabben ze dan weer af, enz. Maar de echte tachisten willen het doek zelfs niet aanraken. Het komt er op aan, de kleur met grote snelheid en van op afstand op het
doek te gooien; het doek van dichtbij aanraken zou de volmaakte spontaneïteit
van het gebaar kunnen verstoren. Het doek zou er niet „lelijker" om worden,
maar minder levend, minder instinctief. En wat de action painting juist bedoelt
is, het leven te vatten.
E--
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Vlek en teken
In de kunst bestaan er steeds twee tegengestelde tendensen: die van de zuivere
schilders en die van de tekenaars. De enen verstaan een schilderij als een geheel
van gekleurde vlekken, de anderen als een complex van lijnen. Ook de action
painting splitst zich in twee uiteenlopende scholen.
Vooreerst de Tachisten. Hun naam (van het Franse tache- = vlek) heb-ben ze
gekregen van de Franse criticus P. Gueguen, die er overigens een kleinerende
bedoeling mee had, maar het verschijnsel is in hoofdzaak Amerikaans. De bovenste verdieping van het Museum voor Moderne Kunst te New York was de vorige
zomer gewijd aan de stijlgenoten van Pollock (t 1957) . Zij zijn bijna allemaal in
de V.S. geboren. Tijdens de Amerikaanse expositie te Parijs in januari 1959 vergeleek Jean Cassou de vormloosheid van deze stijl met de poëzie van Walt Whitman: een zelfde, haast wilde vitaliteit, een zelfde onbevangenheid. „Dit naturisme, zei hij, is de grondtoon van het Amerikaans temperament". Het zou overigens fout zijn, het werk van Pollock slechts als een naïeve ontboezeming te beschouwen. Geboren in 1912, en levend aan de kust van de Stille Oceaan, heeft
hij aanvankelijk onder de invloed gestaan van het tragische expressionisme der
Mexicanen, met name van de Mexicaan Orozco en van de fantastische visioenen
van Pinkham Ryder. In zijn spontane kunst, zoals hij die schiep vanaf 1946,
vinden we een koortsigheid, een onrust en soms een geheime angst, die aan zijn
wild tachisme een geestelijke weerklank geeft.
Het tachisme is slechts de praktische en theoretische uitwerking van wat Kandinsky reeds voor de oorlog van 1914 begon in het Bauhaus. Zijn eerste abstracte
doeken zijn bedwelmende vlekken, geïnspireerd op de Russische volkskunst
waarmee hij zich zo graag omringde. Pollock heeft zijn afhankelijkheid trouwens
zelf erkend: hij ging gewoon voort op de weg die gewezen was door de schepper
van de abstracte kunst, maar voerde diens principes door tot hun uiterste consequenties.
Om het schilderij niet te hoeven aanraken, legde hij het horizontaal neer (het
getal van jonge schilders die geen ezel meer gebruiken, neemt toe met de dag) .
Daarna 'bekladde hij het doek zonder gebruik te maken van een penseel, maar
alleen met stokken, borstels, spuiten. Soms goot hij er gewoon een hele pot verf
over uit. De vlekken bedekten elkaar, er ontstonden knoesten en reliëfs en vormen, grillig als wolken. Wanneer hij het doek daarna oprichtte, gebeurde het wel
eens dat de verf in verticale strepen neerliep (dit procédé wordt de dripping
genoemd, en sommige avantgardeschilders maken er tegenwoordig misbruik
van), hetgeen aan deze werken een soms pijnlijke indruk van slordigheid geeft.
Bij het toeval van de creatieve beweging voegt zich aldus het „objectieve" toeval
van een kleurenlek, Een dergelijk kunstwerk heeft geen centrum. Heeft het wel
een .ritme ? Net als de concrete muziek, biedt het ons een toegang tot het vormloze.
Mensen die, zoals wij allen, leven in een streng conventionele wereld, brengt
een schilderij van Pollock heerlijk in de war. In een modern kantoor, waar alles
functioneel is, brengt Pollock de ongekunsteldheid binnen: men komt tot rust
door te kijken naar wat geen zin heeft en nergens toe dient. Men kan beweren,
als men daarbij goed zijn termen afweegt, dat de abstracte kunst opnieuw de
natuur binnenbrengt in de koude kliniek waarin wij gedwongen zijn te leven.
Trouwens, die zogenaamd abstracte kunst streeft er steeds meer naar, ons in te
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wijden in de beschouwing van het concrete: sommige doeken van Pollock lijken
op een oud verroest stuk ijzer, op een stuk stof dat scheurt, op een rotte boomstronk. Dank zij dit doek verschijnt voor onze blik dat eindeloze labyrinth dat de
primitieve mens voor ogen had, vóór het verstand de dingen overmeesterde en
voor zijn gebruik ordende. Een schilderij waaraan grens noch centrum te bespeuren is, bezorgt ons de duizeling van het onbegrensde, en is dit voor de mens die
het schrale leven van de moderne grootstad leidt, niet een voorsmaak van het
oneindige ? In zulk een schilderij ligt veel meer besloten dan de voorstelling zelf,
veel meer dan liet magma van gekleurde vlekken die er op goed geluk op neergeworpen zijn. Nooit zullen wij de vage dromen welke het suggereert, uitdromen, nooit zullen we de vormen die we in deze vormloosheid raden, ontcijferen.
Denken we even aan de vlekken waarvan de psychiaters gebruik maken (de
Rorschach-test b.v.) om hun zieken te helpen van hun neurosen te genezen. De
kunst wordt dan weer een katharsis: ze zuivert ons, ze bevrijdt ons van de
obscure gevoelens die in de nacht van ons bewustzijn rondwaren, door ze uit te
drukken. „Sommige primitieve kenvormen, merkt Dr. Sivadon zeer juist op,
(voorspellingen, helderziendheid) gebruiken eveneens de methoden van het
tachisme afkomstig (koffiedik enz.) om de intuïtie vorm te geven". Als om het
even welke vlek een sensibel houvast kan geven aan de droom, welk een suggestieve 'Kracht zal dan de kleurvlek niet hebben die lyrisch gestructureerd is door
het gebaar van een echt schilder ? Een zogenaamd tachistisch schilderij heeft meer
dan één dimensie. Er zijn geheime verborgenheden in de schijnbare doolhof:
alleen een mens die kan dromen kan de sleutel ervan ontdekken.
Zoals Pollock de meester is van de vlek, is G. Mathieu zonder twijfel de
meester van het teken. Een blik op zijn techniek volstaat om ons daarvan te overtuigen. Hij legt zijn doek niet vóór zich neer, maar plaatst het verticaal; hij
bekladt het niet met kleine vlekken naast elkaar, maar tekent er kleurlijnen op.
Naast lange penselen gebruikt hij daarvoor gehele tuben, welke hij uitdrukt
tegen het doek, zodat knoedels van. zuivere kleur ontstaan. De achtergrond wordt
nauwelijks bewerkt en gelijkt soms een wit blad waarop de kunstenaar met verf
heeft geschreven. Net als Hartung die hem overigens geïnspireerd heeft voelt hij zeer zuiver aan wat een lijn betekenen kan, een eenvoudige zwarte lijn
die zich aftekent op een lichtende achtergrond. Alleen reeds door haarbeweging
vermag zij een hele zielsgesteltenis uit te drukken: dorheid of teerheid, geestdrift
of onwil, angst of geluk; al naar gelang zij opgaat of neerdaalt, zich kronkelt of
ontvouwt. is zij met telkens andere suggesties geladen. Een netwerk, een wirwar
van lijnen spreekt onze zintuigelijkheid aan als een geschrift. Denken we b.v.
aan een. Henri Michaux, die in een mescaline-roes bladzijden volschreef met
koortsige, rillende, onvergetelijke krabbels. Uit sommige tekeningen van een
Degottex spreekt een echt religieuze zuiverheid en grootheid. In sommige van
Mathieu's doeken, zoals het. reusachtige L'Incendie de Rome, tekenen de rode en
zwarte lijnfiguren zich af op een bijna naakte achtergrond. Hun onstuimige
beweging spat aan alle kanten tot vlammende vonken uiteen. Een zelfde geweld
leeft in La Bataille de Tibériade, waar de lijnen verwoed op elkaar losgaan en
elkaar vernietigen. Maar pas in de gouache drukt het graf isme wellicht ten volle
zijn meesterschap uit. Uit de wijde ruimte van een totaal neutrale achtergrond
schiet plotseling een lijn uit: nerveus, doch vast en zelfzeker.
Malraux had het juist voor, toen hij in 1950 Mathieu „een westers kalligraaf"
noemde. Mathieu heeft inderdaad zijn inspiratie gevonden in de Japanse kalli-
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grafie, en men begrijpt zeer goed het succes dat hij oogstte toen hij in 1957 in
Tokio zijn werken tentoonstelde: in vier dagen vijfentwintigduizend bezoekers.
Sinds eeuwenbestaan er in Japan scholen van kalligrafie. De grondelementen
van deze kunst zijn letters, die echter van hun gewone betekenis ontdaan en niet
om hunbetekenis gebruikt worden, doch alleen om zichzelf, om hun inwendig
ritme, hun vormschoonheid. Mathieu heeft de verschillende alfabetten bestudeerd: het Arabische, het Hindoese, het spijkerschrift, om hun mogelijkheden te
,exploreren, en na te gaan onder welke voorwaarden zij erin slaagden „het geestelijke tastbaar te maken'. Want daar gaat het toch om in de eerste plaats.
In de gewone betekenis van het woord, stelt een teken een zaak, een idee, een
,gevoel, of laten we zeggen een werkelijkheid voor die voor het teken bestaat.
Het doet niets anders dan die wetkelijkheid oproepen en voor alle mensen die
het kennen kan het er slechts één oproepen, steeds dezelfde. In het kalligram
echter gaat het teken aan het betekende vooraf: men plaatst ergens een teken, en
wacht dan. af. Gebeurt er niets, wekt het geen glans, geen bekoring, geen droom,
dan is het een doodgeboren teken. Het is slechts schoon als het iets losslaat, zijn
'waarde ligt in het vermogen om het geestelijke te incarneren. Deelt het geen
enkele emotie mee, dan is het waardeloos. Emotie ? Het woord is misschien te
bepaald. Wat een kalligram in het bewustzijn opwekt, kan nauwelijks worden
ontleed: het is een mengsel van esthetisch genot en zielevreugde. Maar niet
iedereen is gevoelig voor dit „magisch" vermogen van het teken. De Japanners
zijn het; wij, in het Westen, beginnen het pas te worden. Onze kunstopvattingen
worden door deze schilderkunst immers ondersteboven gegooid. I.n navolging
van de oudheid heeft de westerse kunst steeds alleen maar getracht „de kosmos
tot de mens te herleiden'', terwijl het nieuwe kunstwerk „een venster opent op
de kosmos" 1 ) . In plaats van uit de werkelijkheid beelden te halen naar mensenmaat en aldus de primauteit van de menselijke geest te manifesteren, willen deze
kunstenaars tekens riskeren, zoals dichters woorden riskeren, in de onontgonnen
domeinen van de ziel, in de hoop dat ze eens, als ontvangtoestellen die muziek
uit de ether capteren, het onvatbare zullen vatten. Niets bestaat voor het schilderij : geen vooraf geconcipieerde vorm, geen idee, geen symbool, geen enkel
esthetisch principe. Het is zuiver schepping. In de mate, dat de vorm, die uit de
hand van de kunstenaar gaat ontspringen, iets kan vatten, wordt hij een teken, en
begint het kunstwerk te leven. Men zou dit kunnen vergelijken met onbekende
schrifttekens die wachten tot er een taal in komt leven. G. Mathieu heeft deze
kunst de Lyrische Abstractie genoemd, waarmee hij bedoelde dat in deze vorm
van abstracte kunst niet de zinnelijke bekoring van vormen en kleuren het voornaamste is, maar wel wat er aan geest, aan ziel, in gesuggereerd wordt.
Terwijl de rede onze wereld met alle geweld wil ordenen en haar geestelijk
steeds benauwder en vervelender maakt, zoekt de kunst bevrijding door terug te
keren naar de chaos, door de chaos op artificiële wijze te herscheppen. Is dat een
blijk van vitaliteit, of is het een supreme wanorde ? Zowel het een als het ander.
Want tegenover een absurde orde zoals de rede rond ons beweert op te trekken wordt de wanorde redelijk en de verwarring wijsheid. De kunst wordt
een begoochelend feest: een explosie van leven, waarin alle orde voor een wijl
wordt vergeten.
1)

G. Mathieu in L'Oeil van april 1959, p. 30.
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Her oude Japan
en de Shinkoshukyo
J. KAMSTRA, lector aan de Nanzan-universiteit

N een vorig artikel over de Sokagakkai hebben we even een blik kunnen werpen op de allernieuwste religieuze ontwikkeling in Japan, welke zich afspeelt
achter de façade van industrie en economie. Daarmee hebben we een klein facet
kunnen onthullen van het geweldige proces der nieuwe godsdiensten, dat zich op
het ogenblik in de Japanse volksmassa's afspeelt: een godsdienstig reveil, dat
niemand van een modern en gecultiveerd land als Japan zou verwachten. Het is
het verschijnsel der Shinkoshukyo ofwel der nieuwste godsdiensten. De aanvankelijke kritiek en onverschilligheid voor dit fenomeen beginnen hier in Japan
langzamerhand tot in godsdienst-wetenschappelijke kringen plaats te maken voor
bewondering en belangstelling. Aan de hand van nog slechts spaarzame gegevens
over dit verschijnsel hopen we hierop enig licht te werpen. Ook voor een echt
Japanse christelijke missionering kan de studie van de shinkoshukyo veel nieuwe
wegen en perspectieven openen.
Het is onmogelijk een juist beeld te krijgen van de naoorlogse situatie wanneer
we niet de ontwikkeling en problemen der oude godsdiensten in ogenschouw
nemen. Want deze hebben de atmosfeer geschapen waarin de shinkoshukyo konden gedijen. Een van de beste Japanse kenners dezer nieuwe godsdiensten schrijft
daarom, dat de shinkoshukyo en de pachinkos (het Japanse hazardspel waaraan
miljoenen verslaafd zijn) door de naoorlogse chaos in het leven geroepen werden
als de plaatsvervangers der oude godsdiensten.
Vijftien augustus negentien vijf en veertig
De man die het naoorlogse Japan de grootste stoot gegeven en daarmee heel
zijn grandioos verleden bijna waardeloos heeft gemaakt, is zonder twijfel Mac
Arthur geweest. We mogen hem gerust op één lijn noemen met Perry, die voor
ruim honderd jaren de Japanse havens voor het Westen openstiet. Niet alleen de
Westerse, ook de moderne Japanse literatuur leidt tot deze conclusie. Hij is de
man geweest die voor de eerste decennia althans door zijn decreten niet alleen de
Japanse democratie, maar ook het klimaat heeft geschapen, waarin de nieuwe
godsdiensten mogelijk werden. Om dit beter te begrijpen moeten we eerst zien
wat hij met deze decreten teniet heeft gedaan.
Het Japanse imperialisme was meer nog dan het nazisme een uiterst ideologische en zelfs godsdienstige beweging. Zij concentreerde zich rondom de persoon
van de keizer, de menselijke god. De soldaten moesten aan het front niet met de
woorden: „ik geloof in Amidabutsu" of „ik beken de wet van de wonderbare
lotus", maar met „Tennoheika banzai", dat is „leve de keizer" sterven en zelfs na
hun dood werd van hun zielen verwacht dat zij in de Pacific rond zouden zwerven om hier en daar schepen van de vij and te vernietigen. Door het ministerie
van binnenlandse zaken werden zelfs communiqués uitgegeven die b.v. meldden
dat bij het eiland Atsu vele honderden zielen van Japanse soldaten enkele sche-
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pen der Amerikanen in de grond hadden geboord. Vanuit de Japanse tempels
moesten de vrouwen, op bevel van hetzelfde ministerie, door hun gebeden en
offers deze geestelijke militaire operaties ondersteunen. Zo was de oorlog door
de Japanse militaire kliek bedoeld als een strijd van alle goden en godjes, levenden en doden tegen de gemeenschappelijke vijand. Samen met het shintoisme
moesten ook al de boeddhistische sekten, volgens de decreten der militaire heersers, dit religieuze nationalistische fanatisme verder opdrijven. Praktisch alle
boeddhistische groeperingen gaven aan deze bevelen gevolg en zij verklaarden de
onderwerping van alle volken aan de Japanse Uebermensch tot de religieuze
daad van deze eeuw. Alleen enkele Nichirensekten en het opvallend zwijgzame
christendom deden hier niet aan mee en moesten door gevangenis en verdachtmakingen hiervoor boeten.
De officiële verklaring van keizer Hirohito op 15 augustus 1945, dat Japan de
oorlog verloren had, had een geweldige uitwerking op het Japanse volk. Dit
radiobericht scheurde het hele Japanse fanatisme aan stukken. Zoals later een van
de stichters van de Sokagakkai zou zeggen, werd Japan ineens door al zijn goden
en godjes verlaten. Zelfs de zielen der soldaten hadden zonder vrucht tegen de
vijand gevochten. De oude godsdiensten hadden ondanks al hun fanatisme gefaald. Dit was de grootste religieuze schok welke dit land ooit te verwerken heeft
gekregen. De ouderen, die in het Shintoisme waren opgevoed, konden het verleden niet meer met de feitelijke toestand overeenbrengen en kwamen tot wanhoop. Vele jongeren die geen uitweg meer zagen, pleegden zelfmoord. Het
gehele volk werd als verdoofd en apathisch. Zelfs onder de christenen waren er
die door dit feit psychisch verlamd werden. Het geloof in de keizergod werd
door hemzelf op de heiligste dag van de Japanse kalender, 1 januari 1946, vernietigd met de verklaring dat hij geen god was en dat alle uitingen over zijn godheid in de voorbije jaren niets anders waren dan verzinsels van een militaire
kliek. Daarmee werd een streep gehaald door het verleden der Japanse keizers
die af zouden stammen van de shintoistische godheid Okami Amaterasu. De ziel
van het staatsshintoisme was kapot. Wat tot nu toe heilig was, werd op één dag
een bedrieglijke verzameling van fabels, een oud feodaal verschijnsel, waarover
velen zich van nu af tegenover de buitenwereld zouden schamen als over iets
onwetenschappelijks en primitiefs. De houding tegenover de van zijn godheid
beroofde keizer was voor velen een probleem geworden. Velen, zoals ook de
priesters van de Isetempel, het brandpunt van shintoisme, bleven in alle stilte in
hem nog een god zien en dit nieuwe symbool van de Japanse democratie een
bijna religieuze eerbied betuigen, die volgens verschillende schrijvers niet veel
verschilt van „die der katholieken voor hun paus" . Het merendeel echter keerde
zich van het shintoisme af en creëerde in jacht naar geld en bezit een soort compensatie voor hun oude godsdiensten. Een nieuwe klasse van O.W.-ers en afpersers ontstond en velen probeerden in de overal verrijzende pachinkos, de geweldige Japanse speelholen, al de ellende van na de oorlog te vergeten. Ook de misdaad nam in die eerste jaren geweldige vormen aan. Er waren nog maar weinig
Japanners over die op hun stromatten hun zenmeditatie verrichtten of wierook
brandden voor de oude goden.
De Japanse democratisering
De democratisering, door Mac Arthur met veel energie ingezet, bespoedigde
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de verdere ontbinding van het staatsshintoisme, daar dit juist de grootste hinderpaal was voor de democratisering van het land. De verklaring der vrijheid van
godsdienst op 4 oktober 1945 ontwapende het van al zijn privileges en volmachten. De bovengenoemde verklaring door de keizer vernietigde ook nog zijn middelpunt van verering. Het Shintobevel verordende dat nieuwe functionarissen bij
hun ambtsaanvaarding niet meer in de Isetempel de Shinninhokoku, dat is de
boodschap van hun nieuwe ambt aan Amaterasu en de zielen der afgestorven
keizers, mochten verrichten. De verklaring van de gelijkheid in rang, afkomst en
godsdienst in par. 14 no. 1 van de nieuwe grondwet, stelde het gelijk met alle
andere godsdiensten. De -bepalingen dat de staat aan niet-publieke organisaties
geen subsidies mocht verlenen en dat op de staatsscholen de zogenaamde religieuze opvoeding verboden was, sneden de laatste betrekkingen van het shintoisme met de staat door. Daardoor had Mac Arthur het staatsshintoisme alle be-staansgrond ontnomen.
Hoe was de houding van het volk tegenover deze maatregelen ? Het verlies
van de oorlog heeft bij velen een tot nu toe ongehoorde kritiek op de oude godsdiensten losgeslagen. Van deze laatste was er geen een in staat deze kritiek het
hoofd te bieden. Bijna allen voelden zich bedrogen. Geen enkel van de oude
godsdiensten en sekten kon het verlies van de oorlog met al de theorieën die zij
onder de oorlog zo dapper verkondigd hadden, overeen brengen. Dit verklaart,
dat de maatregelen van Mac Arthur en het geallieerd hoofdkwartier tegen het
staatsshintoisme bij het volk geen heftig verzet of wrok konden ontketenen.
Want ook voor dit volk had het staatsshintoisme afgedaan. Het was voor de
godsdienst onverschillig geworden en niet van plan er weer voor een tweede keer
„in te lopen".
Het Amerikaanse bestuur hoopte dat de maatregelen van de „christelijke"
generaal Mac Arthur een massale beweging van het Japanse volk naar het christendom zou te weeg brengen. Voordat er ook maar iets dat op zo'n beweging zou
lijken gaande was, werden er al in Europa door enthousiaste missionarissen voorspellingen gepubliceerd, die de bekering van het gehele Japanse volk binnen tien
jaar voorzegden. De bepalingen van Mac Arthur echter hadden alleen maar een
negatieve uitwerking. Het volk zakte nog dieper weg in zijn religieuze verdoving
en apathie. Dit was namelijk niet alleen te danken aan al die maatregelen, maar
aan het meer dan vijftig jaren oude politieke gesol der vroegere Japanse regering
met de bestaande godsdiensten, die daardoor innerlijk totaal uitgehold werden.
Reeds in 1905, zo constateert dr. Akio Saki in een artikel in Shukyoshikoza, was
er van het shintoistische en boeddhistische volksgeloof niet veel meer over dan
een conglomeraat van allerhande magie, animisme en shamanisme met een formeel boeddhistisch of shintoistisch vernisje. Dat alles was nauw verbonden met
een feodaal gezagsgeloof en wat huiselijke moraal, die voortvloeide uit een sterk
afgezwakte voorouderverering.
De nieuwe landverdeling onttroonde ook veel oude heersers op het platteland
en bracht ook daar een heel nieuwe constellatie. Hierdoor werden veel oude en
sterke tradities doorbroken en bleven de tempels alleen nog maar restanten van
een vroeger geloof . Dit kan men tot in de uithoeken van Japan constateren. Zelfs
op Nieuwjaar, waarop toch iedereen in Japan verondersteld wordt naar de tempel te gaan, kan men nu op het platteland nog nauwelijks tempelbezoekers aantreffen. De maatregelen tegen het shintoisme hadden ook het volk hiervan losgemaakt. Het moderne Japan dat evenals Amerika nogal van polls houdt heeft
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op allerlei manieren geprobeerd de godsdienstige naoorlogse verhoudingen in dit
land te peilen. Deze polls leverden verschillende resultaten op. Volgens sommigen was er slechts bij 2 of 3 % van de bevolking belangstelling voor de godsdienst. Maar ook de gunstigste schattingen zijn nog niet al te hoopgevend. Volgens een betrouwbare statistiek die ook in verschillende moderne Japanse werken
over de naoorlogse toestand in Japan geciteerd wordt, wilde na de oorlog een
derde van de Japanse bevolking niets meer van de godsdienst weten. Vooral
arbeiders van fabrieken en ook intellectuelen behoorden tot deze groep. Een
derde van deze groep begon zelfs fanatiek propaganda te maken tegen elke vorm
van godsdienst; communistischeelementen zullen aan deze propaganda niet
vreemd geweest zijn. Een ander derde deel van de bevolking was wel niet pertinent tegen de godsdienst, wilde echter met de bestaande godsdiensten niets te
maken hebben en keerde zich radicaal hiervan af. Dit zou later de klasse worden
waaruit de nieuwste godsdiensten en sekten hun nieuwe leden konden recruteren.
Het laatste derde gedeelte bekende zich tot een van de bestaande godsdiensten.
Meer dan negentig procent van deze laatste groep echter ging zelden of nooit
naar de tempel als het centrum van godsdienstig leven. Zij beperkten zich in hun
devoties tot de butsudan of kamidana; dit waren kastjes, aan de muren van hun
huizen opgehangen, waarin afbeeldingen van de goden en dodentafeltjes van de
voorouders staan. Hiervoor brandden ze wierook of prevelden ze enkele boeddhistische frazen, die voor de meesten niet meer dan magische toverformules
zijn. Slechts onder de laatste 10% van deze groep, dat is 3% van de gehele
bevolking, kon men nog de echte gelovigen vinden, die hun boeddhisme of shintoisme ook ernstig namen. Hierbij moet men ook nog de enkele honderdduizenden christenen rekenen, waarvan ook niet altijd allen even volbloed christenen
waren zoals dat in het buitenland maar al te grif geloofd werd. Vijftig jaren
geschiedenis en de nieuwe decreten van Mac Arthur hadden hun werk wel grondig gedaan. De bestaande godsdiensten hadden voor het merendeel van het
Japanse volk hun betekenis verloren.
Hoe stonden nu de bestaande godsdiensten zelf tegenover deze algehele religieuze ontreddering?
Het Shintoisme
Het shintoisme had na de oorlog de grootste slagen te incasseren. De staatssubsidies waren ingetrokken, vele tempels verwoest, het afperssysteem op het
platteland dat de mensen dwong aan de tempels „geschenken" te geven, te niet
gedaan. De keizer had alle betekenis verloren. De mensen bekommerden zich
niet meer om de tempels en de priesters, die hen 'bedrogen hadden, zodat ook de
inkomsten van die kant opdroogden. De bijna 90.000 shintotempels over het
gehele land waren de ondergang nabij . Het shintoisme werd de eerste j aren na
de oorlog noch door de regering noch door het volk au sérieux genomen. Alleen
zijn folkloristische waarde werd nog erkend. De tempels werden slechts musea
van een feodaal verleden waarmede iedereen wilde breken. De tienduizenden
shintopriesters zagen geen mogelijkheid meer om hun geloof in de sterk veranderde naoorlogse Japanse maatschappij in te bouwen. Ze trokken zich in hun
tempels terug, niet om de nieuwe situatie of de oorspronkelijke bronnen te bestuderen, maar om uit hun baantje zoveel mogelijk winst te maken. Het opkomende
massale Japanse toerisme en de grote tempelfeesten, de matsuri, die evenals onze
kermissen alle religieuze betekenis verloren hebben, vormen voor hen ook nu
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nog een rijke bron van inkomsten. De tempels werden daarbij broeiplaatsen van
allerlei waarzeggerij en bijgeloof, die ook in het naoorlogse moderne Japan een
ongekende belangstelling bleven genieten. De verwoeste tempels werden enken
nog als historische monumenten opgebouwd.
In 1.946 sloten alle shintotempels zich aaneen in een groot shintoverbond en
bepaalden dat de Isetempel, niet ver van Nagoya, voortaan de honyama, de
hoofdtempel zou zijn. In dit centrum van Shintoisme bleef het verlangen naar
het oude staatsshintoisme nog het sterkst voortleven. Herhaaldelijk werden van
hieruit pogingen ondernomen om de regering tot meer welwillendheid jegens
deze tempel te stemmen. Deze bleven niet zonder succes, want de laatste jaren
gaan de eerste minister en de andere leden van zijn kabinet na hun ambtsaanvaarding weer naar de Isetempel, om naar hun zeggen, die goede en oude
folklore in ere te houden. Verschillenden echter zullen dit voorwendsel gebruiken om in Ise Okami Amaterasu weer te vereren. Ook de leden van het keizerlijk
huis bleven naar deze tempel gaan, om zoals het heet aan hun „persoonlijke
devoties" te voldoen. De priesters van deze tempel echter blijven nog steeds in
de keizer een god zien. Het is daarom ook te begrijpen dat het huwelijk van de
„goddelijke" kroonprins met een gewoon meisje uit het volk, nog wel bij de
katholieken opgevoed, vooral in deze kringen kwaad bloed gezet heeft. Op het
ogenblik heeft de Isetempel met al zijn bemoeiingen reeds bereikt dat de regering plannen klaar heeft om deze tempel bijzondere subsidies toe te kennen.
Enige tijd geleden hebben verschillende protestantse sekten in de Japanse pers
hiertegen heftige protesten laten horen. De regering zal ondanks dat haar gang
wel gaan en in strijd met de gelijkheid van godsdienst aan deze tempel subsidies
toekennen.
Ondanks al deze tendensen in de Isetempel, heeft het Shintoisme als volksbeweging geen betekenis meer. De shintoistische priesters zijn een heel eigen ver
van het volk afstaande klasse geworden, die zich een gemakkelijk leventje willen
verzekeren met alle comfort, waarbij een auto en een televisieapparaat inbegrepen
zijn. Zelfs hun religieuze ijver en interesse zijn dood. Het sterkste oordeel over
hen wordt uitgesproken door Kitamura, de stichter van de Odorikyo (de danssekte), een nog wel uit het shintoisme ontstane nieuwe sekte: „de shintopriesters
en bonzen van nu zijn maden, vliegen en bedelaars, dingen die de mond verontreinigen' . Deze woorden van een eerbiedwaardige stichter van een nieuwe godsdienst tonen wel aan, dat de achting van het volk voor deze priesters en bonzen
niet erg groot is, en dat het daarom helemaal geen teken van hoogachting is
wanneer ook onze christelijke geloofsverkondigers met hen gelijkgesteld worden.
De niet-christenen verwonderen zich dan ook het meest over de grote eerbied die
de christenen hun priesters betuigen. Het was uitgesloten dat deze door het volk
verachte priesters het volk zelf weer tot een herleefd shintoisme konden brengen.

Boeddhisme
Hoezeer het staatsshintoisme door de decreten van de bezetter ook getroffen
was, meer dan dit kwam het boeddhisme in een onbeschrijflijke chaos. Met zijn
81.600 tempels en bedehuizen, met meer dan 100.000 bonzen en 70.000 ander
personeel, met zijn 13 hoofdsekten en 28 kleinere sekten werd het evenals het
shintoisme door de meesten als een feodaal restant aangezien en begon nog meer
dan reeds voor de oorlog zijn invloed op het volk te verliezen. De meesten beperkten hun boeddhisme tot wat handengeklap in de tempel of het versieren van
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de butsudan thuis, dat echter langzamerhand niet veel meer waarde gekregen had
dan al de andere meubelstukken.
De naoorlogse bepalingen waren niet tegen het boeddhisme gericht, integendeel de algehele godsdienstvrijheid gaf ook alle boeddhistische sekten meer mogelijkheden tot ontplooiing. Zij hebben echter niet een nieuw reveil van het
boeddhisme kunnen wekken. De bonzen waren zelfs met hun goed ingerichte
theologische instituten niet in staat het boeddhisme in een meer moderne en verstaanbare vorm te gieten. Zij bleven integendeel vasthouden aan de moeilijke en
gecompliceerde terminologie en reserveerden hun boeddhisme voor een kleine
elite, meestal bestaande uit financiers en conservatieve politici. Dat stelde hen in
staat verschillende tempels zelfs met meer luister dan voor de oorlog weer op te
bouwen. Vooral. in Nagoya was dat het geval. Ze sloten zich op binnen de omheining van hun tempels, ver van het volk met zijn ontzettend grote naoorlogse
problemen. Velen lieten zelfs de soetra's en tempels links liggen en werden
experts in politieke of financiële aangelegenheden. Veel bonzen ook, in hun
geloof teleurgesteld, gaven hun geestelijk ambt op en werden klerk op een gemeentehuis of onderwijzer op een lagere of middelbare school. Anderen verbonden zich zelfs met de nieuwe ongelovige Japanse intelligentia om te gaan strijden
tegen elke vorm van godsdienst. De toekomstige bonzen op de boeddhistische
universiteiten waren vol geloofstwijfels en kritiek en gaven hun studies op. De
vroeger zo machtige en invloedrijke klasse der bonzen was geestelijk verlamd en
te onzeker om een nieuwe herleving te bewerken.
De godsdienstvrijheid had zelfs bij het boeddhisme het ongunstige gevolg, dat
de toch al vele sekten in nog meer kleinere microscopische sekten versplinterd
werden. Uit de 26 sekten van 1945 waren er in 1949 al 162 en in 1954 minstens
600 nieuwe ontstaan. Vele vrijzinnigen verdedigden een eigen vrije persoonlijke
vorm en interpretatie onafhankelijk van die der sekten. Ook deze sektenvorming
kon het boeddhisme niet zuiveren van zijn vreemde elementen die het in de loop
der eeuwen uit het shintoisme, animisme e.d. had overgenomen. Zijn innerlijk
uithollingsproces werd er slechts door versneld.
Het kon alleen naar buiten enige eenheid tonen, doordat het in 1952 toetrad
tot de wereldboeddhistische raad en in 1953 de Japanse federatie van het wereldboeddhisme stichtte.
Zo was het boeddhisme evenals het shintoisme tot een organisatie geworden
die enkel nog maar de vele bonzen in leven moest houden. Deze laatsten schrokken niet terug hiervoor tempelschatten of grondgebied van de tempels aan musea,
buitenlandse toeristen of andere belanghebbenden te verkopen.
Hetboeddhisme werd enkel nog maar gezien bij begrafenissen, het shintoisme
bij de opening van gebouwen, wegen en bruggen enkel terwille van de feestelijkheid. Zij beide hadden in het naoorlogse Japan een groot vacuum geschapen,
dat zij zelf niet meer op konden vullen.

Het Christendom
Was het Christendom in staat dit op te vullen ? Mac Arthur en vele vooraanstaande christelijke leiders uit die tijd dachten van wel. Dat, komt in artikelen uit
die tijd herhaaldelijk tot uiting. Men dacht dat het Christendom het enige antwoord was op de nieuwe naoorlogse situatie in Japan. Zo liet Mac Arthur in
september 1945 de latere kardinaal, Mgr. Spellman, als gast van het hoof dkwartier naar Japan komen. Honderden missionarissen moesten uit het buitenland
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komen om dit land binnen de tien jaar te kerstenen. Het hoofdkwartier zelf trof
verschillende regelingen voor al de missionarissen en zendelingen om dit zo snel
mogelijk te verwezenlijken. Zij konden in de eerste jaren na de oorlog zonder
treinkaartje reizen en hadden boven alles voorrang. De Amerikaanse troepen
hielpen zelf mee om getroffen kerken weer te herstellen of nieuwe op te bouwen.
Ook de missionarissen konden meeëten van de proviand van de soldaten. Honderden nieuwe krachten kwamen naar Japan en begonnen vaak zonder voldoende
kennis van taal en volk aan het grote werk der bekering. Zij maakten grif gebruik van de voorrechten die hen geschonken waren. Uit het buitenland kwamen
veel kleren en etenswaren die ze onder het volk gratis moesten verdelen. Dat
werd door velen ook gedaan. Er waren echter ook verschillende elementen die er
niet voor teruggeschrokken zelf gebruikte kleren tegen behoorlijke prijzen te verkopen. Ook werden ladingen suiker, nylons en andere artikelen verhandeld. Dit
heeft al in 1946 in de Japanse pers geen genade kunnen vinden en ook nu nog
grijpen zelfs wetenschappelijke verhandelingen over de toestand na de oorlog
herhaaldelijk op deze feiten terug als een van de grootste hindernissen voor de
aanvaarding van het christendom. De schade hierdoor het christendom berokkend is natuurlijk moeilijk af te wegen, maar dat deze praktijken vooral bij de
beste Japanners veel afkeer gewekt hebben is wel zeker. Daarbij is het verwonderlijk dat alles wat met deze praktijken is opgebouwd, tot een katholiek radiostation toe, weer geheel en al is verloren gegaan. Alleen de slechte reputatie is
gebleven.
Het sterke protectionisme van Mac Arthur over de missionarissen en zendelingen was hoe goed ook bedoeld niet goed voor het Christendom. Want
zoals dat in de missiegeschiedenis herhaaldelijk het geval is geweest, werd het
Christendom maar al te gemakkelijk met de bezetters geïdentificeerd door de
Japanse buitenstaanders, die nu eenmaal niet zo mooi en scherp deze dingen
onderscheiden als insiders.
Ook is het niet waar dat de Japanners, overdonderd door de besluiten van Mac
Arthur, automatisch een eind gemaakt hebben aan hun nationalisme om plaats te
maken voor de godsdienst van de overwinnaar. De komst van ontzettend veel
buitenlandse zendelingen en missionarissen naar Japan versterkte velen in de
mening dat het Christendom alleen maar een buitenlandse aangelegenheid was.
De oudere zendelingen en missionarissen kwamen uit de benepenheid der
oorlogsjaren in een ongehoorde vrijheid. Ondanks hun langere Japanse ervaringen waren ook zij niet opgewassen tegen de naoorlogse toestanden. Zij hadden
geen op die toestanden afgepaste plannen en materiaal klaar om meteen de grote
massa's van het volk naar het christendom te trekken. De meeste boeken en
andere publikaties waren en zijn voor een te hoog publiek geschreven, zodat deze
door slechts 10% van het volk gelezen konden worden. Praktisch alle bekeerlingen kwamen uit de beter gesitueerde klassen. Meer dan een volksbeweging werd
het Christendom een elitegodsdienst. Ook de herhaalde pogingen om de keizer te
bekeren en christelijk te beïnvloeden hebben veel kwaad bloed gezet.
Er zijn ongetwijfeld na de oorlog door het christendom grote dingen tot stand
gebracht. We hoeven hier alleen al aan de vele nieuwe universiteiten en scholen
te denken waardoor het een grote invloed uitoefent op de toekomstige Japanse
leiders. Het aantal gelovigen is in de naoorlogse periode meer dan verdubbeld, al
zijn er dan ook onder dit aantal tienduizenden die al lang vergeten zijn dat ze
ooit gedoopt zijn. Ook het katholieke Japan heeft zijn eigen priester-vodden-
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rapers en veel anderen die ook met het gewone volk meer contact tot stand proberen te brengen. Dat alles echter neemt niet weg dat het Christendom niet in
staat is geweest het vacuum op te vullen, door Shintoisme en Boeddhisme in dit
land veroorzaakt. Het Christendom was na de oorlog niet klaar en genoeg voorbereid om het nieuwe keerpunt in de Japanse geschiedenis tot het uiterste toe
tactisch uit te buiten. Dat dit niet gebeurd is, berust ook op een verkeerde opvatting in Europa en vooral Amerika van Japan als een heidens land, d.w.z. als een
land dat in één adem genoemd wordt met Nieuw-Guinea en Afrika. Niets is
voor de Japanners meer kwetsend dan dit. Want velen van die „heidenen" zijn
goed thuis in de Westerse filosofie, zij kennen zelfs de leer van de H. Schrift en
de Kerk beter en grondiger dan menig intellectueel in het „christelijke" Europa
en Amerika. Primitief als in die andere landen is het Japanse heidendom dus
niet ! Het stelt aan de missionarissen heel wat andere en gecompliceerdere eisen
dan in genoemde gebieden en zelfs in hun eigen moederland. Zijn religieuze
toestand is ook te ingewikkeld om door iedere missionaris begrepen te kunnen
worden. Het Christendom moet hiermee rekening houden zowel in de opleiding
van zijn nieuwe krachten als de methoden voor zijn propaganda. Dit laatste kan
echter alleen, wanneer het over een researchinstituut beschikt, waarin door zijn
beste experts deze methoden ontworpen en bestudeerd worden. Tegenwoordig
heeft ook in Japan iedere fabriek, iedere grotere zaak haar eigen planningbureau
en experts op alle gebied. Het Christendom echter dat duizenden krachten en
geweldige kapitalen inzet voor zijn verbreiding kan tenminste hier in Japan de
aanpassing van zijn leer aan de Japanse psyche, zijn katechetische methodes, verdediging tegen aanvallen van de nieuwere Japanse sekten niet meer aan iedere
missionaris afzonderlijk overlaten ! In dit opzicht heeft het zo in het Westen verachte Japanse „heidendom" toch wel een hele voorsprong op de Kerk. Want dit
heidendom, vertakt in ontelbare sekten, beschikt reeds over deze grote instituten
en spaart geld noch moeite om deze zo modern mogelijk te outilleren. Van hieruit wordt de Kerk het heftigst bestreden en zij hebben reeds vele christenen aan
het wankelen gebracht. Op grond hiervan moeten we zeggen dat het Christendom, ondanks verdubbeling van het aantal gelovigen de eerste fase heeft verloren. De tweede fase echter mag het niet verliezen, want dan zou het geheel en al
door de Shinkoshukyo uit Japan verdrongen worden.
Het Christendom heeft evenmin als het boeddhisme of shintoisme de meer
dan 90% Japanse „onkerkelijken" voor zich kunnen winnen. Velen meenden dat
dit kwam omdat zij niet veel zouden verschillen van hun Europese of Amerikaanse broeders. Het Japan van nu zou om deze reden dichter bij Europa en
Amerika gekomen zijn dan ooit. Dit is echter niet waar. Bij alle accomodatie aan
het Westen heeft het Japanse volk ook nu nog zijn eigen karakter bewaard. Zelfs
bij de Japanse „onkerkelijken" is het verlangen naar godsdienst nog niet dood.
Het zal alleen een godsdienst moeten zijn die aan hun moderne behoeften en
problemen tegemoet komt. De vele vormen van Shinkoshukyo hebben dit begrepen en met een geweldig wetenschappelijk apparaat, met een nieuwe lekenstand,
en een totaal nieuwe organisatie deze mensen in hun greep kunnen krijgen. Terwijl het christendom met enkele honderdduizenden toenam, wisten de nieuwste
Japanse godsdiensten in nog geen tien jaar tijd meer dan tien miljoen aanhangers
voor zich te winnen. In een later artikel hopen wij dat nader te kunnen belichten.
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Toneel in Nederland
JAN ROS S.J.

V

AN een afsluiting van ons toneelseizoen kan tegenwoordig niet, van een
onderbreking nauwelijks worden gesproken. Toch wordt het einde augustus
begin september heropend, bij de meeste gezelschappen met een blijspel, herinnering wellicht aan een ver verleden, toen september kermismaand was. Traditie
is ook, dat Nieuwjaarsdag 'bijna overal een première brengt. Een adempauze kan
dit niet worden genoemd, zodat een overzicht over vier maanden nauwelijks als
een balans opmaken kan worden beschouwd. Voor een werkelijke beoordeling is
een langere periode nodig en om helder te zien een grotere afstand. Een korte
bespreking kan toch misschien nut hebben, want een overzicht van de vijf en
twintig gespeelde stukken 1 ) maakt een 'bonte en overladen indruk.
Zijn vijftigjarig toneeljubileum heeft Albert van Dalsum bij de Haagse Comedie gevierd op hem waardige en kenmerkende wijze met de titelrol in Sauls dood
van Abel J. Herzberg, in een Nederlands stuk dus, wat van Dalsum tot ere en
ons tot verheugenis strekt. Bovendien een prachtig stuk van formaat, dat op
waardige wijze gestalte geeft aan de in de Bijbel verhaalde boeiende geschiedenis
van Israëls eerste koning, een tragische figuur, immers niet opgewassen tegen de
taak die hem is toevertrouwd. Hij moet dan ook beleven en aanvaarden dat David zijn roeping overneemt. Aan schuldgevoel gaat hij te gronde. Het eerste
tafereel getuigt van een grote dramatische kracht. Deze hoogte blijft niet gehandhaaf d. Het stuk gaat in taferelen uiteenvallen, de overige rollen zijn vaag gehouden, zodat Saul geen waardige tegenspelers krijgt. Maar in diens karakter is de
schrijver diep doorgedrongen. De zeer verzorgde voorstelling werd door Paul
Steenbergen sober en ingehouden geregisseerd met vermij ding van alle theatrale
effecten. Van Dalsum had zich hieraan aangepast en gaf met meer innerlijke dan
uiterlijke kracht een diep indringende vertolking van grootse allure van de vorst,
vader, gelovige, mens. Een indrukwekkende en ontroerende creatie.
Tien november jongstleden was het tweehonderd jaar geleden, dat Friedrich
Schiller geboren is. Op bescheiden wijze is dit feit in Nederland herdacht door
een opvoering van zijn Don Carlos, Infant von Spanten, bij het Rotterdams
Toneel onder leiding van Karl Guttmann, een bewonderaar van Schillers werk
1 ) Nederlandse Comedie: Félicien Marceau, Hier met de poet; Molière, Geleerde
dames; Thomas Wolfe-Ketti Frings, Engel, kijk terug; Brendan Behan, De Gijzelaar;
Paul Osborn, Eerste liefde . . ? 1. Haagse Comedie: Samuel Taylor en C. Otis Skinner,
Wie geeft de bruid weg?; Jean Anouilh, De Dolleman of de verliefde reactionair; Max
Frisch, Biedermann en de Brandstichters en De grote woede van Philipp Hotz; Abel J
Herzberg, Sauls dood; Hermann Bahr, Principes. Rotterdams Toneel: Eduard Veter~
man, De vrouwenstaking (Lysistrata 1946); Marivaux, Liefde van vier kanten;
Ted Willis, 'n Hete zomeravond; Friedrich Schiller, Don Carlos; Ferens Molnar, To~
neel op het kasteel. Theater: Leonard Spigelgas, Mama San; T. S. Eliot, Een staats~
man van verdienste; Archibald Macleish, J.B.; Ostrowski, Eerst geen duit en plots een
daalder. H(et) Z(uidelijk) T(oneel) Ensemble: Oscar Wilde, Lady Windermere's
Waaier; Karl Wittlinger, Kent U de Melkweg?. Puck: Hans Keuls, Als kat en hond;
Shakespeare. Een Midzomernachtdroom; Francois Billetdoux, Tchin-tchin; J. B. Priestley, Pelikaan~eiland
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en een kundig regisseur. Don Carlos is een moeilijk stuk. Jaren lang heeft de
schrijver er aan gewerkt. Het is te lang en te vol met uiterlijke intriges. Begonde liefde van Carlos tot zijn stiefmoeder, die eens
nen als een f amiliedrama
zijn verloofde was is het later omgebogen tot een ideeëndrama, de strijd
namelijk tussen absolutisme en vrijheid. De ongelukkige zoon van de Spaanse
koning is dan niet meer de hoofdpersoon. Voornaamste tegenstander van Philips II wordt de Markies van Posa, Carlos' vriend. Deze twee tegenstanders zijn
aan elkaar verwant. Zij gebruiken dezelfde middelen en verschillen uiteindelijk
niet veel van elkaar in karakter. Hieraan heeft het stuk zijn waarde en grootheid
te danken. Ons doet het soms ouderwets of naïef aan.
Het werk van Schiller vereist grootse opzet en stijl, pathos en kunst van verzenzeggen. Het bevat prachtige rollen, die echter grote spelers vragen, terwijl
ook de vele kleinere rollen dikwijls belangrijk zijn. Dit alles kan geen enkel
gezelschap in Nederland opbrengen, omdat bij ons van een traditie op dit punt
in het geheel geen sprake is. Met deze moeilijkheden voor ogen mag men spreken van een verdienstelijke opvoering met niet weinig tekorten. Maar zij wist
dikwijls te boeien en het publiek te voldoen. Vorstelijkheid, praal en pracht van
een Spaans hof werden alleen uiterlijk en dan nog niet eens altijd bereikt. De bij
Schiller onmisbare geestdrift was in de voorstelling al te zeer afwezig.
Het moet voor de toneelgroep die de naam Puck draagt, een aantrekkelijke
gedachte zijn geweest haar tienjarig bestaan te vieren door het spelen van Shakespeare's Een Midzomernachtdroom. Het uitvoeren van dit plan werd een teleurstelling en bleef beneden de overigens moeilijke opgave. De bezetting bleek in
vele opzichten onvoldoende en de poëtische sfeer, betovering en speelsheid, die
dit stuk vragen, bleven uit. Deze jubileumstukken zijn poëzie en voor het werkelijk grote toneel, zeker de grote tragedie, schijnt dit wel een vereiste. Niemand is
hier meer van overtuigd dan T. S. Eliot, die het tekenend heeft uitgedrukt: „Shakespeare is een groter toneelschrijver dan Ibsen, niet omdat hij een groter toneelschrijver is maar omdat hij een groter dichter is" . Zelf schrijft hij dan ook zijn
stukken in zeer vrije verzen en nergens is hij zijn ideaal dichter genaderd dan in
Een staatsman van verdienste, dat door Theater is opgevoerd. Het is zijn meest
eenvoudige stuk, voornaam, nobel, vol goede bedoelingen. Het stuk echter vergelijken met Sophocles' Oedipus in Colonus lijkt mij weinig zin te hebben.
In de gave opvoering door Theater was terecht de aandacht geconcentreerd op
de tekst. Sober en ingehouden werden de voornaamste rollen gespeeld. Deze
voorstelling van een zeker niet gemakkelijk te spelen werk was een mooie prestatie.. Ook aan de opvoering van Archibald Macleish' J.B. bij ditzelfde gezelschap
heeft het niet gelegen, dat dit stuk een grote teleurstelling bleek te zijn, vooral
na wat er aan roep over was voorafgegaan. Zowel de regisseur Robert de Vries
als de talrijke spelers hebben met grote liefde aan dit stuk gewerkt.
De schrijver heeft het boek Job willen omzetten in moderne tijd. De rampen
die hem en zijn gezin treffen, worden veroorzaakt door oorlog, verkeer, zedenmisdrijf, atoomgeweld. Als troosters treden op een psycholoog, een communist
en een geestelijke. Het geheel is echter verward gebleven, onduidelijk, niet verantwoord, gericht op theateref f ecten, geforceerd, vol herinneringen aan het
Duitse expressionisme van 1920 -1930. Naast de verhevenheid en grootsheid van
het bijbelboek is dit gedoe klein en onmachtig. J.B. is geen Job geworden.
Een ernstig stuk, maar dan in de buurt van de draak, is Engel, kijk terug,
waarmee Ketti Frings een mislukte poging gedaan heeft om het autobiografische,
-
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lyrische, vitale, maar ook overdreven rhetorische en pathetische Look homeward,
angel van Thomas Wolfe in een toneelstuk om te zetten. Toneel is het niet geworden, wel een aantal zwaar aangezette, op zichzelf staande scènes, die druipen
van onwaarachtigheid. In zover het stuk dit toeliet, kwamen een aantal spelers tot
fraaie spelprestaties als leden of pensiongasten van de vreemde, ongelukkige en
onverkwikkelijke familie Grant. In het zwakke en rommelige geheel waren
enkele scènes volslagen onmogelijk. Aan toneelbewerking en opvoering had men
beter niet kunnen beginnen.
Bijna al te eenvoudig is 'n Hete zomeravond van Ted Willis, een eerlijk,
onderhoudend en gevoelig volksstuk, niet het werk van een groot toneelschrijver,
maar geslaagd in de tekening van het milieu. Het probeert een belangrijk vraagstuk te behandelen, zonder zeer origineel daarin te zijn of het werkelijk te benaderen. Een vakbondsleider bestrijdt het superioriteitsgevoel van het blanke ras.
Als er dan ook moeilijkheden ontstaan op zijn werk omdat een neger tot voorman is benoemd, weet hij een proteststaking te voorkomen. Maar nu maakt zijn
dochter haar plan bekend te gaan trouwen met een neger. Zijn gevoel is ertegen,
want het leven van zijn kind zal ongelukkig worden. Veel sterker is de afkeer
tegen dit huwelijk bij zijn vrouw, die hij omwille van zijn vakbond heeft verwaarloosd. In zijn oplossing blijft de schrijver vaag en zeker heeft hij niet genoeg
de liefde van het blanke meisje voor de neger op de voorgrond geplaatst. Het
Rotterdams Toneel bracht hiervan een boeiende voorstelling.
In een serie „Weekendtoneel" wil het gezelschap Puck stukken brengen die
belangrijk kunnen worden geacht, maar ongeschikt zijn voor de gewone exploitatie. Als eerste hiervan werd gekozen Tchin-tchin van Francois Billetdoux.
Uitgangspunt van dit stuk is de moderne huwelijksellende. Een welgesteld
Italiaans zakenman en een deftige Engelse doktersvrouw, wier echtgenoten een
verhouding met elkaar hebben, bespreken de voor hen hieruit ontstane situatie en
komen tot een samenleving, die mislukt. Beiden geraken zij aan de drank en
ontsporen maatschappelijk geheel. Het thema van dit werk, dat in het begin
geestig is, maar later melodramatisch wordt en zeer breedsprakig, is de afbraak
van alle levenswaarden. Het eindigt dan ook met de totale zelfvernietiging.
De rest van het repertoire bestond uit blijspelen, oude en nieuwe, waarbij weer
eens bleek hoe moeilijk het voor ons toneel is de kleur, vaart en lichte speelsheid
op te brengen, die b.v. Molière, Marivaux, Wilde of Molnar eisen.
Geleerde dames (1672) is niet Molière's beste werk. Zijn spot met de blauwkousen van zijn tijd, die dwepen met wetenschap, kunst en literatuur, maar de
gewone liefde en hun personeel verachten, doet soms lichtelijk verouderd aan.
Algemeen blijft het stuk in zover het zich keert tegen mensen die anders willen
schijnen dan zij zijn. De opvoering was amusant. Toch was er een zekere matheid
in de soms ongenuanceerde en met nadruk gespeelde voorstelling.
Meer zwier en luchthartigheid vereist nog Marivaux, wiens werk immers
liefdesspel geeft met nadruk op het laatste gedeelte van dit woord. Liefde van
vier kanten (1723) heette bij het Rotterdams Toneel La double inconstance van
deze schrijver. De Franse titel geeft beter de inhoud weer. De vorst bemint een
dorpsmeisje, dat verliefd is op haar dorpsgenoot Harlekijn. Een hofdame maakt
Harlekijn van het boerenmeisje los, doordat zij op hem en hij op haar verliefd
wordt. Weer zijn er twee paren, maar de combinatie is anders. De wiskunde van
de liefde, heeft men Marivaux' stukken genoemd. Mede misschien doordat de
Franse regisseur Guy Suarès het anders dan anderen wilde doen, wat bij deze in
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ons land zeldzaam gespeelde schrijver nu juist niet nodig was geweest, bleef de
speeltrant wat zwaar voor dit door en door Franse en daarom elegante en gracieuse stuk. Eenheid in stijl ontbrak, kluchtigheid en overdrijving schaadden het
geheel.
Matig succes zal er weggelegd zijn voor Eerst geen duit en plots een daalder
(1871) van Ostrowski bij Theater. Deze verjaarde „beelden uit het Moskouse
leven" kunnen ons maar weinig interesseren met hun ongeloofwaardig verhaaltje
over onnozelheid en schurkachtigheid van trieste, soms kluchtige figuren.
De stukken van Oscar Wilde brengen de aristocratie uit het einde van de
vorige eeuw op het toneel, die zichzelf erg belangrijk achtte en aan het met zorg
beoefende woordenspel een grote plaats toekende. De inhoud van Lady Windermere's waaier (1892) is nogal melodramatisch. De moeder met een „verleden"
die dreigt het geluk van haar deugdzame dochter te verstoren maar zich dan voor
haar opoffert, levert een vrij magere en ongeloofwaardige intrige. In de voorstelling bij Ensemble werd deze intrige als echt gespeeld, zodat de vermakelij kheid van de conversatie meer op de achtergrond geraakte. De opvoering was dus
niet sprankelend en kunstmatig genoeg, maar zelfs als dit wel het geval was geweest, zou het stuk vermoedelijk toch zijn tegengevallen.
Hermann Bahr weet hoe een blijspel moet zijn, luchtig maar niet oppervlakkig, spottend, maar mild en met sympathie, bewegelijk en gevat maar toch gemoedelijk. Grofheid, cynisme, brutaliteit, erotiek zijn vermeden. Als perfect vakman schrijft hij een flitsende dialoog, treft de juiste stemming en schept werkelij ke toneelsituaties. Zijn in ons land nog niet gespeelde Principes (1912) was
dan ook een gelukkige keuze van de Haagse Comedie. Vader en moeder Esch
zijn onverbeterlijke wereldverbeteraars. Zoonlief, nog gymnasiast, bericht dat hij
verloofd is met een keukenmeisje. De ouders gaan op de keuken af om het
standverschil weg te praten, maar de jongen staat ondertussen al voor een ander
in vlam. Het loopt dan ook allemaal anders en beter dan vader had gedacht, die
overigens uit de opgedane ondervindingen direct nieuwe principes weet te voorschijn te toveren. In een voortreffelijke bezetting gaf het gezelschap een bij zonder amusante voorstelling van dit geslaagde blijspel.
Toneel op het kasteel (1925) van Molnar berust op één prachtige vondst
waardoor het zo broos wordt, dat men telkens de neiging heeft er „breekbaar"
op te schrijven. Het jongleert met het toneel en zo met schijn en werkelijkheid,
dat men terecht in verband hiermee van Pirandello gesproken heeft. Een bewerking door de bekende Engelse grappenmaker Wodehouse klinkt dan ook merkwaardig. Het kluchtelement komt daarmee naar voren wat ook in de overigens
wel succesvolle opvoering bij het Rotterdams Toneel het geval was.
Eerste liefde.. ? ! (1930) van Paul Osborn is onnozel. Een warhoofd van een
vrouw denkt dat zij na jaren haar eerste liefde ontmoet, maar vergist zich in
naam en persoon. Haar schaap van een -dochter, met gekke ideeën over de schande van sexuele onervarenheid, probeert met hem een avontuur te beleven. Omdat
een stuk nu eenmaal een eind moet hebben, komt alles terecht. Zelfs een voorwendsel tot goed toneelspel werd het geval niet helemaal, omdat de kluchttoon
dikwijls te veel overheerste in de voorstelling bij de Nederlandse Comedie.
Tot opening van het seizoen en inwijding van de ingrijpend en succesvol verbouwde Rotterdamse schouwburg heeft het gezelschap van deze stad de zeer vrije
bewerking van een comedie van Aristophanes gekozen, die Eduard Veterman
kort na de oorlog onder de titel De Vrouwenstaking (Lysistrata 1946) geschre-
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ven heeft 2 ) . In grote lijnen heeft Veterman het stuk van Aristophanes gevolgd,
maar poëzie is niet ontstaan. Dikwijls moet men spreken van vaardig rijmwerk
en ook goedkope grapjes ontbreken niet. Het koor, twee Amerikaanse toeristen,
die Athene bezoeken, heeft een zeer zwakke tekst. In prachtige decors en kostuums en met vele regievondsten is een levendige en amusante voorstelling tot
stand gekomen.
Onder de stukken van de allerlaatste tijd zal bij velen op de eerste plaats de
aandacht uitgaan naar Jean Anouilh. Hij is immers een geboren toneelschrijver.
Heeft hij ook iets te zeggen ? Vooral de laatste tijd is hij er voortdurend op uit
om dit zelf te ontkennen. Hij zegt dat hij alleen wil amuseren. Dit amuseren lukt
hem in ieder geval zeer dikwijls. Bijna altijd is zijn werk boeiend. Geestig, dikwijls giftig, spot hij met alles. Grofheden ontbreken ook niet. Virtuoos is hij in
vele opzichten, vooral als hij toneel op het toneel wil brengen. Ook dit gebeurt
weer in De Dolleman of de verliefde reactionair. Deze dolleman is een gepensioneerd generaal, die in het kleine dorp, waarin hij zich heeft teruggetrokken,
met een aantal vrienden min of meer tegen hun zin een complot smeedt om
Frankrijk van zijn wormstekigheid te genezen. Deze samenzwering is belachelijk.
Onze reactionair is ook verliefd, en wel op zijn veel jongere vrouw, die zich niet
helemaal gelukkig voelt met haar wereldvreemde, doordravende echtgenoot. Met
zijn kinderen en inwonende zuster heeft hij ook moeilijkheden. Dit alles biedt
gelegenheid tot een aantal vermakelijke, soms ontroerende scènes. De schrijver
lijkt in dit stuk minder venijnig dan anders; hij schijnt tenslotte voor zijn generaal sympathie te hebben.
De Haagse Comedie is het aangewezen gezelschap voor dit soort stukken.
Onder regie van Cees Laseur werd er een zeer goede voorstelling van gegeven.
Onder de voortreffelijke regie van Joris Diels heeft dit gezelschap ook een
sterke voorstelling gegeven van twee één-akters van de in het Duits schrijvende
Zwitserse architect Max Frisch, in wiens werk het expressionisme nog duidelijke
sporen heeft achtergelaten. Een te gewilde en bedachte indruk maakt dan ook
zijn „Lehrstuck ohne Lehre'' Biedermann en de Brandstichters. Biedermann,
fabrikant van haarwater, is een karakterloos man, bang voor die boven hem staan
of sterker zijn dan hij, onbarmhartig voor degenen over wie hij iets te zeggen
heeft. Met open ogen gaat hij zijn ondergang tegemoet, omdat hij niet durft te
zien. Tenslotte geeft hij zelfs lucifers aan de worstelaar en zijn slimme kameraad,
die zich bij hem in huis genesteld hebben en tot de brandstichters behoren, die
het land en de stad onveilig maken. Om zaken te blijven doen en geld te verdienen wil hij zelfs met het kwaad marchanderen. Natuurlijk tot zijn ongeluk.
Deze merkwaardige verbinding van eenvoud en kunstmatigheid in een voor het
publiek onwennige vorm was interessant. Ook de kleinere rollen waren goed
bezet. Daarna volgde nog een pure klucht De grote woede van Phili p p Hotz.
Een merkwaardig stuk met een zonderling gegeven is Kent U de Melkweg?
van Karl Wittlinger, dat met twee acteurs een avond .te boeien weet. In een psychiatrische inrichting voeren een dokter en een patiënt voor de andere patiënten
een toneelstuk op dat door de patiënt is geschreven. Inhoud hiervan vormen een
aantal gebeurtenissen uit het leven van deze dromer, die door het leven is ge2 ) De Griekse titel „Mevrouw Demobilisatie" geeft het doel aan dat de vrouwen
beogen, namelijk hun mannen te dwingen vrede te sluiten, de Nederlandse het middel,
waardoor zij trachten dit doel te bereiken.
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kneusd en niet meer op deze aarde thuis hoort. Behandeld wordt het geval met
de lichte toets van de komedie, waarin overal met intelligente humor de blijspeltoon is vastgehouden.
Een extravagant spel heet De Gjjzelaar van Brendan Behan. Een stuk kan men
het nauwelijks noemen. Het bezit de eigenschappen die wij van Iers toneel kennen, waar altijd heel vreemde lieden optreden, die als in een roes hun instincten
uitleven. Bij Behan neemt dit. alles onevenredige afmetingen aan, niets is hem
heilig, zodat hij scabreus en profanerend wordt. Vitaal is het zeker, maar ook
rommelig en vol lawaai. Tragedie en klucht lopen door elkaar in een onstuimig
geheel, dat geen geheel is geworden, maar door zang en dans los met elkaar verbonden scènes gebleven is. Na de pauze is de schrijver wel ongeveer uitgepraat.
Men vraagt zich af of dit werk thuis hoort in de Amsterdamse Stadsschouwburg,
waarin de Nederlandse Comedie in een sterke bezetting van dit veel spelers vragende stuk er een voorstelling van gegeven heeft waarin leven en vaart zat.
De laatste opmerkingen gelden in even sterke mate voor Hier met de poet van
Félicien Marceau, waarin een prostituée haar levensloop vertelt, die zich ondertussen in een groot aantal korte scènes afspeelt. Het stuk vervalst de werkelijkheid, is op effect berekend en compromitteert het publiek dat erom lacht.
Bijna al te vriendelijk is Mama San van Leonard Spigelgass, waarin een hartelijke joodse weduwe van uit Brooklyn in Japan terecht komt en daar veel sterker
blijkt dan haar schoonzoon in het regelen van de handelsbetrekkingen tussen
Amerika en Japan, omdat de invloedrijke Japanner, van wie alles afhangt, verliefd op haar is geworden. Milieuschildering is in dit stuk waarin weinig gebeurt
en dit nog in langzaam tempo, belangrijk, maar volmaakt in orde bij een regisseur als Cruys Voorbergh. Door voortreffelijk spel wordt het stuk op hoger plan
gebracht.
Nog meer doet dit het spel in Wie geeft de bruid weg? van Samuel Taylor en
C. Otis Skinner, waarin een vader zijn gezin vijftien jaar geleden verlaten heeft
en nu terugkomt om bij het huwelijk van zijn dochter „de bruid weg te geven".
Moeder is ondertussen hertrouwd, wat de situatie een wrang gevoel geeft. Papa
brengt de dochter het hoofd op hol en het huwelijk gaat voorlopig niet door. De
auteurs vinden het echter een „min of meer verdrietig 'blijspel' omdat vader zo
„eenzaam" is. Eigenlijk is hij alleen maar een lammeling. Het hele geval doet
zeer onwaarachtig aan.
Veel meer dan van het vulgaire en smakeloze Als kat en hond van Hans
Keuls zal Puck plezier beleven van Pelikaan-eiland, waarin J. B. Priestly na een
lange aanloop handig goochelt met een aantal typen die op een verlaten eiland
een schat zijn gaan opgraven en deze ook werkelijk gevonden hebben. Een
opvoering met vaart van dit luidruchtige stuk hielp het ook over een onbevredigend slot heen.
Ook reorganisatieplannen hebben niet ontbroken. De leuze was prachtig: het
is taak van het toneel voorstellingen te verzorgen op zo hoog mogelijk artistiek
peil. Ongelukkig waren echter de argumenten en verdacht de plotselinge bezorgdheid voor de televisie. Als middelen werden natuurlijk voorgesteld beperking van het doublure-systeem en van het reizen, wat betekent van de toneelspreiding. Ondertussen is de vraag naar goed toneel ook buiten het Westen en de
grote steden zo gestegen, dat het een landsbelang is geworden hieraan te voldoen. Vooral bij gebrek aan werkelijke leiders zal een oplossing die de goede
middenweg ontdekt, niet gemakkelijk gevonden worden.

OECUMENISCHE KRONIEK

Oecumenisch gesprek
in Duitsland
W. BOELENS S.J.

O

KTOBER gaf rumoer te zien in Duitse evangelische kringen, naar aanleiding van de vraag welke houding men heeft aan te nemen tegenover de
communistische macht achter het IJzeren Gordijn. Dit is een overweging waard.
Begin oktober ging
onder leiding van de Landesbischof van Thüringen Mitzenheim
een delegatie van de mddenduitse kerken naar Rusland voor een
officieel contact met de orthodoxe Kerk. Op 21 oktober reisde een officiële
delegatie van de kerken Rijnland en Westfalen naar Praag. Naar aanleiding hiervan verklaarde de Prises van de Westfiulische Landeskirche D. Wilm, dat men
oecumenische betrekkingen met de Russische orthodoxen wilde bevorderen. Hij
had van Russische geestelijken gehoord dat 85 % der kinderen gedoopt werden
en dat de kerken overvol waren. W. Wilm voegde er aan toe, dat de orthodoxe
Kerk geen concessies doet aan het communisme
al kan zij dit systeem niet
politiek bestrijden
en dat het christelijke westen ten onrechte het levende
oosterse christendom doodzwijgt. Tenslotte, eind oktober keerden een tiental
West-Berlijnse predikanten en drie Vikarinnen (waaronder de Nederlandse Bé
Ruys die door de Ned. Herv. Kerk naar Berlijn was uitgezonden) terug van een
onofficiële reis door de Sovjet-Unie.
Deze drie feiten zijn een welsprekend getuigenis van de interesse en de hoop,
welke in bepaalde sectoren van de reformatie leven ten opzichte van vruchtbaarheid in contacten met de Russische orthodoxie. Dat ook in de Wereldraad der
Kerken deze hoop leeft, bleek op Rhodos. Barth, en met hem de barthiaanse
groepen in alle landen van het continent, neemt eveneens een pacifieke houding
tegenover de communistische samenleving aan: op vele Duitse kerkleiders heeft
Barth daarenboven een invloed die niet beperkt blijft tot de speculatieve dogmatische theologie.
noodzakelijk verbonDeze verdraagzaamheid tegenover het communisme
wordt echter niet door allen
den aan dit contact met de Russische orthodoxen
gehuldigd en veroorzaakt spanningen in de Lutherse kerken. Zo schreef de bisschop van Berlijn-Brandenburg, Otto Dibelius, die tevens voorzitter is van de
Evangelische Kerken in Duitsland, een brief aan de Landesbischof van Hannover, Hans Lilj e, bij gelegenheid van diens 60e verjaardag. Hierin betoogde Dibeals door God gesanctioneerd volgens
lius dat hij het begrip „wettig gezag"
niet toepasbaar acht op een totalitaire staat. Welke consequenties dit
Rom. 13
heeft voor de huidige christen zou hij later nader uiteenzetten. De brief van
Dibelius werd in druk uitgegeven en kon in ruime kring opschudding verwekken, want hij distantieert zich kennelijk van een kerkelijke uitspraak van enige
jaren geleden. Het is zelfs z6 ver gekomen dat de Synode van Berlijn-Brandenburg zich in een schrijven met de bisschop oneens verklaart. Dit deed eveneens
Hans Lilje op de onlangs te Lübeck gehouden Lutherische Generalsynode. De
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uitwendige staatsorde is door God gesanctioneerd, ook al erkent die staat dit niet.
Van de andere kant hebben enige evangelische kerkleiders bezwaren geuit tegen
bisschop Mitzenheim van Thüringen, die zeer eenzijdig lof heeft toegezwaaid
aan de oost-Duitse regering. Wat te zwaarder weegt, daar Mitzenheim plaatsvervangend voorzitter is van de Ost-Kirchen-Konferenz. De verzoenende politiek
van Mitzenheim wordt niet gebillijkt door het feit, dat er financiële steun door
wordt verkregen voor dienstreizen en godsdienstonderwijs.

Uit het bovenstaande volgt hoezeer de aandacht van een deel der evangelische
kringen op het oosten gericht is maar tevens hoezeer hiermede tijd en energie
verloren gaat die aan het gesprek met Rome had besteed kunnen worden. Temeer
maar helaas wordt dit niet ingezien daar een vrij en eerlijk gesprek met de
Russische orthodoxen niet mogelijk is. De sowjets benutten principieel de orthodoxen voor een infiltratie in het westen. Dat men toch voortdurend op het
oosten gericht blijft wordt alleen afdoende verklaard door een wantrouwen
jegens het Rooms-Katholicisme. De tendentieuze berichtgeving over het katholiek-orthodoxe contact op Rhodos liet hetzelfde zien: het, gevolg was een afgelasten van de geplande ontmoeting te Assisi van katholieke en protestantse vertegenwoordigers.
Er is echter ook een groepering evangelische christenen die inzien dat tot werkelijke kerkeenheid alleen te geraken is wanneer op de eerste plaats contact tussen protestants en rooms-katholiek ontstaat. In heel zijn wezen is het protestantisme voortgekomen uit een kritisch staan tegenover het rooms-katholicisme. De
groepering die zo denkt is de „Sammlung'' 1 ) . En met hun ideaal, op de eerste
plaats een gesprek met de R.K. Kerk, bouwen ze voort aan een ideaal, dat onder
de oorlog ontstond maar heden ten dage niet meer zo hoog genoteerd staat.
Op intellectueel niveau bestaan er zeer vruchtbare contacten tussen katholiek
de theoen protestant. Over de reformatorische „Groten" Barth en Bultmann
logische existentialisten zijn in de laatste jaren belangrijke studies verschenen
van katholieke zijde. De werken van Urs von Balthasar en Küng hebben er toe
geleid, dat Barth zijn oordeel over de katholieke theologie meer nuanceerde: een
zekere gespreksvorm werd bereikt. Bestudering van Bultmann en andere vooraanstaande reformatorische exegeten heeft grote winst opgeleverd voor de katholieke
exegese en theologie, omdat duidelijk werd, hoe groot het aandeel was van de
theologische visies der geïnspireerde schrijvers bij de redactie van Evangeliën en
Brieven. Hierdoor viel er nieuw licht op de realiteiten van leergezag en traditie,
wat niet dan met groot nadeel verwaarloosd kan worden zowel door de katholieke als door de protestantse theologie. Bij Bultmann is echter geen gesprek met
en geen toenadering tot de katholieke theologie te verwachten, omdat hij met zijn
radicale bijbel-kritiek de nieuw-ontdekte „katholieke lijnen" verwerpt als corruptie van Jesus' oorspronkelijke evangelische boodschap. Valt er met Barth te praten over onderdelen hij is te zelfstandig om zich met enige reformator te vereenzelvigen en iedereen gaat op zijn tijd voor de bijl , in de grote lijn staat hij
ver van de incarnatorische katholieke theologie af. Dit is nog sterker het geval bij
de barthiaanse epigonen, die de bewegelijkheid van hun meester missen en er
-

-
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Zie over deze beweging: J. Kerkhofs, Worden de Evangelischen katholiek? in

Streven, november 1958, pp. 164-168.
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moeite mee hebben alle wendingen mee te maken, welke in ieder nieuw deel van
de Kirchliche Dogmatik aan de dag treden, De dialectische existentiële theologie
bevrucht het katholieke denken, maar voor een oecumenisch gesprek kan men er
niet direct grote verwachtingen van hebben. Dit doet overigens niets af aan de
,grote waarde der katholieke publikaties op dit terrein.
Voor oecumenische contacten dient men vooral het oog te richten op de orthodoxe groepen, die uitgaan van hun oorspronkelijke belijdenis-geschriften. Die
onderzoeken in hoeverre de huidige reformatie trouw is aan die bronnen en in
hoeverre de huidige reformatie eventuele eenzijdigheden van de bronnen nogmaals op de spits drijft. De belij denisgeschrif ten zijn opgesteld tegen echte of
vermeende uitwassen in de Katholieke Kerk en stellen ons in bezorgdheid de
vraag hoe het met onze geloofsleer en met ons geloofsleven gesteld is. Bij een
oecumenisch gesprek zal blijken dat veel 16.e eeuwse bezwaren tegen de Catholica
niet meer gelden en dat er nader gesproken dient te worden over vele beslissingen van de Reformatie aangaande sacrament en ambt. In het licht van herleefde
en verdiepte bijbel-kennis is dit nieuw gesprek zinvol.
Zo'n belangrijke orthodoxe groep is de „Sammlung'', een Lutherse groepering
die geen eigenlijke organisatie kent en waarvan men het aantal geestverwanten
ook niet bij benadering kan aangeven, maar die ontegenzeggelijk sinds hun optreden in 1957 een grote invloed in Duitsland uitoefenen, al is dit bij velen als
„teken van tegenspraak". Het vorig jaar publiceerden de leiders, Propst Dr.
Asmussen c.s. het boek Katholische Reformation, waarin zij hun idealen omtrent
een hervorming der Reformatie in katholieke zin blootlegden. In verband met dit
boek schreef J. Kerkhofs S.J. in dit tijdschrift (november 1958) over de Sammlung.

Voor enkele weken verscheen het eerste Jahrbuch der Sammlung, dat tot titel
draagt Die Erb uïnd e 2 ) , naar het referaat dat Prof. E. Kinder uit Munster op
uitnodiging van de Sammlung hield te Lochmuhle voor een groep evangelische
en katholieke theologen, We willen hier niet ingaan op de belangrijke voordracht van Kinder, die de kern van het boek uitmaakt. Zijn voordracht wordt
gevolgd door een verklaring van de katholieke partners (met „imprimatur" gedrukt), dat ze geen eigenlijke scheidende verschillen konden formuleren tussen
de leer van Kinder en het katholieke dogma. Kinder is het zij met nadruk
genoteerd geen lid van de Sammlung. Wat hij brengt pretendeert een theologie van de Belij denisgeschrif ten te zijn. Kinder's collega's zullen er in de naaste
toekomst wel over disputeren, inhoeverre hier van een autochtone of private
interpretatie sprake is.
In het boek Die Erbsunde neemt Hans Asmussen de gelegenheid te baat om in
twee bijdragen de reactie te wegen, die Katholische Reformation heeft opgeroepen. Nog steeds heeft de Sammlung te kampen met felle tegenstand van de kant
van kerkleiders. Max Lackmann, de vruchtbaarste theologische schrijver van de
groepering, heeft in het begin van dit jaar zijn ambt van Pfarrer te Soest moeten
opgeven na een leertuchtproces. Nog steeds wordt er geen aandacht aan het
katholicisme in positieve zin gewijd. Integendeel, de aandacht blijft voornamelijk
geconcentreerd op een uitzichtloze verstandhouding met de oosters-Russische
2

) E. Kinder, Die Erbsunde. , Schwaben Verlag, Stuttgart, 1959, 148 pp.
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orthodoxie. Enige voorbeelden van deze afleidingsmanoeuvres uit de laatste tijd
hebben wij aangegeven. Tenslotte bepaalt Asmussen zijn visie op het hedendaagse protestantisme nader.
De eeuwen na de reformatie-periode hebben de kloof met Rome steeds verbreed: de eenzijdigheid van het protest is toegespitst en heeft zich verhard. De
theologie is deterministischer geworden en minder incarnatorisch; heeft steeds
minder oog voor kerk en sacramenten. Het geloof kreeg steeds minder inhoud
tot dédain voor dogmatiek toe , zodat we bijna zouden gaan spreken van
bijbels deïsme. De persoonlijke gerichtheid op en overgave aan God werd teveel
los gezien van de concrete aardse situatie, waarin die geloofsovergave zich moet
realiseren als een bijbels „vruchtdragen". Waar men in de dialectisch-existentiële
theologie wel oog heeft voor een concrete beslissing (Entscheidung bij Barth en
Bultmann) ziet men dit individualistisch, zonder sociale binding aan christelijke
traditie of objectief-bindende kerkleer. Men staat vreemd tegenover algemene
ethische normen: de houding inzake huwelijksethiek en tegenover communisme
wordt aan het individu ter bepaling overgelaten. Asmussen wijst er op, hoe de
houding van Barth in zijn brief aan een Pfarrer achter het Ijzeren Gordijn in
feite leidt tot „Privatisierung der Kirche", als men niet meer officieel stelling
kan nemen tegenover een principieel atheïstisch systeem. Het is immers wel wat
al te veel van ons gevraagd, als we moeten inzien dat „het niet-belijden nu net
het eigenlijke belijden van onze tijd is". Dit is tevéél dialectiek. Het is alleen
maar gelukkig, dat deze ongelukkige brief van Barth zo weinig weerklank heeft
gevonden, ook in de kringen van zijn aanhangers.
In zijn Vorwort richt Asmussen zich dan ook tot ons katholieken met behartigenswaardige woorden, toch vooral niet bij Barth en Bultmann te blijven staan,
maar de belij denisschrif ten als uitgangspunt van gesprek te nemen en zo het
wezen van het reformatorisch christendom te leren verstaan en beantwoorden.
De katholieke partner zal daarbij vooral bijbeltheologie moeten beoefenen, welke
nieuwe mogelijkheden biedt. Al nemen we bij de evangelische kerkleiding een
afzijdigheid ten opzichte van de katholieke Kerk waar, in brede kringen hebben
de gemeenteleden een interesse voor de R.K. Kerk, wat alleen al blijkt uit de
bloeiende interconfessionele gespreksgroepen der Una Sancta in Duitsland. Deze
openheid voor het gesprek met de R.K. Kerk heeft vooral de Sammlung, reden
waarom wij met hen in contact moeten treden. Hier leeft bijna neuralgisch
een verlangen naar de eenheid, welke Jesus onder ons eiste.
Het boek Die Erbsund e bevat verder een lezenswaardige bijdrage van de onverdachte evangelische Prof. Peter Brunner van Heidelberg, waarin hij tot op
verbazende hoogte een aantal programmapunten van de Sammlung aanvaardt:
vooral dat de Reformatie op de eerste plaats in contact dient te treden met de
R.K. Kerk. Uit deze Kerk is de Reformatie voortgekomen en op deze Kerk is ze
kritisch gericht. Verder geeft Brunner toe, dat er over het Avondmaal als offer
meer te zeggen is dan de Reformatie heeft gedaan en dat de R.K. Kerk meer
ernst maakt met het „in vrezen en beven" leven volgens Gods eisen dan de
Reformatie. In zijn slot distantieert hij zich echter scherp van de Sammlung als
veel te ver de Roomse kant uitgaande in de punten van hiërarchie-successie, traditie en Eucharistie.

Tot slot publiceert Asmussen in het boekje zijn antwoord op Brunner in be-
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wogen woorden. Wel het belangrijkste is zijn betoog, waarom de R.K. Kerk
dichter bij het Lutheranisme staat dan vele kerken die bij de Wereldraad zijn
aangesloten. Vele kerken hebben te weinig oog voor het sacrament. Eveneens belangrijk is de uiteenzetting van Asmussen, waarin de Reformatie het „door geloof alleen" te abstract eenzijdig heeft gezien. Bij geloven aan het woord der
verkondiging is er iets méégegeven, n.l. sacrament en ambt: dit laatste zal weer
meer geïncorporeerd moeten worden. Tenslotte bekent Asmussen openhartig dat
hij zich „niet thuis voelt bij kerkleiders, die streven naar vrede met bij uitstek
antichristelijke machten" en dat hij zich aangetrokken voelt tot de omgeving
„waar men zich niet voor martelaren schaamt" (p. 125). Wij wensen dit boekje
in handen van vele katholieken maar ook in de handen van vele reformatorische
christenen. Het kan er stellig in grote mate toe bijdragen, dat bij niet-katholieken
het anti-Rome-affect als vooroordeel wijkt en men er oog voor krijgt hoe in de
R.K. Kerk ernst gemaakt wordt met het leven naar Gods eisen, tot de getuigenis
van het bloed toe, achter het IJzeren Gordijn. Wij distantiëren ons niet van het
verzet der christenen in Polen en Hongarije maar verenigen ons ermee, in sympathie en vooral in sterkend gebed.

Brief uit
het Midden-Oosten

0. HENDRIKS A.A.

E laatste drie maanden van 1959 zijn in het Midden-Oosten gekenmerkt
geworden door belangrijke politieke gebeurtenissen. Twee .feiten overheersen deze situatie: de wending in de politiek van Nasser en de felle opleving van
de Palestijnse kwestie.
Nasser heeft op de eerste plaats zijn houding tegenover Syrië herzien. Deze
maatregel werd hoofdzakelijk ingegeven door de moeilijke situatie in Syrië zelf,
welke tot een uitbarsting moest leiden of tot een aansluiting met Irak. Generaal
Amer, vice-president, die tot pro-consul van de noordelijke provincie (Syrië)
werd benoemd, heeft onmiddellijk de toestand ingezien en maatregelen getroffen
om Syrië van de zware economische druk te bevrijden. Syrië kan in de huidige
omstandigheden niet terugkeren tot de vrij-handel, maar generaal Amer heeft
reeds de invoerrechten verminderd, de transito-handel met de naburige landen
verbeterd en de agrarische hervorming herzien. Door dit kordaat ingrijpen is de
Unie natuurlijk in haar wezen aangetast, daar er geen sprake meer is van een
monetaire en economische eenheid. Maar Nasser heeft voor het ogenblik zijn
prestige weer gered. Het is de vraag of Amer ook een zekere politieke vrijheid
zal toestaan door de herleving der partijen. Sinds de laatste verkiezingen (juli
1959) bestaat er hoofdzakelijk één partij (Partij der nationale eenheid); zelfs de
Baath-partij, welke steeds een grote invloed heeft gehad en de unie met Egypte
heeft gesloten, is uitgeschakeld. Syrië heeft ook een politieke veiligheidsklep
nodig, doch hierin schijnt -de hervorming van Amer te stuiten op de wil van
Saraj . Het overhaast vertrek van Amer naar Caïro (bezoek, dat tegen alle verwachtingen in meer dan een week geduurd heeft) gaf aanleiding tot allerlei veronderstellingen: onenigheid tussen Amer en Saraj, Amer keert niet terug, wanneer Saraj blijft, enz. Al deze „verzinsels" zijn natuurlijk door Caïro ontkend
geworden.
Door de aanwezigheid van generaal Amer is de aantrekkingskracht van Irak
op Syrië verminderd: en feitelijk heeft Egypte zijn maatregelen tegen Irak genomen. Meer en meer wil Nasser Irak isoleren, na ingezien te hebben dat een
samenwerking onmogelijk is. Eind december is er plotseling een openbaar conflict ontstaan tussen Amer en de vier ministers van de Baath-partij, die gezamenlijk hun ontslag hebben ingediend uit protest tegen de herziening van de agrarische hervorming door Amer. De ministers beweren, dat Amer hun socialistisch
plan heeft ondermijnd: Amer beweert, dat hun plan onmenselijk was. De vier
ministers bezetten de sleutelposities van de hervorming; nu zal Amer beroep
moeten doen op de oude politieke partijen (volkspartij, nationale partij) en zelfs
op medewerkers van kolonel Sjichahli, welke allen tegen de unie waren.
Een tweede politieke verandering, welke minder duidelijk te verklaren is,
bestaat in het feit, dat Nasser de politieke betrekkingen met Engeland heeft hernomen en de hulp van Amerika aanvaard. Wij kennen de politieke en psychologische fouten, welke Amerika, bij gebrek aan doorzicht in het probleem of de
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problemen van het Midden-Oosten, hier steeds begaan heeft, en waarvan Rusland handig voordeel heeft weten te trekken. Toen in 1956 Eugène Black hulp
aanbood, werd hij door Nasser betiteld als een „tweede Lesseps'', die Egypte
wilde onderwerpen; nu wordt de grootste hulp,welke tot nu toe aan Egypte verleend is, graag aanvaard. Amerika leent 55 miljoen dollars voor de onderneming
van zeven werk-objecten, de BIRD 56 miljoen 500.000 dollars voor de uitbreiding
van het Suez-kanaal: daarnaast leent Amerika nog geld voor allerlei noodzakelijke ondernemingen, zoals b.v. de installatie van de televisie en het bouwen van
een fabriek voor het maken van T.V.-toestellen (5 1/2 miljoen Egyptische ponden) . Al deze leningen kunnen in Egyptisch geld worden terugbetaald. De ware
reden van deze omkeer is moeilijk te achterhalen. Het is zeker, dat de oplossing
van het economisch probleem in Egypte voor Nasser primordiaal is : het is trouwens steeds zijn doel geweest de levensstandaard van het volk te verhogen. Ook
heeft hij ingezien, dat Rusland alleen niet in staat is hem totaal te ondersteunen,
en dikwijls in de uitvoering der werken te laat is. Wellicht vreest hij werkelijk
het communistisch gevaar in het Midden-Oosten, waaraan hij van de andere kant
hard meewerkt door het psychologisch succes van Rusland steeds te vergroten.
Voor Rusland is het minder belangrijk hier en daar een weinig „vervolgd" te
worden, wanneer het maar het vertrouwen der Arabieren behoudt. Amerika van
zijn kant heeft steeds gewerkt om door Nasser zijn positie in het Midden-Oosten
te herstellen. Het maakt dus gretig van deze gelegenheid gebruik om weer „aanvaard" te worden, vooral daar het hoopt zo spoedig mogelijk de Palestijnse
kwestie met Nasser te kunnen regelen.
Het Sionisme blijft nog steeds de doorn in het vlees der Arabische staten: hier
heeft de rede geen rechten meer, alleen de hartstochten spreken. De Palestijnse
kwestie is plotseling weer fel opgelaaid, terwijl gedurende de zomer, toen Hammarskj oeld een oplossing voorstelde, alle Arabische staten gezwegen hebben. Nu
wordt echter én van de kant van Israël, én van de kant der Arabieren een gevaarlijk spel gespeeld. Nasser houdt het Suez-kanaal voor Israël gesloten, SaoediArabië dreigt de Golf van Akaba te sluiten, terwijl Israël als een uitdaging de
laatste fase van de Jordaan-werken aankondigt. Door de besproeiing van de
Negerev-woestijn door het water van de Jordaan kan Israël 4 miljoen mensen
meer opnemen en voeden, hetgeen de Arabische staten als een bedreiging beschouwen. Het werk is bijna voltooid, terwijl de Arabische Liga pas eind januari
moet samenkomen om „gezamenlijk" maatregelen te treffen.
Daar deze conferentie te Caïro gehouden wordt zal Irak zeker niet aanwezig
zijn. Trouwens Kassem volgt zijn eigen politiek. Na eerst in oktober geschermd
te hebben met „de vruchtbare halve maan" (oud idee van Noury Said), heeft
Kassem als reactie op de Arabische verontwaardiging tegen Israël voorgesteld
wederom de staat Palestina te stichten door de strook van Gaza en Cis-Jordanië
te verenigen en zelfstandig te maken, daar deze streken door Egypte en TransJordanië in 1.950 geannexeerd zijn. Voor de verwezenlijking van hun plan speculeren Amerika en Egypte op de interarabische economie, door Hammarskj oeld
voorgesteld als basis van een mogelijke oplossing van de Palestijnse kwestie:
Kassem speelt op het gevoel der vluchtelingen, en wellicht op vele landen van de
Uno. Het proces tegen de aanvallers van Kassera is, zoals dit te verwachten was,
uitgegroeid in een diatribe tegen Egypte en Jordanië. Maar men weet nog steeds
de ware motieven van deze aanslag niet, nog minder de werkelijke toestand in
Irak of de juiste politieke richting van Kassem. Steeds hoort men tegenstrijdige
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berichten: nu eens zijn de communisten uitgeschakeld, dan is er weer opstand;
het conflict met Iran wordt alleen onderhouden om de inwendige moeilijkheden
te verbergen, enz. Men moet echter de situatie in Irak niet overdrijven: Irak is
een land van positieve inslag, doch in het mengelmoes van allerlei minderheden
en communiteiten is het moeilijk onmiddellijk een „democratische" staat te
vormen.
In Libanon was het eind van het jaar niet erg gunstig voor de regering van 8
ministers. Zoals u weet staat het bestuur van president Sjeab in het teken van een
hernieuwing van het staatsapparaat op basis van eerlijkheid en bekwaamheid. Na
enigszins de rust hersteld te hebben steeds hebben hier en daar nog aanvallen
en bomaanslagen plaats heeft de regering-Karame zich aan de administratieve
hervorming gewijd. Deze hervorming bevat drie stadia: 1. het uitvaardigen van
decreten en wetten betreffende de nieuwe administratie; 2. het organiseren van
de ambtelijke functie in al haar geledingen, technische kaders vormen en bekwame ambtenaren aanstellen, die in de nieuwe geest kunnen en willen werken;
3. de nieuwe institutie in beweging brengen, de nodige aanpassingen doen en
toezicht houden. Op 17 december 1959 moest het tweede stadium afgewerkt
zijn: het derde stadium eindigt op 30 juni 1960. Tot nu had een ieder vertrouwen in de oprechtheid en grote werkzaamheid van de regering: het Libanees
scepticisme was overwonnen en men hoopte, dat Libanon eindelijk een nieuwe
administratieve en politieke geest zou ademen. Deze hoop steunde op tastbare
feiten: de benoemingen voor de „Conseil de la Fonction publique" en de ..Inspection générale'', twee lichamen welke de administratie moeten herscholen en
controleren, waren uitstekend; ook in de streekbesturen (mohafazat en caza)
waren eerlijke en bekwame mannen aangesteld, ofschoon men hier altijd beweert
dat verstand en eerlijkheid nooit samen gaan. Doch de ingrijpende verandering
moest plaats hebben in de topfuncties der ministeries en staatsinstellingen
(secretarissen- en directeuren-generaal) . Deze kopstukken hebben in Libanon
aan alle pogingen van hervorming weerstaan, doch nu hoopte men dat ook deze
zone gezuiverd zou worden. Dit had reeds deze zomer gedaan moeten worden,
doch door zijn lange afwezigheid heeft Karame zich aan zijn plicht onttrokken.
De 16de december was het de laatste dag voor deze benoemingen. Deze dag is
nefast geworden voor de regering Karame. Op enige kleine verschuivingen na,
zijn alle kopstukken gebleven: de regering heeft hen niet kunnen of durven
veranderen, zodat de hoof dleiding corrupt blijft en de hervorming moeilijk door
te voeren. De algemene opinie is ontgoocheld en heeft geen vertrouwen meer, de
pers is losgebarsten in een heftige verontwaardiging tegen de ministers en de
oude bonzen, die ook deze hervorming overleefd hebben en hun systeem van
corruptie en connectie kunnen voortzetten. Zelfs het parlement, dat noch contact
met het volk noch met de regering had, is plotseling uit de dood opgestaan en
eist met groot tumult de rechten der communiteiten op. De regering had slechts
een meerderheid van 7 stemmen bij de vertrouwensstemming, waarvan 4 stemmen van de ministers: het zal moeilijk zijn het vertrouwen te herwinnen. Toch
gaat het briljante leven in Libanon gewoon door: er worden overal grote hotels,
flats en huizen gebouwd, het Casino bij Beiroet is op schitterende wijze ingewijd
met 2000 gasten, een diner van 500 genodigden en een cocktail van 15.000 snoepers; in het intiem, hemelsblauw geschilderd salonnetje Jout va" mag men
alleen maar miljoenen L.L. verspelen: de regering werkt hard aan de nieuwe
verkiezingswet, de schoolkaart (verplicht gratis onderwijs), ziekteverzekering,
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vermindering der prijzen voor de levensmiddelen en vooral voor de medicamenten, en stelt als gift voor het nieuwe jaar 100 miljoen L.L. voor openbare werken
ter beschikking; niemand weet hoe, maar Libanon blijft een rijk land. Daarom
moet men in het Midden-Oosten zich niet al te veel storen aan de wisselende
dagelijkse feiten, geïnspireerd door een „moderne" geest en zwaar beladen met
atavisme. Men moet hier vooral oog hebben voor de steeds groeiende ontwikkeling van het Arabisch nationalisme, dat naar eenheid zoekt in een sfeer van haat
Israël, van
vn afkeer tegen het Westen en van vertrouwen in Rusland. Libanon heeft zijn bedding gevonden: zijn probleem is de handhaving van het
inwendig evenwicht van een islamo-christelijke symbiose. Het is wellicht paradoxaal te beweren, dat Libanon weer het centrum van de Arabische cultuur kan
worden door zich juist in acht te nemen tegen de eenheidsdrang, zoals deze zich
in de andere Arabische landen ontwikkelt. Hierin bestaat de huidige roeping van
Libanon in de Arabische wirwar van politieke en godsdienstige tendensen. Maar
ik ben bang verdwaald te raken in deze hoge 'beschouwingen : 1960 zal ons
genoeg verrassende feiten brengen om mijn te lange Arabische brieven te vullen.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

ADAT op 16 september van het afgelopen jaar president de Gaulle na lang
beraad tenslotte verklaard had, dat zijn besluit t.a.v. Algerije was genomen,
en hij zich had uitgesproken voor „autodétermination", was het onmiddellijk
duidelijk, dat deze beslissing niet in goede aarde viel bij de „colons" en de militaire leiding in Algerije. Zij hadden van de Gaulle, die door hun optreden van
13 mei 1958 aan de macht was gekomen, een heel andere houding verwacht n.l.
een oplossing in hun geest d.w.z. integratie, waaronder zij dan verstonden de
consolidering van de positie, die de colons zich hebben verworven. Ook in
„France Métropolitaine" waren er, die de politiek van de Gaulle afkeurden;
George Bidault, ex-premier en oprichter van de christen-democratische M.R.P.,
waarmee hij echter sinds mei 1958 gebroken heeft, stelde zich aan het hoofd van
de Rassemblement pour l'Algérie Française en sprak zich daarmee uit tegen de
Gaulle; verder bleken er ook meningsverschillen te zijn binnen de U.N.R. over
de Algerijnse politiek. In oktober was er reeds sprake van fascistische moordcomplotten, die door middel van aanslagen zouden trachten de plannen van de
president te doorkruisen; er zou ook een complot zijn gesmeed om de regering
omver te werpen en vervolgens de Gaulle een ultimatum te stellen een nieuwe
regering te vormen o.l.v. Bidault, dus zijn gehele Algerijnse politiek te herzien.
Het bestaan van dit complot werd door Bidault ontkend, die tevens beweerde,
dat het hele verhaal slechts moest dienen om de voorstanders van een Frans
Algerije in een slecht daglicht te stellen. In het licht van de jongste gebeurtenissen is het commentaar van Le Monde tekenend, waarin het blad in oktober constateert, dat nu een krachtproef vermeden is, maar tevens de vraag stelt of
men zal wachten met optreden tegen de werkelijke aanstokers totdat een nieuwe
dertiende mei bijna geslaagd zal zijn.
Of in oktober een dergelijk complot heeft bestaan, zal vooralsnog wel niet uit
te maken zijn; zo ja, dan heeft men ingezien., dat het noodzakelijk was een gunstiger tijdstip af te wachten. Blijkbaar meende men, dat dit afgelopen maand was
aangebroken. Toen openbaarden zich n.l. meningsverschillen in de boezem der
regering tussen de minister van financiën en economie, Pinay, de schepper van de
op 1 januari jl. ingevoerde nieuwe zware franc en de bewerker van het economische herstel van Frankrijk tijdens de 5e republiek, en enkele andere ministers
w.o. Debré over het te voeren financieel-economische beleid. Deze betroffen
hoofdzakelijk de plannen tot het verlenen van medezeggenschap aan de arbeiders
in de bestuursraden van particuliere ondernemingen en tot het stichten van een
staatsbedrijf voor de raffinage en distributie van de Sahara-petroleum. Pinay's
bezwaar tegen het eerste plan was, dat het zou voeren tot een sovjetisatie van het
bedrijfsleven gezien de grote aanhang van de communistisch georiënteerde
C.G.T. onder de arbeiders. In het tweede plan zag Pinay een te zware last voor
de staat, terwijl het tevens zou kunnen leiden tot een autarkisch systeem, hetgeen
in strijd zou zijn met zijn politiek van liberalisatie.
Dit laatste hangt samen met de eigenlijke oorzaak van het meningsverschil;
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Pinay vreest n.l. het verwijt, dat Frankrijk hierdoor het W. zou verzwakken t.o.
het 0. En daarmee zijn wij gekomen aan de politieke opvattingen van Pinay. Hij
is het niet eens met de stroeve houding van de Gaulle tegenover de V.St. en de
Nato en hij heeft zijn kritiek in dezen nooit onder stoelen of banken gestoken.
Dit alles leidde tot een steeds meer gespannen verhouding en tenslotte ging de
Gaulle ertoe over hem op 13 januari te ontslaan. Uit de benoeming van Baumgartner, gouverneur van de Bank van Frankrijk, als zijn opvolger bleek duidelijk,
dat de financieel-economische politiek van Pinay niet de oorzaak was van het
geschil, daar Baumgartner het in grote trekken eens is met de opvattingen van
Pinay en zelfs wordt genoemd als degene, die talrijke maatregelen van hem heeft
geïnspireerd. Men verwacht nu in elk geval de voortzetting van de economische
politiek van Pinay, hetgeen althans voorlopig voorkwam, dat de financiële positie
van Frankrijk ernstige nadelen ondervond van deze geschillen.
Kritiek op de houding van de Gaulle t.o.v. de Nato en de Europese Gemeenschap werd ook geuit in de kringen van de M.R.P.; hier drong men eveneens aan
op versterking en uitbreiding van de Nato in hetbelang van Frankrijk zelf. In
verband met deze kritiek zouden wij willen wijzen op uitlatingen van Pinay na
zijn ontslag. Hij zei zich terug te trekken uit heel het politieke leven „althans
voor het ogenblik" en tevens dat hij ter beschikking bleef van het land. Men
leidt hieruit af, dat Pinay in aanmerking wenst te komen als cv. de opvolging
van de Gaulle ter sprake zou komen; volgens hem lijkt de positie van de Gaulle
sterker dan zij is; de laatste is in mei 1958 aan de macht gebracht door verschillende groeperingen, die het onderling steeds minder eens blijken te zijn. Pinay
zou het daarom beter achten zich nu te distanciëren van de president om later als er een crisis zou uitbreken met steun van zijn politieke vrienden, de onaf hankelijken en boeren, die 115 afgevaardigden hebben in de Nationale Vergadering, en enkele groepen van het centrum en links, tevens rekenend op de welwillendheid van de internationale publieke opinie, de leiding van Frankrijk over te
nemen.
De crisis kwam spoedig, maar in een kwestie, waarin Pinay geheel achter de
opvattingen van de Gaulle staat. In de Süddeutsche Zeitung werd een interview
gepubliceerd, waarin de parachutisten-generaal Massu scherpe kritiek uitte op de
houding van de Gaulle in de Algerijnse kwestie; de Gaulle was te links georiënteerd en mogelijk had het. leger een fout gemaakt, toen het hem in de meidagen
1958 aan de macht hielp; de voornaamste vraag was voor Massu niet wie de
Gaulle zou opvolgen, maar wanneer dit gebeuren zou; nogmaals formuleerde hij
de eis, dat Algerije volledig Frans zou blijven; hij ontweek een antwoord op de
vraag of het leger trouw aan de president was en gaf toe, dat hetzelfde leger
wapens verschafte aan semi-militaire burgerorganisaties. Dit interview dateerde
van 16 januari, dus -drie dagen na het ontslag van Pinay. Als Massu gemeend
heeft, dat de moeilijkheden in France Métropolitaine groot genoeg waren om het
leger een kans te geven de Gaulle te dwingen aan de gestelde eisen toe te geven,
heeft hij zich ernstig vergist zowel in de opvattingen van het Franse volk als in
de kracht van de president.
Dit interview verwekte onmiddellijk hevige deining in regeringskringen in
Parijs, waaraan het démenti van Massu niets afdeed; zo het al niet de letterlijke
woorden van Massu weergaf dan klopte de inhoud toch wonderwel met de geest,
die men de laatste tijd in Algerije in kringen van leger en colons kon constateren. Massu werd ter verantwoording naar Parijs geroepen en slikte een belangrijk
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deel van zijn verklaring in. Het militaire deel van het incident heette hiermee
gesloten, maar voor de Gaulle was de kous terecht niet af. Massu kreeg bericht,
dat zijn aanwezigheid op een conferentie onder voorzitterschap van de president
ter bestudering van de Algerijnse problemen niet gewenst was, alhoewel hij aanvankelijk hiervoor een uitnodiging had ontvangen. Kort daarop werd hij van zijn
bevelhebberspost in Algerije ontheven. Tevens werd om alle onrust te vermijden
aan een andere tegenstander van de Gaulle's Algerijnse politiek, Bidault, verboden zich naar Algerije te begeven, waar hij een aantal spreekbeurten zou vervullen.
Deze maatregelen lokten protestdemonstraties uit in Algiers, die tenslotte
leidden tot een gewapend verzet van anti-Gaullistische groepen, gesteund door
gewapende reservisten, die barricaden opwierpen. De toestand was uiterst kritiek.
Wat zou het leger in Algerije doen ? Zou het zich aansluiten bij de opstandelingen of trouw blijven aan de wettige regering ? Aanvankelijk constateerde men bij
het leger een vrij grote gemoedelijkheid t.o. de verzetslieden achter de barricaden, maar directe steun aan de opstand bleef uit. Een bliksembezoek van Debré
aan Algiers maakte diepe indruk, niet op de opstandelingen maar wel op Debré.
Volgens sommigen wilde hij zelfs aftreden en slaagde de Gaulle er slechts met
moeite in hem hiervan te weerhouden. De positie van de Gaulle en van Frankrijk
stond op het spel. Dat de president de strijd aandurfde stond wel vast, maar of
hij hem ook aankon was een andere vraag. Het antwoord op de laatste vraag
begon te komen, toen jammer genoeg pas drie volle dagen na het uitbreken van de opstand in Algiers duidelijke reacties kwamen van de bevolking in
Frankrijk. Gelukkig werd van steeds meer kanten uitdrukkelijk verklaard, dat
men de Algerijnse politiek van de president goedkeurde. Gunstig voor de Gaulle
was ook de houding van de grote meerderheid der Mohammedaanse bevolking te
Algiers, die weigerde gevolg te geven aan de sterke druk om een soort verbroederingsfeest met de opstandelingen te komen vieren. Langzaam werd zodoende
duidelijk, dat het verzet niet voldoende weerklank vond. De houding van het
leger was echter beslissend. Lang heeft de vrees bestaan, dat het zich aan de zijde
der opstandelingen zou scharen; deze vrees werd gevoed door de welwillend
neutrale houding t.o. de bezetting der barricaden; in redevoeringen van de algemeen regeringsgedelegeerde in Algiers, Delouvrier, en de opperbevelhebber,
Challe, zag men aanwijzingen, dat men van deze zijde de Gaulle probeerde te
winnen voor een oplossing, die gunstig was voor de opstandelingen en met
intense belangstelling werd daarom uitgezien naar de aangekondigde radio- en
televisierede van de Gaulle op vrijdag 29 januari.
In deze rede handhaafde de president zijn eens ingenomen standpunt; nogmaals sprak hij als zijn overtuiging uit, dat volledig zelfbeschikkingsrecht aan de
Algerijnen moet verleend worden; geen duimbreed wilde hij afwijken van zijn
opvatting, dat de Algerijnse rebellenregering niet kan beschouwd worden als de
enige geldige vertegenwoordiging van het Algerijnse volk; met haar zal alleen
onderhandeld worden over een staakt het vuren en niet over de politieke toekomst van het volk. De taak van het leger is vlg. de Gaulle niet om Algerije
Frans te doen zijn, maar om de orde en rust te herstellen, opdat de Algerijnen in
volkomen vrijheid zelf over hun lot kunnen beslissen. Hiermee desavoueerde de
Gaulle tevens een uitlating van Challe, die in Algiers beweerd had, dat het leger
ervoor zou zorgen, dat Algerije Frans zou blijven. Voor de rebellen had hij geen
goed woord over; anders dan Delouvrier dacht hij er niet over om tot een vorm
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van samenwerking te komen met „Leugenaars en samenzweerders" . Concrete
maatregelen tegen hen werden er niet aangekondigd, maar hij maakte wel erg
duidelijk, dat hij had besloten een einde te maken aan de rebellie.
Er bleef nog een vraag: hoe zal er een einde aan de opstand worden gemaakt?
Zal het leger bereid zijn om geweld te gebruiken ? Deze vraag kan niet beantwoord worden, omdat gelukkig geen geweld hoefde te worden gebruikt. Na een
ultimatum aan de reservisten van het territoriale leger om de barricaden te verlaten voor maandag 1 februari 4 uur 's middags begonnen reeds zaterdag de reservisten het verzet op te geven. Spoedig capituleerden ook de overige muiters en
kon men een begin maken met het opruimen der barricaden.
Dank zij deze afloop is het prestige van de Gaulle aanzienlijk versterkt. Hij
zal dit goed kunnen gebruiken, daar hij nu maatregelen moet nemen niet alleen
tegen onverantwoordelijke elementen als Lagaillarde en Ortiz, de leiders der
muiters, maar vooral tegen allerlei figuren in militaire en burgerlijke kringen in
Algiers, die door hun optreden de politiek van de Gaulle tegenwerkten, en
bovendien nog tegen enkele wankele personen in de regering zelf. Hij zal krachtige maatregelen moeten nemen om te voorkomen, dat het bestaan van Frankrijk
nog eens op het spel wordt gezet. In verband hiermee werd de Nationale Vergadering in speciale zitting bijeengeroepen om aan de president speciale volmachten te verlenen. Met een grote meerderheid werd hem het recht gegeven om
gedurende een jaar bij decreet te regeren; hij heeft nu de vrije hand om alle
noodzakelijke maatregelen te nemen om de democratie in Frankrijk in stand te
houden en om een einde te maken aan de Algerijnse oorlog. Men verwacht, dat
er allereerst een grondige wijziging zal worden gebracht in de samenstelling van
het kabinet als eerste is Soustelle reeds als minister ontslagen en dat een
krachtig optreden tegen uiterst rechtse kringen hierop zal volgen.
Uit het kwaad, dat deze afgelopen dagen in Algiers is gesticht, kan tenslotte
nog iets goeds voortkomen. Het optreden van de Gaulle heeft ook aan de Mohammedaanse bevolking duidelijk kunnen maken, dat het hem inderdaad ernst
is, als hij spreekt over auto-détermination: hopenlijk zal het hierdoor gemakkelijker worden om de orde en de rust te herstellen. Ook voor Europa is de afloop
vanbetekenis. Het zou niets minder dan een catastrofe zijn geweest, als zo kort
voor het topgesprek met Chroestsjef Frankrijk door een burgeroorlog in elkaar
gezakt was. Het is van het allergrootste belang, dat men in een zo krachtig mogelijke positie tegenover de Sovjetleider staat en dan nog zal het moeilijk genoeg
zijn om zich staande te houden. Zou de revolte in Algiers succes hebben gehad,
dan zou een der krachtigste figuren niet bij het gesprek der grote vier aanwezig
zijn geweest of er nauwelijks gezag hebben gehad. Tenslotte willen wij nog even
wijzen op een uitlating van Adenauer, waarin hij zich volledig plaatst achter de
politiek van de Gaulle t.a.v. Algerije; hiermee accentueerde de bondskanselier
nog eens de samenwerking tussen W.-Duitsland en Frankrijk, een samenwerking,
die van onschatbare betekenis is voor Europa. Hopenlijk heeft de Gaulle ook
ingezien, dat Frankrijk Europa nodig heeft. J. Oomes
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BELGIË

Tijdens de eerste maand van het nieuwe jaar lag het politieke zwaartepunt op
het sociale en op het Kongo-vlak.
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Op 20 januari kon de Ronde Taf elconf erentie onder voorzitterschap van Vicepremier Lilar van wal steken. Vooraf hadden verschillende discussies plaatsgegrepen over de aard van het mandaat van de Belgische parlementsleden op de
R.T.C.; de B.S.P. had zich slechts met moeite en ten langen leste laten overhalen
tot deelneming, zonder voldoening van haar sociale eisen; ook de oplossing van
het ingewikkelde vraagstuk der verdeling der Kongolese zetels over de verschillende partijen was niet van een leien dakje gelopen.
Op de R.T.C. vormden de Kongolezen onmiddellijk een gemeenschappelijk
front (men heeft gemeend hierin de hand van de blanke raadgevers te herkennen) . Ze boekten zeer spoedig een eerste succes: de regering verplichtte zich,
haar lot te koppelen aan de ontwerpen die uit de werkzaamheden van de R.T.C.
zouden voortspruiten; de Kongolezen waren met geen geringere waarborg tevreden.
Na een week bespreking van procedurekwesties bracht 26 januari sensatie: de
zo pas te Stanleystad veroordeelde Lumumba werd vrijgelaten en kwam onmiddellij k zijn plaats -bij de afvaardiging innemen: een plaats op het voorplan. In
tegenstelling met sommige verwachtingen betoonde hij zich gematigd en constructief en sprak hij zich voor de samenwerking met België uit. Dezelfde dag
verdween Abako-leider Kasavubu, tot dan toe de „ster" van de R.T.C.; hij had
de conferentie verlaten omdat hij zijn eisen: onmiddellijke constituante (of voorlopige regering) , leiding van de verkiezingen, bespreking der geldigheid van de
voorbije verkiezingen, niet kon doorzetten. Kasavubu zou enkele dagen later
weer opduiken. Maar hij werd door zijn vroegere medestanders niet meer aanvaard als voorzitter van het kartel; deze plaats was intussen door de socialist
Nguvulu ingenomen.
Daags na deze sensaties nieuw Kongolees succes: de R.T.C. stelde eenparig
30 juni 1960 als datum voor de Kongolese onafhankelijkheidsverklaring vast, en
voorzag tevens een precieze timing voor de voorafgaande etappes. De conferentie
vormde daarop uit haar boezem twee commissies, één voor de structuur van de
toekomstige staat en één voor de organisatie van de verkiezingen. Op het ogenblik dat dit overzicht wordt opgemaakt, is er inzake structuur veel sprake van een
eenheidsstaat met sterke provinciale decentralisatie, en een tweekamerstelsel met
een federale senaat; de meer uitgesproken federalisten (vooral in het Bakongogebied en in Katanga) hebben echter hun laatste woord nog niet gesproken.
Als achtergrond van de R.T.C. mag men het klimaat in Kongo niet uit het oog
verliezen dat voortdurend, zoals gewoonlijk in een wordingsperiode, zeer woelig
was.
Op sociaal gebied stonden de gebeurtenissen in het teken van de aangekondigde socialistische 24-urenstaking op 29 januari. De socialisten zochten klaarblijkelijk een stok om de hond te slaan: eerst was het de weigering een nationale
sociaal-economische conferentie bijeen te roepen, dan was het het ontwerp Servais
tot sanering van de ziekteverzekering, tenslotte kwam er een reeks positieve eisen
bij als aanpassing werklozensteun, verhoging minimumloon, dubbel verlof geld
en gewaarborgd weekloon. Het A.C.V. hield op 16 januari een buitengewoon
congres waar eveneens verschillende eisen a.m. op economisch en fiscaal gebied,
en vnl. het gewaarborgd weekloon werden beklemtoond en waar voorzitter Cool
een oproep voor samenwerking tot het A.B.V.V. richtte. Hij onthulde er ook dat
twee dagen later een vergadering bij de Eerste-minister zou plaats hebben. Deze
vergadering, begin van -een reeks 'besprekingen, groepeerde werkgevers- en werk-
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nemersafvaardigingen en was bijeengeroepen op verzoek van A.C.V., A.B.V.V.
en V.B.N. Na de besprekingen bleek de regering op verschillende eisen te zijn
ingegaan en werd het in ieder geval duidelijk dat er geen reden tot staking bestond. Vermelden we terloops de ontevredenheid in de landbouw- en middenstandsorganisaties die niet bij de besprekingen betrokken waren geweest (maar
dat ware dan de gevraagde N.A.C. geworden) en de aanval van dhr. Cool op
minister Van den Boeynants inzake het gewaarborgd weekloon niet geapprecieerd hadden. Wat dit laatste betreft werd door de regering een compromisontwerp ingediend.
Het gevolg van voormelde besprekingen was dat het A.C.V. op 26 januari
verklaarde niet te zullen meestaken; het liberaal vakverbond nam een gelijksoortige houding aan. Eerste-minister Eyskens deed op de vooravond van de staking
een laatste geste ten opzichte van de socialisten door gewillig de spoed-interpellatie Major over de sociale politiek te aanvaarden. In die kamerzitting bewees
B.S.P.-voorzitter Collard onweerlegbaar de politieke implicaties van de socialistische actie door aan te kondigen dat zijn partij niet zou deelnemen aan de grondwetsherziening (die ipso facto onmogelijk wordt) .
Dan kwam de dag van de staking. Wat de openbare diensten betreft had de
regering strenge maatregelen aangekondigd. En ondanks tal van sabotage- en
intimidatiedaden, vnl. in het Waalse land en te Antwerpen, liep de staking in
haar geheel gezien, met een sisser af. Men krijgt de indruk dat de socialisten,
om hun oppositie te verstevigen, in de sociale sector een klimaat hebben willen
scheppen in de trant van dat rond de schoolkwestie in de voorbije legislatuur: de
parallelle weigering tot verdere deelneming aan de grondwetsherziening is treffend; ook de staking is wellicht vergelijkbaar met de „marsj op Brussel" van
1955. Indien dit inderdaad de bedoeling van de socialisten was, hebben ze een
nieuwe mislukking te boeken, die de crisis in hun kamp slechts kan verergeren.
L. Deraedt
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Het confessionalisme
van de C.V.P.
De C.V.P. „mag niet als doelstelling
hebben een „katholieke politiek" te voer
ren waarvan de algemene lijnen en normen rechtstreeks of onrechtstreeks door
de kerkelijke overheid zouden bepaald
worden. Hierdoor verzandt zij in de rela..
tieve onmacht van een confessionele partij
die de seculiere arm wordt van de Kerk
en zeer dikwijls van wat ten onrechte
de Kerk genoemd wordt" 1 ) .
Mogelijk zal dit oordeel door heel wat
aanhangers van de C.V.P. verketterd
worden, en meteen ook het hele hier geciteerde boek, omdat het, naar hun mening, negatief uitvalt en dus schadelijk is.
Nu is inderdaad deze analyse van de
C.V.P., door de gewezen nationale secretaris en de gewezen voorzitter van de
C.V.P.~jongeren, vooral negatief en wordt
de zwakheid er meer beklemtoond dan de
sterkte: de C.V.P. is van haar oorspronkelijke opzet afgeweken en, zoals haar
voorganger, een confessionele partij geworden; met haar is ook ons hele openbaar leven weer in het oude spoor van
clericalisme en anticlericalisme terecht.
gekomen. Deze clericalisering van de
C.V.P. schrijven de auteurs toe aan de
na-oorlogse omstandigheden, de Koningskwestie en, vooral, de schoolstrijd. Globaal genomen hebben zij gelijk, en overigens is de geschiedenis van de C.V.P. een
treffende herhaling van de evolutie der
conservatieve partij, die eveneens tegen
de wil van de conservatieven en door de
omstandigheden, naar het confessionalisme werd gedreven.
In het allereerste nummer van de Revue
Générale, in januari 1865, schreef de toenmalige leider van de rechterzijde, Adolphe
Dechamps, een besliste veroordeling van
de confessionele partij: „La constitution
dun parti catholique est un péril et un
malheur pour tous, et surtout pour la
religion .... Si les partis restent ce qu'ils
sont chez nous, catholique et libéral, par.tis religieux au lieu d'être des partis politiques, ni la Constitution, ni la royauté, ni
1)

la nationalité ne résisteront à cette épreuve impossible". Zoals Dechamps dachten
ongeveer alle conservatieven, en toch
werd de conservatieve partij in de tweede
helft van de 19e eeuw confessioneel,
hoofdzakelijk onder invloed van de schoolstrijd van 1879. Van dan af diende de
katholieke partij op de eerste plaats voor
de verdediging en bevordering der rechten
en belangen van de Kerk op het parlementair vlak. Tegelijk groeide de „socio-logische binding" tussen de partij en het
katholieke land, met zijn kerkelijk geleide
organisaties. Steeds nadrukkelijker ging
de katholieke partij steunen op katholieke
machts~ en invloedssferen: plaatselijke
bonden en kringen, landelijke standsorga-'
nisaties, kerkelijke hiërarchie. Zo ontstond
— of bevestigde zich — een katholiekpolitiek milieu, gedragen door een eigen
mentaliteit, die bewust of onbewust de gemeenschap der gelovigen in de Kerk, de
katholieke maatschappelijke en economische verenigingen en de partij als één on~
scheidbaar geheel zag, zodat trouw aan
de Kerk ook trouw aan de rest betekende,
en omgekeerd.
Deze „sociologische dooreenstrengeling"
bestaat ook nu nog. De heren Vermeire
en Vanhove hebben haar helder ontleed,
en o.m. aangetoond hoe de katholieke pers
haar in de hand werkt. „Aldus, schrijven
zij tot besluit van hun analyse, wordt de
C.V.P. opgevat .... als de seculiere arm
van de katholieke organisaties .... Aldus
herleidt men de C.V.P, vooral tot een
partij met defensieve, zelfs negatieve en
tamelijk ondoelmatige actie; de C.V.P.
waarvoor men stemt uit plicht, uit morele
dwang omdat er nu eenmaal geen andere
partij is" (p. 152) .
Het wil ons echter voorkomen dat niet
alleen en niet op de eerste plaats „de gebeurtenissen der jongste jaren merkbaar
vorm gegeven hebben" aan deze „identificatie" (p. 144) . Ook zonder cie Koningskwestie en de nieuwe schoolstrijd zou de
C.V.P. weer de richting van het confessionalisme zijn ingeslagen, omdat het sinds
generaties gegroeide katholiek-politiek milieu haar toch daarheen zou hebben ge-
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dreven. De omstandigheden hebben deze
evolutie alleen maar versneld.
De auteurs van het hier besproken boek
blijven optimistisch. In het laatste deel
tonen zij aan hoe de C.V.P. een „doorbraak"~partij kan worden, die de levensbeschouwelijke verschillen zou overkoepelen en „open" zou staan voor allen die in
een „profane" Staat de persoonlijke vrijheid en de vrije ontwikkeling van alle gemeenschappen willen waarborgen. Deze
bladzijden zijn zeer suggestief. Toch zal
bij de meeste lezers --- en de auteurs zelf
verhelen dit niet
een flinke dosis scepticisme overblijven aangaande de reële
mogelijkheden van een doorbraakpolitiek
in ons land. Want men ziet niet in hoe
een programmatische en structurele partij-verruiming er ooit in zal slagen de
heersende mentaliteit te veranderen, die
én bij de „rechtsen" én bij de „linksen"
het openbaar leven in de knel van het
confessionalisme gevangen houdt. En meer
nog dan met het katholiek-politiek milieu,
moet men rekening houden met de belem
meringen die komen van uit de „linkse"
hoek.
De auteurs wijden een hoofdstuk aan
de kwestie van de „thesis" en de „hypo~
thesis". Volgens deze leer moet de gelo~
vige ijveren voor het herstel van een ka
tholiek openbaar leven, waarin enkel
plaats is voor de éne waarheid (thesis) ;
hij mag zich echter voorlopig bij een gela~
iciseerde samenleving neerleggen, indien
de omstandigheden dit laicisme onvermij~
delijk maken (hypothesis) . Terecht menen
de auteurs dat het hier om een verkeerd
gesteld probleem gaat: „De godsdienst is
niet alleen persoonlijk. Hij is ook en zelfs
vooral communautair. Hij is echter nooit
Staats. Een ideologie — ook het ware geloof ~ heeft dus niet het recht, zelfs op
zogenaamd democratische grondslag, de
Staat te overrompelen. Zelfs niet de geheelheid van de bevolking heeft het recht
te beslissen dat de Staat een bepaalde
ideologie of doctrine zou aankleven" (p.
186) . Dit zou een aanranding betekenen
van de onkreukbare rechten en de vrijheid van de persoon, en meteen zou de
Staat afgeleid worden van zijn eigen doel.
„De Staat die het best beantwoordt aan
de vereisten van het christendom is deze
r--
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die het best zijn eigen zending getrouw
blijft, t.z.t. het algemeen welzijn bevordert
door te zorgen voor orde, vrede en rechtvaardigheid in vrijheid" (p. 189).
In de profane Staat die de godsdienst
niet negeert maar hem eerbiedigt „als een
werkelijkheid boven zich, waarin hij geen
bevoegdheid heeft", is vanzelfsprekend
geen plaats voor confessionele of anti~
confessionele partijen; en meteen wordt de
Kerk niet langer tot schade van haar
eigenlijke zending, vereenzelvigd met door
politieke en groepsbelangen geleide organismen, en kan zij zich aan haar taak van
geloofsverspreiding en -verdieping wijden.
Maar juist daarom zullen de „linksen", en
hiermee wordt hoofdzakelijk de B.S.P. en
haar „milieu" in het land bedoeld, de
waarachtig profane Staat en de „open"
opvatting van de politiek niet kunnen
aanvaarden: de ruimere geloofsverspreir
ding in een klimaat dat niet langer door
confessionalisme of anti-confessionalisme
zou vertroebeld worden, moeten zij van
uit hun mentaliteit beschouwen als een
direct politiek gevaar. Geleidelijk aan
zouden zij een flink aantal van hun politieke volgelingen verliezen, waarvan velen
nu links stemmen omwille van het vermeend of werkelijk clericalisme in de
C.V.P., en vooral zouden zij zelf moeten
verzaken aan hun wil om „de staatsmacht
aan te wenden als een seculiere arm in
dienst van hun ideologie" (p. 162) . Deze
wil blijft het wezenlijk kenmerk van de
B.S.P. en van het Belgisch socialisme, in
zijn geheel genomen. De doorbraak in het
openbaar leven kunnen zij slechts aanvaarden wanneer zij zouden verzaken aan
wat zij thans zijn.
Naar alle schijn zitten wij in België, ten
gevolge van heel onze politieke traditie,
in een situatie verstrikt waaruit voorlopig
geen uitweg mogelijk blijkt. Verheugend
is het wel dat partijmensen uit de C V.P.
zich gewaagd hebben aan een moedig en
bezonnen pleidooi voor deconf essionalisatie. Verheugender en hoopvoller zou het
echter zijn wanneer „linkse" partijmensen
op hun beurt in deze richting waagden te
denken en te schrijven. Maar daar zijn wij
nog lang niet aan toe.
K. Van Isacker S.J.
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Stevensons visie op Rusland
Wordt de vijand van vandaag de bondgenoot van morgen? Wat gebeurt thans in
Chroestsjef-Rusland? Zal de onbetwistbare, spectaculaire opgang naar economische
macht de verslapping van het despotisme
bestendigen en versnellen? Is de (relatieve)
liberalisatie, die sinds enkele jaren is waar
te nemen, onontkoombaar? Dergelijke vrar
gen stellen zich als vanzelf voor wie, op
grond van een analyse van de huidige
toestand in Rusland, de toekomstige verhouding van het Rode Rijk tot de rest van
de wereld tracht te voorspellen.
Het getuigenis van Adlai Stevenson, die
in 1958 een lange reis door Rusland
maakte, is in menig opzicht zeer belangwekkend 1 ) . Hem werden faciliteiten gegeven, die aan andere bezoekers worden
geweigerd. Hij drong door tot het hart
van Siberië. Niet alleen ontmoette hij de
topleiders Chroestsjef en Mikojan, maar
ook bepaalde strategische gebieden wer
den hem opengesteld. De conclusies van
een schrander man, wiens leven zo verweven is met de internationale politiek en
wiens wereldpolitieke visie breed en open
is 2
zijn stellig het noteren waard. Het
feit dat Stevenson, als jong reporter, reeds
in 1926 Rusland bezocht, stelt hem in
staat de huidige toestand met de revolur
tionaire situatie te vergelijken. In het
boekje, waarin zijn indrukken opgetekend
zijn, vinden wij Stevensons fijne pen en
spirituele zeggingskracht terug, maar het
geheel is nogal losjes opgevat. Het was
trouwens de wezenlijke bedoeling van de
schrijver slechts zijn indrukken te ordenen
en niet een sluitend traktaat over het
Rusland van 1958 op te stellen.
) ,

Stevensons indrukken kan men rond
vier interessepunten rangschikken:
1. De materiële verwezenlijkingen van
het rode regiem beschouwt de Amerikaanse staatsman als werkelijk indrukwekkend.
Het is de Russen ernst met hun opzet, de
U.S.A. inzake produktie voorbij te streven. Wel bestaan er knelpunten (de nog-

al lage arbeidsproduktiviteit, de bureaucratische krachtverspilling, de landbouw
en de huizenbouw) , maar ook op deze gebieden grijpt de dynamische en pragmatische Chroestsejf in, blijkbaar niet zonder
succes. Interessant is Stevensons beschrijving van de pogingen om in Siberië een
graanschuur aan te leggen en de ruwe
natuur tot volgzaamheid en vruchtbaar~
heid te dwingen. Rusland schrijft thans
een epos, zoals de Amerikanen dat deden
bij hun doorstoten naar de Pacific. Aan
het Amerikaanse ,,Go west, young man ,
beantwoordt momenteel de Russische trek
naar het Oosten.
2. De Sovjetleiders — Stevensons oor~
deel over de politieke zin en bestuursbekwaam,heid van Chroestsjef en Mikojan is
nogal prijzend r zijn vast overtuigd, dat
hun systeem zich overal als maatschappe~
lijk ordeningsbeginsel zal inplanten. Dit
hoeft echter niet op een gewelddadige wijze te geschieden. Vreedzame coëxistentie
in onderlinge concurrentie lijkt dan ook
een aanvaard richtsnoer. Daaruit zou
logischerwijze het beginsel van de nietinmenging in de binnenlandse aangelegen~
heden van de andere landen moeten volgen. Hier echter is de communistische
logica verschillend. Het gedeelte van het
gesprek met Chroestsjef, waarin Hongarije
en Joegoslavië door Stevenson worden
aangeraakt, is tekenend in dit opzicht.
Ongeduldig en geprikkeld wimpelt de Sovjetleider de beschuldiging van inmenging
in de Hongaarse opstand af. De interven~
tie van de Russische pantsers was een interne aangelegenheid, de Amerikanen echter steken hun neus in andermans zaken,
in Cuba, Jordanië, Libanon, Guatemala!
(p. 7-9) .
3. Het beeld dat Stevenson schetst van
de geestesgesteldheid van de doorsnee
Sovjet-burger is geruststellend. Hard wer
kend, zeer gastvrij en warmhartig heeft de
Rus weinig belangstelling voor ideologie
sche problemen, maar blijft loyaal tegenover de leiders, die Rusland machtig hebben gemaakt. Er heerst een oprechte afschuw voor de oorlogsverschrikkingen en
even veel nieuwsgierigheid als onwetend~

1) Adlai E. Stevenson, Friend and Enemies. What I learned in Russia. — Harper and Brothers
Publishers, New York, 1958, XXXIII-102 pp.
2) Zie S. Plasschaert, Adlai Stevenson, in Streven, februari 1957, pp. 429-441.
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heid over wat elders en meer bepaald in
de U.S.A. gebeurt. De monotone, op de
massa ingestelde communistische slagzinnen schijnen geen indruk te maken op de
man in de straat, noch op de nieuwe, opkomende „managerial class". Opvoering
van de produktie, verbetering van de le~
vensstandaard vormen de ware bekom
mernis, niet de ideologische smetteloos~
heid. De revolutionaire ijver, die Stevenson in 1926 bij de toenmalige jeugd kon
constateren, is verwaterd. Tekenend in dit
opzicht is het spontaan-gul onthaal dat
Stevenson overal werd betoond, op een
ogenblik dat de Russische propagandamachine haar zwaarste batterijen richtte
op de U.S.A. en de Amerikaanse ambassade werd bestormd, wegens de „invasie"
in Libanon.
4. Hoe verhoudt Rusland zich t.o.v. de
buitenwereld? Stevenson verhaalt enkele
voorvalletjes, waaruit de groeiende bezorgdheid voor China's opkomst blijkt
al waarschuwt hij tegen het waanidee, de
beide rode kolossen nu reeds als vijanden
te beschouwen. De opkomst van China
wordt stilaan Ruslands grootste zorgenkind. Andere spanningen doen zich voor
in de satellietengordel, in Hongarije, OostDuitsland en Polen. Zo gemakkelijk zal de
Russische machtshebber zijn greep echter
niet loslaten.
De snelle groei van Ruslands economische potentie en de spectaculaire successen op het gebied van de ruimtevaart
oefenen een geweldige aantrekkingskracht
uit op de arme, onderontwikkelde landen.
Hier ligt de voornaamste uitdaging voor
het Westen, zo herhaalt Stevensons zijn
reeds vroeger gedane waarschuwingen.
Wie dit geschrift doorleest en overdenkt wordt weer eens getroffen door de
juistheid van de diagnose, opgemaakt door
de Amerikaanse staatsman. Sommige zijner conclusies, o.m. de noodzaak om het
economisch offensief van de Sovjets in de
achterlijke landen tegen te gaan en de
wenselijkheid om het ijzeren gordijn, dat
in feite voor de Russen is aangebracht, te
doorbreken, zijn trouwens thans tot leitmotieven van het Amerikaanse buitenlands beleid gerijpt. De koerswijziging na
Dulles' dood is diep ingrijpend, maar onafwendbaar gebleken. Reeds in vroegere
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jaren had Stevenson die evolutie voorspeld en gepredikt.
Zal Rusland verder liberaliseren en tot
vriendelijker betrekkingen met de U.S.A.
evolueren? Stevensons conclusies zijn genuanceerd. Rusland leeft nog steeds onder
een stelsel van dictatuur, al steunt deze
meer „in part at least on persuasion,
rather than coercion alone as in Stalin's
days" (p. 6) en al is de Sovjetleiding niet
ongevoelig voor de zich stilaan op een
meer hoorbare wijze uitende publieke
opinie. Stevenson acht het onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk, dat de huidige
(relatieve) liberalisatie tot stilstand wordt
gebracht. Diepere determinanten stuwen
het Russische bestel in een mildere richting, ook al zal het Westerse vrijheidsidee
wel niet worden bereikt. De welstand
groeit, de technici hebben weinig belangstelling voor ideologie, de revolutionaire
ijver is in verburgerlijkte economische
activiteit veranderd. En over dit alles
groeit de gele schaduw van het China van
morgen: de duidelijke wil van brede lagen
van het Russische volk om het venster op
West-Europa open te slaan zal erdoor
worden versterkt.
Stevensons conclusies stemmen overeen
met wat het merendeel der waarnemers
menen te onderkennen. Rusland is een
ontzettende wereldmacht geworden, het
communisme heeft het opzet tot wereldverovering niet opgegeven, maar in Rusland zelf wordt de ideologische gist zwakker. jammer is dat Stevenson weinig vertelt over het geestelijk klimaat. Hij wijst
terloops op de niet-gebroken godsdienstzin, maar spreekt praktisch niet over de
beroering der gedachten in de wereld van
schrijvers en kunstenaars. Dat de partijorganen steeds maar weer de nadruk leggen op de noodzakelijkheid om de leer
zuiver te bewaren wijst ongetwijfeld op
een malaise.
Dit alles wettigt de „reasonable hope
.... not that it (= Rusland) will disinte~
grate but that it may evolve info somer
thing less agressive and menacing to peace
and human freedom" (p. 92) .
Dit is stellig een hoopgevend perspeer
tief. Ondertussen echter blijft, vooral
i.v.m. de onontwikkelde landen, de Russi-sche uitdaging bestaan, zelfs indien meer
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en meer het Russisch-nationale en niet
langer het communistisch-ideologische ele,ment de hoeksteen van de Russische macht
wordt.
Zullen de U.S.A., zal het Westen deze
uitdaging succesrijk kunnen opvangen en,
met behoud van de eigen waardenschaal,
beantwoorden? In dit verband stelt Ste~
venson zeer interessante en beangstigende
vragen. Hij vraagt zich ongerust af, of het
institutionele kader waarbinnen de politie~
ke beslissingen in de Westerse democratieën worden getroffen, voldoende adequaat is om de stootkracht van het Russin
sche offensief te evenaren. De Sovjet~
leiders immers kunnen vooralsnog alle
binnenlandse belangen ondergeschikt maken aan hun internationale doelstellingen.
De invloed van goed-georganiseerde, maar
egoïstische groeperingen, de electorale
kortzichtigheid vanwege volksvertegenwoordigers, het verspillen van „talent,
time and resources on trivialities" (p.
XX) in de Westerse landen ondermijnen
waar leiderschap en doelmatige uitwerr
king van goed-doordachte rationele plannen. ,,Maybe our kind of democracy has
a fatal addiction to short views rather
than long; to present comforts rather than
future safety; to private satisfactions rather than public necessities" (p. XXI) .
Men hoeft de politieke ervaring van Stevenson niet te bezitten om dezelfde vrees
te koesteren, wanneer men vaststelt hoe
door kleingeestigheid en gebrek aan ware
burgerzin, sommige democratieën niet bij
machte lijken om bepaalde zeer belangrijke problemen meester te worden. Wij
denken, als Belg, zeer concreet aan de onr
verantwoordelijke wijze waarop de redelijke en genereuze actie van België's beste
staatslieden met het oog op een heilzame
en constructieve uitbouw van de Kongolese onafhankelijkheid in het moederland
zelf door de kortzichtige, partijpolitieke
houding van de oppositie werd bemoeilijkt
en ontkracht. Sylvain Plasschaert

Scholen in de fysica
Sedert het ontstaan van de quantenr

mechanica, dat men met het jaartal 1926
zou kunnen situeren in de tijdtafel van de
geschiedenis der fysica, heeft zich een min
of meer wijsgerige school gevormd, waartoe velen van de bouwers der quantenr
mechanica behoren. Dikwijls wordt deze
richting met de naam Kopenhaagse School
aangeduid, omdat het instituut van Niels
Bohr de bakermat en gedurende lange
jaren ook het bolwerk van deze wijsgerige
richting is geweest. De voornaamste vertegenwoordigers zijn wel Niels Bohr,
Werner Heisenberg, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Pascual Jordan en Carl Friedrich von Weizsacker. Vanzelfsprekend
bestaan er verschillen tussen de standpunten van deze mannen, maar er is toch genoeg overeenkomst om van een school te
kunnen spreken. Misschien de intelligentste en zeker de meest uitgesproken repre
sentant is de jongste van bovengenoemden: C. F. von Weizsacker. Zij zijn van
mening, dat de achtergrond waar de mor
derne fysica om vraagt, wordt verschaft
door een wijsgerige kenleer, die zich distantieert van de Cartesische scheiding tussen res cogitans en res extensa, tussen
subject en object, en die in plaats daarvan
steun zoekt bij een meer idealistische wijsbegeerte.
Tegen deze school stelt zich de Sovjet~
filosofie met grote energie teweer. ,,Der
physikalische Idealismus", zoals men daar
de Kopenhaagse School pleegt te noemen,
wordt in vele fysica-boeken van achter
het ijzeren gordijn te pas en te onpas bestreden. Dikwijls gebeurt dit met korte
opmerkingen, waarin een enkele extreme
zin van de tegenstanders belachelijk wordt
gemaakt. Dit is in deze kolommen al eerder betoogd 1 ), maar wordt nu ook met
evenveel woorden vermeld in het voorwoord van een werk dat vorig jaar verscheen in de D.D.R. 2 ) . Schr. stelt uitdrukkelijk, dat men in zijn kamp te weinig
aandacht heeft geschonken aan het feit,
dat „de idealistische stellingen dikwijls
betrekking hebben op serieuze en moeilijke
problemen, en reeds daarom zonder diepgaande weerlegging niet eenvoudigweg
als onzin mogen worden behandeld" (p.

1) Cfr. Streven, maart 1957, p. 579-581: P. van Breemen, Exacte wetenschap uit Rusland.
2) Korch, Helmuth, Zur Kritik des physikalischen Idealismus C. F. von Weixsiickers. — Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1959, 331 pp.
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8) . Hij neemt zich voor. om een wetenschappelijk verantwoorde kritiek te leveren; om dieper op de zaak te kunnen ingaan, beperkt hij zich tot de meningen
van C. F. von Weizsacker.
Wie echter een vruchtbare gedachtenwisseling over een moeilijk en belangwekkend probleem verwacht, wordt in dit
boek teleurgesteld. Op de eerste plaats
stelt schr. hoge eisen aan het geduld en de
lankmoedigheid van de lezer, omdat hij
zich voortdurend met zeer weinig respect
over von Weizsâcker uitlaat. Het is vermoeiend, om steeds weer te moeten zien,
hoe von Weizsacker wordt behandeld als
een goedkope propagandist; dit is hij zeker
niet: hij is een eerlijk en nobel denker,
ook al belijdt hij dan niet het dialectisch
materialisme. Schr. is onverdraagzaam,
niet alleen in deze zin, dat hij zijn eigen
standpunt op dogmatische wijze als het
juiste beschouwt, maar ook in de andere
betekenis van dat woord, dat hij nl, niet
voldoende eerbied weet op te brengen
voor zijn tegenstander. Daarenboven is
het boek zonder humor geschreven, en
biedt het de lezer zelden of nooit een verademing. Wie zich echter door al deze
moeilijkheden heenwerkt, zal nogmaals
teleurgesteld worden: von Weizsâcker is
een bijzonder subtiel denker, maar van
zijn criticus kan dat helaas niet gezegd
worden. Schr. beschuldigt von Weizsacker
van „irrationalistische und mystische"
tendensen, maar soms zou een ruiterlijke
betekenis van eigen onmacht beter op zijn
plaats zijn. Er is ongetwijfeld (veel) kritiek uit te oefenen op de beschouwingen
van von Weizsacker, maar dan moet men
toch echt dieper op de zaak ingaan dan
Helmuth Korch.
In feite wordt hier een strijd gestreden
tussen twee wijsgerige kenleren. De plaats
van dit gevecht is bijzonder ongelukkig
gekozen, nl. het terrein van de fysische
kennis. Dit is zeker niet de meest relevante vorm van menselijk kennen. Von
Weizscker verdedigt de niet-objectiveerbaarheid van het natuurgebeuren. Hieron
verstaat hij, dat de formuleringen, met
name in de quanten-mechanica, niet meer
toestaan om stilzwijgend te abstraheren
3) Berlin, 1958, 413 pp., geb. D.M. 54.—.
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van de omstandigheden waaronder die
kennis werd verworven. Of anders gezegd: dat de wijze van natuurbeschrijving
afhangt van de waarnemingsact. Hij benaf
drukt dus het actieve moment in de fysi~
sche waarneming en in de daaruit resulterende kennis. Helmuth Korch stelt daartegenover dat iedere ware uitspraak over
de dingen onafhankelijk is van de wijze
der waarneming, een standpunt dat hij
met de naam realisme bestempelt. Hij
noemt het ook (dialectisch) materialisme,
en hij beschouwt beide benamingen als
gelijkwaardig. Hij neemt zelfs nooit de
moeite om te laten zien, dat beide syste~
men equivalent zijn; toch lijkt het me, dat
dit bewijs niet helemaal vanzelfsprekend
verloopt. Wie kritisch leest, zal spoedig
ontdekken, dat von Weizsâcker evenmin
het filosofisch idealisme bewijst als Korch
het wijsgerige realisme, laat staan het materialisme. Beiden illustreren slechts hun
wijsgerige overtuiging aan de hand van
de natuurwetenschap. Hoogstens zou men
kunnen zeggen, dat beiden er in slagen
om te laten zien, dat de moderne fysica
past in hun eigen filosofisch systeem.
In een ander recent werk komt de strijd
van deze twee scholen opnieuw tot uiting,
nl. in het bij gelegenheid van de honderdste herdenking van de geboorte van Max
Planck door dezelfde uitgeverij uitgegeven
Max-Planck~Festschri ft 3 ) . Dit is een werk
met kundige bijdragen van vele vooraanstaande geleerden uit beide sferen, waarin
de wereld nu verdeeld is. Planck zelf
wordt hierin tot een omstreden figuur gemaakt. In de laatste bijdrage b.v., van de
hand van L. janossy uit Boedapest, wordt
verdedigd, dat Max Planck voor zover
het de fysische kennis betreft, in de wezenlijke punten met het dialectisch materialisme overeenstemt. Een zeer aanvechtbare stelling! Korch b.v. deelt op p. 248
van zijn bovenvermeld werk Planck in bij
de „bi rgerliche Wissenschaftler", en in
zijn terminologie staat dat lijnrecht tegenover de bewering van janossy. Voor ons
onderwerp is het echter interessanter, dat
na elkaar twee bijdragen worden afgedrukt over de kentheoretische vraagstukken van de quanten~mechanica. De eerste
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is van Niels Bohr, de hoogvereerde grootmeester van de Kopenhaagse School (p.
169-175) , de tweede van V. Fock, een
vooraanstaande Sovjet-geleerde die offir
cieel erkenning heeft gevonden bij het
Sovjet-gezag (p. 177~ 195) . Ook hier staan
beide scholen weer tegenover elkaar, maar
nu toch in een minder toegespitste verhouding. Bohr omschrijft opnieuw het
door hem ingevoerde en hem zo dierbare
complementariteits-beginsel: fysische verschijnselen kunnen soms verklaard worden
door aan te nemen dat b.v. elektronen
miniatuur-deeltjes zouden zijn; andere fyr
sische experimenten dringen een verklaring op, die inhoudt dat het elektron een
golf-verschijnsel zou zijn. Beide opvatting
gen vullen elkaar aan (zijn complementair) , maar zij hoeven nooit gelijktijdig te
worden toegepast, en kunnen dat ook niet.
In een beeld, dat aan Dessauer is ontleend, zou men kunnen zeggen: op een
ondervraging in een proef met een Wil~
sonkamer antwoordt het elektron: ja, ik
ben een deeltje, een korpuskel. Stelt men
de vraag met behulp van een buigingsproef, dan zegt het elektron: ja, ik ben een
golf. Maar het elektron geeft nooit beide
antwoorden tegelijk. Bohr distantieert zich
echter in deze bijdrage van uitdrukkingen
als „storing van het verschijnsel door de
waarnemer" of „aan het atomaire object

door meting fysische eigenschappen meedelen" (p. 173) , uitdrukkingen waarvoor
zijn leerling von Weizsacker niet terugschrikt, integendeel zelfs een zekere voorkeur heeft. Fock betoogt in zijn artikel
weliswaar, dat de quanten-mechanica ,,de
ontwikkeling van het dialectisch materialisme wezenlijk zal bevorderen" (p. 195) ,
maar zijn toon is over het algemeen veel
milder en zijn benadering van de problematiek veel objectiever dan bij Korch. Hij
doet een poging om de quanten-mechanica
te interpreteren door uit te gaan van het
„collectief". Wellicht is het typerend dat
al verschillende Sovjet-geleerden van hieruit een oplossing hebben gezocht: L. Mandelstam, D. Blochinzew, B. Omeljanowski,
J. Terlezki. In deze gedachte-richting be-weegt Foch zich ook, maar toch met onverbloemde kritiek op met name Mandelstam. Ook in dit opzicht neemt Fock een
gematigd standpunt in, als men hem vergelijkt met zijn collega's.
Tot slot zij vermeld, dat het geenszins
de bedoeling was te suggereren, dat alle
filosoferende fysici in een van de twee
hier besproken scholen kunnen worden
ingedeeld. Albert Einstein, Erwin Schró
dinger en Louis de Broglie b.v. hebben
eigen standpunten, die onmogelijk tot de
hier vermelde kunnen worden teruggebracht. P. G. van Breemen S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
MALMBERG, S.J., Mag. Dr. F., Eén
lichaam en één geest. Nieuwe gezichtspunten in de Ecclesiologie. — Theologi
sche Bibliotheek, Het Spectrum, Utrecht;
N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen,

1958, 326 pp., f 17.50.
Dit boek geeft geen volledige Kerkleer
maar beschouwt wel in drie hoofdstukken
de centrale aspecten ervan en raakt daarbij allerlei andere thema's aan, zowel uit
de kerkleer als uit de verdere theologie.
Malmberg weet hoe elk theologisch thema
met alle andere samenhangt en zijn boek
is de weerspiegeling van deze overtuiging.
We aarzelen daarom ook niet het naar
zijn inhoud een veelzijdig boek te noemen,

dat getuigenis aflegt hoezeer de schrijver
ervan thuis is in de gehele theologie. Maar
dit „thuis zijn" bestaat niet alleen in een
kennis van de theologische literatuur. Hij
is thuis in zijn vak met zijn persoonlijk
denken, dat zonder een eenmans-avontuur
te zijn — voortdurend is hij in gesprek
met andere theologen uit heden en verleden .-^ toch in een intense zelfwerkzaamheid stoutmoedig eigen wegen durft gaan.
Zonder enige twijfel betekent dit boek
dan ook een belangrijke bijdrage tot de
verdieping van de theologie over de Kerk.
Het eerste hoofdstuk handelt over de Kerk
als het Lichaam van Christus. Het is een
belangrijk stuk geschiedenis van de theologie omtrent dit thema. Het biedt een
klaar omlijnd en rijk gevuld inzicht in het
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lichamelijk karakter der Kerk. Het tweede
hoofdstuk bezint zich op de leer over
Christus' Heilige Geest die het Mystieke
Lichaam bezielt. Het laatste hoofdstuk
houdt zich bezig met de eenheid van de
Kerk met haar godmenselijk Hoofd uit
kracht van de H. Geest. De in de vorige
hoofdstukken gewonnen inzichten worden
hier verder doorgetrokken en vooral wordt
uitvoerig ingegaan op de moeilijke leer
over de insluiting van mensheid en Kerk
in Christus. Het boek is kennelijk de
vrucht van een hele theologische loopba n, waarin juist het thema van de Kerk
in heel zijn literatuur en al zijn raakpunten de schrijver en zijn gelovig denken
heeft bezig gehouden. Geen vraag gaat hij
uit de weg en van het antwoord dat hij
geeft is steeds veel te leren. De beslissende inzichten waartoe hij gekomen is werken overal door, zodat het geheel van het
boek ondanks de vele details een synthese
moet heten. Bijzonder overtuigend en consequent is het inzicht uitgewerkt dat de
lichamelijkheid der Kerk zelf tot de volle
gestalte der christelijke genade behoort.
Tegenover een dergelijk machtig stuk theologie brengt men slechts aarzelend een
woord van kritiek naar voren. Toch was
de lezing van dit boek vaak een mengsel
van bewondering en bedenkingen. De zinnen zijn overladen, een blijkbare voorkeur
voor het vreemde woord en voor de paradoxale zegging bemoeilijkt het begrip
van de vaak toch al duizelingwekkende
beschouwingen; aanhalingen in vreemde
talen binnen de tekst werken onaangenaam, en te zamen met een vaak haast
juichende toon schaadt dit alles de eenvoud die de inhoud gemakkelijker toegankelijk had kunnen maken. Ook wat de inhoud betreft schuwt de schrijver het paradoxale niet. Waar het gepaard gaat met
zeer ver en spits doorgevoerde speculaties, deed het ons meermalen het al te paradoxale vermoeden, zij het dan ook met
de bijgedachte dat de redenering ons misschien slechts te machtig was. Want dit
moeten we erkennen: ook waar bezwaren
rijzen tegen de opvattingen van de schrijver, merkt men steeds te doen te hebben
met iets dat lang doordacht is. Zeker is
de schrijver soms te optimistisch. En wat
betekent eigenlijk: de aan het geloof eigen
logica, de theologica, deelname aan de
logica van de mensgeworden „Logos" in
de Kerk? Op twee plaatsen brengt de
schrijver kritiek uit op door theologische
apriori's bepaalde exegetische verklaring
gen van de Schrifttekst. In diepzinnige
beschouwingen ondermijnt hij het betref
-
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fende theologische apriori. Maar ook wanneer hij hierin gelijk zou hebben, blijft het
nog de vraag of hij met name de tekst:
„de Heer is de Geest" niet te veel laadt
met de metaphysische inhoud van zijn be~
schouwingen over het ineen-zijn der god-delijke personen. Ondertussen mogen we
met de schrijver ook de uitgever dankbaar
zijn, dat deze rijke en sterke vak-wetenschappelijke studie in ons Nederlandse
taalgebied is kunnen verschijnen.
Al. van Rijen
HUYTS, Drs. J. H., BONEKAMP, Drs.
A. L. M. en VAESSEN, Dr, M. L. J.,
Oriëntaties over gewetensvorming. —
Uitg. Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,

1959, 56 pp.,

f

1.50.

Dit boekje uit de serie „Geestelijke volksgezondheid" bevat de inleidingen, gehouden op de studiedag van de Kath. Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid op 29 oktober 1958: Drs. J.
H. Huyts, Gewetensontwikkeling bij het
schoolkind; Drs. A. L. M. Bonekamp,
Pedagogisch gezag in de gewetensvore
ming; Dr. M. L. J. Vaessen, Niet-efficiënte
en onwaarachtige gewetensvorming. Stuk
voor stuk belangrijke beschouwingen, die
iedereen die iets met gewetensvorming te
maken heeft, het nodige kunnen leren.
De studie van Drs. Bonekamp heeft ons
het meest geboeid. Wij hebben als theoloog deze opstellen gelezen, niet als psy~
choloog. Mogelijk is dat de reden, dat wij
bepaalde fundamentele omschrijvingen gemist hebben: wat is eigenlijk geweten?
wat echte moraliteit? Wij hadden graag
geweten, wat de psycholoog hierover te
zeggen heeft. Nu het antwoord op deze
vragen ontbreekt, blijft voor de niet--insider een en ander iets teveel in het vage;
en menen wij enige concrete aanwijzingen
-- geen private Biecht voor de kleintjes;
onderscheid tussen groot en klein kwaad
eerst bij de rijpere jeugd --- niet al te definitief te mogen nemen. Ook zouden wij
willen opmerken, dat een rustige objectieve lezing van het Evangelie duidelijk
maakt dat Christus de zedelijkheid wel
degelijk in geboden en verboden fundeert.
Zelfs wordt de liefde een „nieuw gebod"
genoemd. Kan het ook anders, waar toch
het geweten steeds een innerlijk verplichr
tend waarde-oordeel uitspreekt; welke
verplichting veruitwendigd wordt in het
gebod. Zeker, de motivering van dat gebod is dan uiteindelijk de liefde. Maar
Christus' woord lijkt duidelijk: „Wie mijn
geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het
die mij liefheeft". Het feit, dat lezing van
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dit boekje dergelijke gedachten naar boven werkt, bewijst zijn waarde voor lezers, die de eigen terminologie van de
psycholoog enigszins kunnen assimileren.
S. Trooster
BLESS, H., Inleiding tot de pastorale
psychopathologie. — J. J. Romen 6 Zonen, Roermond-Maaseik, 1959, 208 pp.,
geb. 12..--, ing. f 10.50.
In 1958 gaf pastoor Bless een Inleiding tot
de pastorale psychologie uit en reeds het
volgend jaar kwam zijn Inleiding tot de
pastorale psychopathologie van de pers.
Deze Inleiding betekent een algehele om~
werking van schrijvers Pastoraal Psychiatrie, waarvan de eerste ed. in 1935 en de
derde ed. in 1947 verscheen. Het was de
bedoeling van de schr. om zijn boek, dat
toch vooral voor zielzorgers bestemd is,
werkelijk te maken tot een hulpmiddel
voor de pastorele leiding van psychische
patiënten; dit in tegenstelling met zijn
vroeger werk, dat eerder een soort psychiatrie in zakformaat was. En in deze
bedoeling is schr. zeker geslaagd. Zijn
nieuwe boek bestaat uit drie delen, waarvan eigenlijk alleen het tweede deel in de
titel wordt aangeduid. Het begint nl. met
een kort overzicht van de conflictpsychologie, dat het eerste deel vormt, en het
eindigt met een (wederom korte) beschouwing over sociale psychiatrie en geesten

lijke gezondheidszorg, als derde deel. Het
tweede deel, waarin de psychopathologie
ter sprake komt, is het uitvoerigst. Achtereenvolgens worden hier behandeld de
psychopathologische verschijnselen en
ziektebeelden, het neuroseprobleem in de
zielzorg, moderne psychotherapie, psy~
chotische patiënten, psychopathen, psyr
chopathologia sexualis, en pastorale verzorging. De vele ervaring, waarover de
schr. beschikt, stelt hem in staat in dit
tweede deel talrijke wijze adviezen te geven, waarmede iedere zielzorger gebaat
zal zijn. Het is echter jammer, dat de ben
spreking van het neuroseprobleem, mede
in verband met schr.'s uiteenzettingen over
de verdringing, vooral in psychiatrisch
opzicht niet erg bevredigend is.
A. van Kol
HAES, P. De, Op aarde als in de Hemel.
^-- Beyaert, Brugge, 1959, 324 pp., ing.
Fr. 135.
Een aantal beschouwingen over Gods
Wil, de Voorzienigheid, de H. Drievul-^
digheid, Christus en de christelijke existentie, blijkbaar afzonderlijk ontstaan,
heeft de auteur tot een stevig boek sa-

mengebundeld. Hij gaf het de titel van
één der meditaties: „Op aarde als in de
hemel". En het is inderdaad een Leitmotiv
van heel het boek, dat Christus de kloof
tussen hemel en aarde definitief heeft
overbrugd, dat aarde en hemel samen het
ene Rijk Gods vormen, en dat dit leven de
blijde verwachting en de groei is van onze
eeuwige vereniging met God. Zoals men
van een eminent theoloog *vocht verwach..
ten, heeft Prof. De Haes zijn beschouwingen gegrondvest op een stevige docr
trine. Hij heeft evenwel de klip van de
stroeve wetenschap zorgvuldig omzeild,
door een vlotte, naar onze smaak zelfs
wel eens te populaire voorstelling.
Frank De Graeve
MONTJUVIN, J., Panorama van de Bijbelse Geschiedenis, vert. P. Wertenbroek.
— Ed. 1'Ecole, Parijs, 1959.
Dit uit het Frans vertaalde panorama
biedt in kleur en lijn op een twee meter
lange band de schematische weergave van
de Bijbelse Geschiedenis met een naar de
tijdsduur evenredige verdeling. Tevens
wordt op smallere, parallel lopende banden verwezen naar de voornaamste gebeurtenissen uit die geschiedenis der buurstaten. In zijn overzichtelijkheid en aanschouwelijkheid zeer geschikt voor het onderwijs. Voor de schrijfwijze der namen
volgde de vertaler die van de Nieuwe
Vertalingen van het Nederlandse Bijbel~
genootschap, echter niet consequent. Jammer ook dat in die namen enkele storende
fouten te lezen staan. We betreuren deze
dubbele slordigheid. J. Lambrecht

ASTER, O.F.M.Cap., P. Gentilis, Een
volk ontdekt Christus. De katholieke missie onder de Bataks op Sumatra. — Uitgeverij Foreholte, Voorhout; Uitgeverij
Desclée de Brouwer, Brugge, 1959, 222

pp., f 6.90.
Pater Aster is een boeiende verteller; dat
heeft hij reeds bewezen in zijn boek over
de missie van Borneo. Maar wat hij vertelt is gedegen en verantwoord. De Rheinische Missionsgesellschaft heeft vanaf
1861 vruchtbaar gewerkt onder de Bataks
en een flinke kern degelijk protestants gevormd. Het verkeerd toegepaste artikel
123 heeft echter tientallen jaren de katholieke missie geweerd, totdat Mgr. Brans
O.F.M.Cap. in 1924 vrijmoedig en stoutmoedig de barrière wist te doorbreken.
Pater Aster begrijpt de bevolking; hij kent
ook de moeilijkheden waarmee de zending
te kampen had en heeft; hij waardeert hun
werk. Maar met rechtvaardige trots ver-
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haalt hij ook het moeizame werk van zijn
confraters en van fraters en zusters. In
nog geen 40 jaren is hier een missiegebied
ontstaan, wat gezien de intelligentie van
de Bataks van groot belang zal worden
voor heel Indonesië. Dit historisch verantwoorde boek leest als een roman.
C. Minderop
MEER, F. van der, Paa.smorgen..--- Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1959, 53
pp., ge'ill., f 4.50.
Hoe wetenschap ook kunst kan zijn bewijst Prof. van der Meer in zijn prachtig
boekje Paasmorgen. Hij vergelijkt hier het
altaarluik van Rogier van der Weyden,
voorstellend Christus' verschijning aan
Maria op Paasmorgen, met een feestikoon,
genaamd Anástasis. In een fraai proza
geeft de bekende kunsthistoricus fantasierijke variaties op een klassiek thema in de
kunst. Zijn grote kennis van de liturgie
en de kunstgeschiedenis zorgt, dat deze
fantasie geen onverantwoorde sprongen
maakt. Al lezend en genietend verwerft
men nu tegelijk een boeiend stukje wetenschap. De schone uitgave van het Spec-

trum maakt dit werkje tot een vreugdevol
paasgeschenk. C . de Groot

LIESTING, G. Th., Recta Sapere. --Eucharistisch Apostolaat, Lommel, 1959,

286 pp.
Dit boek bevat zeven en twintig meditaties ingedeeld in ongelijke reeksen volgens
de liturgische jaarkring. Het is bedoeld
voor kloosterlingen, maar kan even goed
aan priesters en leken dienst bewijzen. De
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ken zullen bij iedereen aanslaan, doch ze
zijn wederom zo, dat ze gedachten losslaan. De redactie zal dit wel de hoofdz aak vinden en beter dan slaafs na-spre-ken. C. Minderop
KANE, G. L., Waarom ik naar het klooster ging. Een serie authentieke memoires
onder redactie van G. L. Kane. -- Uitge
verij Sint-Willibrordus, voor België: Overijse: B, voor Nederland: Deurne N.B.,
1959, 211 pp.
Een beetje jammer is, dat de uitgevers
deze memoires enigermate aankondigen
als een tegengif van de boeken van zusters, die over de muur springen en derge^
lijke, waaraan toch al een onevenredig
grote belangstelling in de pers gegeven is.
In geen enkel beroep zal men veel waarde
hechten aan 'iet oordeel van mislukkelingen. Dit boek heeft een positief doel. De

redacteur G. L. Kane, Directeur van het
werk voor roepingen en religieuse vor~
ming in het bisdom Antigonish in Nova

Scotia, is de mening toegedaan, dat er
talrijke nuttige boeken en brochures over
roeping bestaan, maar dat de meeste te
algemeen en te abstract zijn. Hij meent dat
er behoefte bestaat aan concrete versla-gen, die de toepassing van de theologische
beginselen verduidelijken en de werking
van Gods genade in de individuele ziel
openbaren. In korte hoofdstukken komen
23 zusters van verschillende congregaties
en werkkring aan het woord. Wij menen
dat de redacteur inderdaad geslaagd is.
Een wijde verspreiding zal, dunkt ons,
een middel zijn voor vele meisjes om Gods
roepstem te onderkennen. C. Minderop

ascetische leer en raadgevingen zijn geba-

seerd voornamelijk op de H. Schrift die
aanhoudend wordt geciteerd en vaak
wordt het Oude Testament in zijn profetir
sche en spirituele zin aangewend. Ook de
liturgische gebeden van het missaal worden veelvuldig aangehaald. De schrijver
hanteert een kloeke, klassieke taal. Men
zal niet zonder geestelijke vrucht deze gewijde teksten en passende beschouwingen
lezen en bemediteren.
F. De Raedemaeker
Kerugma, reeks cahiers ten dienste van de
prediking, Heilig Verbond. --- Redactieadres: Dominicanenklooster, Zwolle. Uitgeverij N.V. Gooi en Sticht, Hilversum,

1960, 101 pp., f 2.85.
Wederom een geslaagd nummer van de
Kerugma-reeks. Meesterlijk goed is het
hoofdstuk van P. Meyers over „Mysterie
van vruchtbare intimiteit". Niet alle pre--

LACKMANN, Max, Katholische Einheit
und Augger Konfession. I -- Verlag
Styria, Graz--Wien-Koln, 1959, 224 pp.,
geb. D.M. 9,80.
Lackmann, luthers theoloog van de hoogkerkelijke Sammlung, zet voor katholieke
theologen uiteen hoe ze zich op positieve
wijze met de reformatorische theologie
moeten verstaan. Niet uitsluitend een houding van distantie tegenover een heresie,
maar vooral een houding van solidariteit
vanuit het bewustzijn van gemeenschappelijke schuld aan de kerkscheiding en
vanuit de overtuiging dat in de Reformatie autochtoon~christelijke visies leven die
een verrijking van de Catholica kunnen
betekenen. De R.K. Kerk mag niet afwachten tot de afgescheiden broeders terugkeren, doch dient zelf contact op te
nemen en wel via de Confessio Augusta
na, welke historisch en „inhoudelijk" het
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dichtste bij de Catholica staat. In het der.de hoofdstuk doorloopt Lackmann de ar.tikelen der C.A., aangevend hoe de refor
matoren binnen de R.K. Kerk willen blijven blijkens hun afwijzen der oud-christen
lijke heresiën, aangevend hoe hun ,,nieuw.katholieke visies" in wezen een herleving
betekenen van oud-christelijk gedachtengoed tegen scholastieke dorheid. Op deze
achtergrond worden tenslotte uitvoerig de
anti-roomse en antikatholieke visies der
C.A. belicht op hun ontstaan en doorwerking. Tegen een „vermenselijking" van
Gods heilswerk in het horizontale-ambten
lijke vlak gaan de reformatoren vrijwel
uitsluitend de verticale direct-goddelijke
werking beklemtonen met verwaarlozing
van de menselijke medewerking. In dit
systematisch betoog past Lackmann de
beschouwing in, welke hij reeds in Ein
Hilferuf aus der Kirche ontwikkelde, over
de hoofdoorzaak der Reformatie: een on-volledige Christologie. De mensheid van
Christus staat meer in tegenspraak dan in
samenwerking met Gods transcendente
genade. Een zeer belangrijk boek voor
interconfessionele toenadering. In geen
van zijn boeken heeft Lackmann zo zuiver de wezenlijke betrokkenheid der Reformatie op de Catholica aangegeven:
„Ein Korrektiv, dem der Gegenstand entschwindet, an dem es Korrektiv sein soli,
verliert Existenzberechtigung und Sinn
haf tigkeit" (p. 185) . Aan liefdevolle correctie willen wij ons niet onttrekken.
W. Boelens
AUGUSTINUS, s., Oeuvres de S. Augustin. La Cité de Dieu, I—V: Impuissance sociale du paganisme, vert. G.
Combès (Bibliothèque Augustienienne).
.--- Desclée de Brouwer, Brugge--Parijs,
1959, 872 pp., geb. F. 330.
Het is een hele onderneming de Civitas
Dei uit te geven. De lezing van het werk
vraagt enige eruditie en bovendien interesse voor de cultuur uit het laat-Romeinse tijdvak. Een uiterst leesbare vertaling
komt echter de inspanning verlichten,
want ook het doormaken van dit monumentaal werk van 22 „boeken" is een
onderneming. Inleiding en een deel der
nota's zijn van de hand van wijlen G.
Bardy. Waardevolle nota's werden ook
toegevoegd door Thonnard, de Veer en
Folliet. Hun aantekeningen vormen vaak
een volledig artikel over een bepaalde
Augustiniaanse kwestie. Op de inleiding
volgen een goede bibliografie, de verta~
ling van enige Rertractationes, en de brief
aan Firminus. De boeken 1-5 in het

eerste van vijf bandjes, worden nog met
speciale inleiding en bibliografie voorzien. — Precies omdat dit werk van
Augustinus zo tijdgebonden is — het behandelt immers authentieke kwesties — is
het een kostbaar document voor wie
waarlijk in nood zit, om de zin van het
huidig tijdsgebeuren voor het eigen geweten en bewustzijn verwerkt te krijgen.
Strekt de heilsgeschiedenis zich niet uit
'usque ad praesentia tempora?' „At ego
in tempora dissilui ..." maar ik ben door
de zonde in de temporaliteit verloren geraakt en begrijp de zin der gebeurtenissen
niet meer" (Belijdenissen) . Vanuit die
nood zal men wellicht de moed vinden
om in dit lang en breed geschreven cultuurmonument ('prolixitas' was een kwaliteit in de Ve eeuw) kracht tot persoonlijke reflexie te putten. H. Meddens
HILDEBRAND, D. von, Reinheid en
maagdelijkheid, vert. B. Hageman. —
Lannoo, Tielt, 1959, 212 pp., ing. Fr. 62,
geb. Fr. 86.
Meer dan dertig jaar geleden verscheen
de oorspronkelijke uitgave van dit boek
Dat het nu nog vertaald wordt bewijst
hoe actueel het werk bleef. Meer nog,
weinig boeken vermochten zoals dit, door
te dringen tot het mysterie waarop de
reinheid en de maagdelijkheid steunt en
vermochten tegelijkertijd in een sluitend
wijsgerig betoog deze visie uit te drukken.
Na een omschrijving van de zinnelijke
sfeer, tekent S. de reinheid als „dat staan
voor God en de overgave aan de glans
van Zijn aangezicht". Speciaal wordt gehandeld over de houding van de reine
mens in het huwelijk. De tweede verhandeling onderscheidt eerst de godgewijde
maagdelijkheid in haar eigenheid van de
andere vorm van maagd-zijn en toont
daarna aan hoe de maagdelijke staat werkelijk het bruid~zijn van Christus bewerkt.
Wij wensen dit werk een ruime spreiding
vooral op het ogenblik dat reinheid en
maagdelijkheid ook door de Christenen.
dreigen miskend te worden. S. wist zinnen
lijkheid en huwelijk terug te plaatsen in
het juiste evangelische perspectief en dat
is wel de grootste verdienste van dit zeer
schone boek. L. Braeckmans
GUARDINI, R., Van Advent tot Epif anie, vert. A Th. Monshouwer. — Lannoo,
Tielt, 1959, 112 pp., ing. Fr. 38, geb. Fr.
62.
De titel van dit nieuwe Guardini-boekje
in de reeds indrukwekkende serie die Lannoo publiceerde, schijnt op een gesloten
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en afgeronde liturgische verhandeling te
wijzen; in werkelijkheid zijn het losse prer
ken, geselecteerd en gebundeld door de
Vlaamse uitgever. Wie de grotere werken
van Guardini kent, zal hier geen nieuwe
visies of ontdekkingen zoeken: wel een
rustig mediterend door elkaar weven van
vele vertrouwde thema's. L. Monden
BERNHART, J., Heilige und Tiere. Neur
V nr
ller, M
— Verlag Ars Sacra-J. Müller,
chen, 1959, 240 pp., geb. D.M. 10.80.
Dit is een merkwaardig origineel boekje,
waarin niet alleen een groot aantal legenden van heiligen-in-hun-omgang-met-die-ren werd samengebracht, maar waarin tevens gepoogd wordt in een veertigtal blz.
de christelijke en theologische draagwijdte
van deze vertellingen te omschrijven.
Henk Jans
LESAGE, Robert, Liturgische Gewander
und Gerote, — Paul Pattloc.h Verlag,
Aschaffenburg, 1959, 131 pp.
Dit bescheiden werkje van de bekende
Parijse ceremoniarius behandelt de verschillende objecten die van ver of van
nabij met de katholieke eredienst verbon~
den zijn. De auteur duidt van deze voorwerpen of gewaden de historische ontwikr
keling en de symbolische betekenis aan en
geeft de voornaamste kerkelijke voor-schriften daaromtrent. S. Heester
LEPPICH, J., God tussen oude en nieuwe
goden (Heilige Onrust, 7) . .-- Lannoo,
Tielt, 1959, 232 pp., 8 p1., ing. Fr. 55, geb.
Fr. 80.
LEBRET, L. J., Hier hen ik, Heer, vert.
J. H. P. Jacobs (Heilige Onrust, 8) . r
Lannoo, Tielt, 1959, 216 pp., ing. Fr. 55,
geb. Fr. 80.
Een reis om de wereld in 80 dagen biedt
nauwelijks gelegenheid voor een grondig
vertrouwd raken met de talloze problemen
die men ontmoet; hoogstens voor een tasten van de alomaanwezige dominanten in
de wereldproblematiek. Men zoeke dan
ook in de reismeditaties van Leppich geen
uitgebalanceerde, voorzichtig geschakeerde inzichten in toestanden en ontwikkelingsprocessen. Eerder een beklemtonen
van enkele grote menselijke en goddelijke
dominanten in de huidige wereldverhoudingen, die hij in het scherpe zwart-wit
van een met liefde doorzinderde, maar
felle aanklacht de West-Europese christenheid in het gelaat slingert. De inleiding
van Lebret's meditatieboek en de vaderteksten over het gebed die hij er als slot
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aan toevoegt bevreemden een beetje door
hun rustige ernst in de wat goedkope sen
satie van de „Heilige Onrust"-reeks. De
gebeden zelf zijn in de trant van Quoist,
met iets minder sprankelende inspiratie en
iets meer bezonkenheid. L. Monden
KUNST EN
CULTUUR
ESCHER, M. C., Grafiek en tekeningen.
— J. J. Tijl N.V., Zwolle, (1959) , 63 pp.,
geïll., f 13.90.
Wanneer men voor de eerste keer een
prent van Escher ziet, kan het gebeuren,
.dat men er aanvankelijk ietwat onwennig
tegenover staat. Het gevaar bestaat, dat
men de artistieke waarde ervan onderschat en de prent gaat zien als b.v. een
fantastische meetkundige constructie of
een origineel gesteld stereometrisch probleem. Men doet dan ongetwijfeld te kort
aan de bedoeling van de kunstenaar. Toch
ligt de tekortkoming van de beschouwer
enigszins voor de hand. Escher bedoelt
heel wat meer te geven dan, wat men
misschien zou kunnen noemen, een soort
van artistieke wiskunde, maar het kan nodig zijn dat wij geholpen moeten worden,
om zijn bedoelingen te begrijpen. In dit
boek komt de kunstenaar zelf ons tegemoet. Een veertigtal prenten uit vele jaren
van zijn artistieke werkzaamheid zijn hier
bijeengebracht en door de kunstenaar van
een commentaar voorzien. Nu men op
deze wijze de diepere bedoelingen, die
Escher met zijn prenten heeft, leert kennen, kan ongetwijfeld de waardering voor
zijn werk nog toenemen. Escher heeft een
zeer persoonlijke kijk, ook op zaken, die
wij menen volledig te kennen, en bovendien is hij een voortreffelijk graficus. Hij
beheerst vele grafische technieken, waarin
hij somtijds een virtuositeit laat zien, die
bij een eerste contact de artistieke waarde
schijnt te verdringen. Maar tenslotte stelt
zijn groot vakmanschap hem toch ook
juist in staat, zijn diepste ontroering op
overtuigende wijze aan ons over te draJen. De verzameling prenten in dit fraai
uitgegeven boek kan u hiervan overtuigen. C. de Groot
ROOIJ, Mr. A. J. J. van, Nederlandse
kerkbouw op een keerpunt. — Uitg. De
Toorts, Haarlem, 1959, 95 pp., geïll.,
f 6.90.
De auteur van dit boekje bespreekt in een
negental hoofdstukken de tendensen en
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stromingen onder Katholieken en Protestanten omtrent een nieuwe vormgeving in
zake kerkbouw. „De kerk als dominant in
het stadsbeeld heeft plaats moeten maken
voor een zielzorgcentrum, dat aansluiting
zoekt bij het woonmilieu". Overeenkomstig deze constatering heeft men afgezien
van het middeleeuwse dom~ of tempelidee
en zich aangepast aan de huidige noden
en behoeften. Een nieuwe sacrale stijl is
er nog niet ontstaan; het blijft nog bij tasten en zoeken. Mr. van Rooij geeft van
deze nieuwere pogingen een goed overzicht, althans van de voornaamste en siert
de tekst met gelukkige illustraties. Afbeeldingen van oudere kerken beklemtonen de
continuïteit der katholieke traditie.
P. van Alkemade
ALBINSKI, Dr. M., De onderwijzer en de
cultuuroverdracht. — van Gorcum, Assen, 1959, 122 pp., f 10.50.
Niet alleen wordt op de school getracht
de kinderen iets te leren maar ook wordt
geprobeerd ze een levenshouding mee te
geven. Hoe de onderwijzers te werk gaan
om de kinderen op te voeden in de volledige zin van het woord, welke factoren
bij deze cultuuroverdracht een rol spelen
en dergelijke is voorwerp geweest van een
onderzoek dat in een zevental WestEuropese landen, waaronder Nederland
en België, is uitgevoerd. De resultaten
van dit onderzoek, dat plaats had in de
vorm van een gestratificeerde steekproef
bij een driehonderd tal onderwijzers, worden in dit werk weergegeven. Voor allen
die zich in theorie of in praktijk bezig
houden met de pedagogie kan kennisname
van deze West-Europese confrontatie ongetwijfeld van nut zijn. Dr. J. van Lierde
WENDT, Herbert, Het begon in Babel,
Vert. — Uitg. Mij W. de Haan N.V,
Zeist; Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1959, 320 pp., 150 foto's, f 13.50 en Fr.
200.
„De ontdekking der volken" luidt de ondertitel van dit boek, dat een onnoemelij~
ke hoeveelheid wetenswaardigheden bevat op etnologisch gebied. Wendt is een
onderzoeker en popularisator die uiter
mate boeiend over zijn wetenschap weet
te schrijven. Het is echter moeilijk een
overzicht over de inhoud van dit boek te
krijgen, dat niet met Babel, doch met
Athene begint en vandaar de lezer over
Afrika naar Babel voert. Daarna springt
de auteur over naar Oost en West, naar
Zuid en Noord en behandelt volk na volk

en cultuur na cultuur zonder dat er veel
van een redelijke overgang of samenhang
te bespeuren valt. Bijna heel de mensheid
krijgt zodoende wel haar beurt en over
alle etnologische verschijnselen weet de
schrijver interessant te vertellen, doch een
grotere overzichtelijkheid zou het werk
ten goede komen. Het boek is rijk en verhelderend geïllustreerd.
P. van Alkemade
NOLTHENIUS, Hélène, Muziek in de
kentering. ^-- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1959, 32 pp., f 1.90.
Dit prijs-bekroonde essay bevat een geestige en zeer ter zake kundige beschouwing
over de muziek, hoofdzakelijk in de Romeinse keizertijd, doch met voortdurende
uitzichten op het Hellenisme en de Oosterse wereld, alsook op het huidige muziekwezen en de huidige cultuur. Voor
belangstellenden een uitermate instructief
boekje. R. S.
LANGE, Kurt, Vreemdeling tussen dier
en God. Vert. — Uitg. Mij. W. de Haan,
Zeist; Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1959, 246 pp., geïll., f 13.50, Fr. 175.
De titel van dit boek wordt enigszins verduidelijkt door de ondertitel: Het raadsel
van de mens in het licht van oude cul..
tuurperioden. De onlangs overleden Kurt
Lange is de schrijver van een groot aantal
boeken op archeologisch en kunsthistorisch gebied. Hij is een vulgarisator op
grote schaal en op behoorlijk niveau. Hier
laat hij vooral de oude Mesopotamische,
Egyptische en Mediterrane culturen aan
ons oog voorbijtrekken. Ook de pre--his.
torie, de neger- en Zuid-Amerikaanse cul~
turen vallen onder zijn aandacht. Zoals
vaak het geval is met boeken over etno-.
logie, pre-historie en oude culturen zijn de
vragen, de twijfels en onzekerheden gro-.
ter dan de antwoorden en bevestigingen.
Dit is nu eenmaal het noodlot van wetenschappen die hun onderzoek in schemer
en duisternis moeten verrichten. Het is
echter boeiend gezelschap Kurt Lange te
volgen in zijn beschouwingen, reflexies,
gissingen en vermoedens omtrent de mens
in zijn worsteling om het licht.
P. van Alkemade
Propos et Présence. 1. Fernand Léger. 2.
Gustave Courbet. , Ed. Gonthier-Seghers, 1959, 54 pp., 12 klpl.
Men mag zich niet laten afschrikken door
de zoveelste boekenserie over kunst, want
Propos et Présence brengt iets nieuws:
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een confrontatie van het werk en de ideeen van een schilder. Wij gaan niet helemaal akkoord met Pierre Seghers, die de
reeks verzorgt, als hij zegt dat het de
kunstenaar is die ons beter dan wie ook
in zijn kunst binnenleidt, maar wij waarderen daarom niet minder dat hij ons de
ideeënwereld van een kunstenaar ontsluit
door meestal moeilijk te bereiken of volle~
dig onbekende teksten te publiceren, tesa~
men met een inleiding, een biografie in
data, een bibliografie, en een kleine bloemlezing van wat tijdgenoten over het werk
dachten. De auteur bewees vroeger reeds
hoe goed hij thuis is in de literatuur van
en over kunstenaars. Wij wensen dat hij
zijn reeks waardevolle monografieën moge voortzetten. Is het om zijn ruim inter
resse te tonen dat de eerste twee delen
respectievelijk aan Léger en Courbet wer~
den gewijd? G. Bekaert
WEILER, Clemens, Alexej Jawlensky. ,
Verlag M. DuMont Schauberg, Keulen,
1959, 291 pp., 36 klpl., 80 pl., 524 ill.,
geb. D.M. 56.
De auteur begint zijn boek over Jawlensky
met een citaat van Marianne Werefkin:
„Il n'y a pas d'histoire de l'art, il y a
1'histoire des artistes". Ook al is deze uitspraak eenzijdig, toch is het zo dat men
een kunstwereld het gemakkelijkst binnentreedt langs de persoonlijkheid van de
kunstenaar. Nu overdrijft ook de auteur
van dit prachtige boek wel een beetje en
hecht hij naar ons gevoel te veel belang
aan de figuur van de Russisch-Duitse
schilder Jawlensky. Het blijft niettemin
waar dat hij erin geslaagd is ons een zeer
persoonlijk en diepgaand beeld te schetsen
van deze kunstenaar en ons door hem
heen een heel stuk geschiedenis van de
moderne schilderkunst te laten meeleven.
De auteur zoekt immers de eigen persoonlijkheid van de kunstenaar te benaderen
vanuit de wisselende omstandigheden
waarin deze was, verwikkeld en waarin
zijn jeugd, de kunstenaarsgroep van „die
blaue Vier", met Feininger, Kandinsky en
Klee, de vriendschap vooral met de intelligente barones Werefkin een grote rol
hebben gehad. Zoals wij van DuMont nu
al gewoon zijn, is deze monografie schitterend uitgegeven en bevat een overvloedige illustratie. Deze laatste omvat niet
alleen een reeks uitmuntende kleurplaten,
maar ook een catalogus van Jawlensky's
schilderijen, die 787 nummers bevat, waarvan het merendeel in kleinformaat zijn
gereproduceerd. Een voorbeeldige monografie. G. Bekaert
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VOGT, Paul, Christian Rohlfs, Aquarelle
und Zeichnungen. — Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen, 1958, 220 pp., 23
klpl., 50 ill., geb. D.M. 36.
Zoals de auteur in zijn inleiding opmerkt
is men inderdaad enigszins verwonderd
dat hij zijn boek als bijtitel meegaf Aquarelle und Zeichnungen, als men toch sinds
lang uitziet naar een goede monografie
over deze eenzame schilder, nu reeds meer
dan twintig jaar verliepen sinds hij stierf.
Maar deze beperking van de titel is wat
misleidend omdat de auteur, een neef van
de kunstenaar, tenslotte meer biedt dan
hij in zijn titel belooft en ons als het ware
de figuur van Rohlfs volledig uittekent in
zijn tekeningen en aquarellen. De aquarel
is naast de houtsnede het zeer geliefde
uitdrukkingsmiddel van de Duitse schilder
van vandaag. In deze beide technieken
heeft ook Rohlfs ons gedurende zijn lange
en steeds evoluerende levensloop (18491938) zijn beste werk geschonken. De
ernst en gedegenheid van Vogt's studie
wordt nog benadrukt door een uitgebreide
bibliografie (vooral artikelen) en een volledige catalogus van de aquarellen (onge~
veer 1700) , chronologisch gerangschikt.
G. Bekaert
BURVENICH, J., Giulietta Masina en
het geluk (Humanitas, 23) . — Lannoo,
Tielt, 1959, 152 pp., ing. Fr. 35.
Het onrecht dat Federico Fellini in de titel
wordt aangedaan, wordt in het boekje zelf
hersteld: het gaat wel degelijk over zijn
films, hoezeer die ook getekend zijn door
een niet weg te denken samenwerking met
zijn echtgenote, Giulietta Masina. Pater
Burvenich heeft met een niet blinde, maar
integendeel bijzonder helderziende liefde
hun beider ziel in hun werk bloot gelegd.
De velen die van de Fellini's houden, zullen dit boekje op prijs stellen. Maar zij
zullen betreuren, dat het taalkundig niet
beter werd verzorgd, en dat een overdre~
ven aantal drukfouten de tekst ontsieren.
Frank De Graeve
SCHAFER~AST, Albert, Kranz des Jah.
res. ~ Buchheim Verlag Feldafing OB.B.
1955, geïll., D.M. 2.80.
Het interessante boekje met tekeningen
van Albert Schafer--Ast verscheen al geruime tijd geleden, maar het is de moeite
waard om het nu nog eens hartelijk aan te
bevelen. Schâfer-Ast begeleidt de schoonheid, maar ook de kuren van de wisselen,de jaargetijden met een reeks humoristi
sche tekeningen, die bewijzen, hoe hij de
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vreugde en teleurstellingen van het dagelijks leven sportief en ook dankbaar weet
te incasserell. Hij verdient hiermede een
plaats tussen de uitstekende humoristische
tekenaars, waarvan Duit@land er verschillende telt. Graag wordt dit aardige, goed
uitgegeven boekje aanbevolen.
C. de Groot
SNOW, C. P., The two Cultures and the
Scientific Revolution. ^-- Cambridge Uni~
versity Press, 1959, 52 pp., 3 s. 6 d.
Het uitgangspunt van deze lezing, door de
bekende literator Snow te Cambridge gehouden, is de kloof tussen de wereld der
exacte vakken en die der artes. Daar
Snow science studeerde aan de Universi~
teit, maar in feite met de artes zijn boterham verdient, meent hij een bijdrage te
kunnen leveren om de kloof te overbrug~
gen. Wij kunnen over het voorgestelde
bouwwerk niet enthousiast zijn; in tegendeel, we vinden het alarmerend. Het onderwijs zal nog meer ruimte moeten vin
den voor de natuurwetenschappen: anders
raken we onherroepelijk achterop in de
industriële revolutie, die nog steeds aan
de gang is. Dat een teveel aan exacte
vakken mogelijk een verontmenselijking
van de geest van de mens met zich mee
brengt, ontgaat de schr. W. Peters

LITERATUUR
DAISNE, Johan, De neusvleugel der muze. — Boekengilde De Clauwert, Leuven,
1959, 392 pp., Fr. 145 (leden: Fr. 80)
Daisne is een van onze talentvolle schrijvers omdat hij zijn inwendige horizon
ruim-menselijk tracht te houden, en omdat
zijn verbeeldingskracht een hoog creatief
vermogen bezit. Maar zijn jongste roman
is in meer dan één opzicht een teleurstelling
geworden. Memoires van drie filmcon~
gressen worden hier gebundeld als „E-enx
roman van de film". Maar heeft Daisne
hier werkelijk een roman geschreven? Is
de veelheid van het materiaal gerijpt tot
een imaginaire eenheid? Personages die
als maar filmtheorieën en filmgescbiedenis
spuien, volstaan toch niet om een roman
te vormen. Maar roman of geen roman
het is zelfs geen „groot" boek. Daisne
vertoont sporen van een algemeen ziekteverschijnsel in onze letterkunde: het tekort
aan inwendige vernieuwing. Wel zoekt hij
naar vormvernieuwing: dit boek zou neoclassicistisch zijn, maar waarin dit zou
verschillen van het vroegere magisch rea-

lisme, is ons niet duidelijk: beide vertolken tenslotte een romantisch realisme.
Daisne zelf zegt dat hij de vormgeving
„op grote golflengte" heeft willen afstem~
men, d.w.z. door een draad te spinnen van
het ene hoofdstuk naar het andere, en niet
meer tussen al de paragrafen van zijn
boek. Deze vormvernieuwing is wat ons
het meest hoop geeft voor de komende
produktie van Johan Daisne.
M. De Wachter
VERBEECK, René, De dichter H. Marsman. — De Beuk, Uitg. Broekman en de
Meris, Amsterdam; De Bladen voor de
Poëzie, Lier, 1959, 174 pp., f 8.90.
René Verbeeck heeft een uitstekende studie geschreven over het gehele poëtische
werk van Marsman. Hij volgt Marsman
chronologisch vanaf de vroegste gedichr
ten tot Tempel en Kruis en tracht telkens
de verzen te verklaren uit de psychische
situatie en structuur van de dichter. Zo
werd dit werk tevens een psychische ana~
lyse en doorlichting van de mens Marsman. Veel van het duistere uit de verzen
der eerste periode wordt hier helder en
verstaanbaar. Marsman treedt naar voren
als een weinig melodieus en lyrisch, meer
als een voluntaristisch, stug, dramatisch
gespannen dichter, wiens zelf bewuste
heersershouding sterk door Nietzsche beinvloed werd. Het eigen katholieke standpunt van Verbeeck blijkt uit heel het
boek. Zijn oordeel over en inzicht in
Marsmans wezen en poëzie getuigt echter
van een bewonderenswaardige objectivi-J. van Heugten
teit.
P.
KELK, C. J., Leven van Slauerhoff.
N. van Kampen N.V., Amsterdam, 1959,
263 pp., f 14.90.
C. 1. Kelk is in de gunstigste situatie geweest om een leven van de dichter Slauerhoff te schrijven. De bronnen werden
hem als-het-ware in de schoot geworpen,
hij was jarenlang bevriend met de dichter
en is zelf dichter en schrijver genoeg om
Slauerhoff te verstaan. Zodoende is er
een voortreffelijke biografie ontstaan,
waarin Slauerhoff vooral als mens tastbaar
naar voren treedt met al zijn goede en
kwade eigenschappen. Kelk waardeert
hem ten volle zonder echter in adoratie of
verfraaiing der werkelijkheid te vervallen.
De dichter Slauerhoff komt in dit boek
minder naar voren. Kelk volgt in zijn biografie niet de strikt chronologische volgorde, maar beschrijft in een lang eerste
hoofdstuk de figuur van Slauerhoff en
wel zo dat hij ten voeten uit getekend
I--
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voor ons staat. Slauerhoff kende geen
enkele religieuze binding, doch leidde, zoals heden ten dage zo vele intellectuelen,
een volkomen diesseitig leven, waaraan
Christus volstrekt vreemd is. Dit geeft de
ontevreden, gekwelde zwerver die hij was,
iets troosteloos. J. van Heugten

GHEORGILI, Virgil, Bedel niet om wonderen. Roman. Vert. — Uitg. Mij. Pax,

Den Haag, 1959, 2de druk, 235 pp., f 8.90.
De Roemeen Gheorgiu is zijn opzet, om
n.l. steeds romans te schrijven, waarin een
menselijke wantoestand gehekeld wordt,
trouw gebleven. In dit boek is het de achteruitzetting der negers, waartegen dit
boek protesteert. De auteur kleedt dit protest in een allerwonderlijkst en fantastisch
verhaal, dat ondanks de vele onwaarschijnlijkheden tot het einde blijft boeien.
Aan de werkelijkheid, de waarschijnlijkheid zelfs gemeten, is de roman onmogelijk. Zo is het wel niet denkbaar dat een
halve stad mijneden aflegt tegen een ne~
ger, ook niet in de U.S.A. Door zijn typische karakterisering, zijn korte, filmische
beschrijving, zijn vruchtbare verbeelding
weet Gheorgiu echter een sterke illusie te
wekken. Ook is het niet waarschijnlijk dat
vier zeer jonge Rijnlanders zich als evan
gelisten gaan vestigen onder een kannibalenstam. Zo is er veel onmogelijks in het
boek. Maar Gheorgiu maakt het enigszins
aanvaardbaar. J. van Heugten
DONKER, Anthonie, Het schip dat gij
bouwen zult. — Em. Querido, Amsterr

dam, 1959, 173 pp., f 8.75.
Wanneer een christen hoort spreken van
zondvloed, roept dit woord voor hem
allereerst ---- en meestal alléén — het bijbelse verhaal op; Donker doet in het onderhavige werk ons kennisnemen van velerlei zondvloedverhalen zoals deze bij
verschillende volken werden (resp. worden) aangetroffen. De auteur vangt zijn
werk aan met ons op de machtige schilde~
ring van de zondvloed door Michel Angelo in de Sixtijnse kapel te wijzen waarbij hij ons opmerkzaam maakt op het van
het bijbelverhaal afwijkende dezer voorstelling. Bijzondere aandacht heeft de kunstenaar nl. gewijd aan het individu in deze
ramp; een zekere tegenstelling dus met het
bijbelverhaal waarin aan het individu
geen aandacht besteed wordt. Na deze
picturale inleiding beschouwt de schrijver
het zondvloedverhaal zoals dit in het
Gilganesj-epos beschreven staat. Naast
punten van overeenkomst wijst Donker
bijzonder op de geheel andere geest die
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deze passage eigen is; met name benadrukt hij de plastische, uitvoerige beschrijr
ving in dit epos in tegenstelling tot het
beknopte, zakelijke relaas van de bijbel.
Het verhaal van Deukalion en Pyrrha
wordt onder de loep genomen, terloops
Atlantis besproken, waarna bijzonder de
aandacht gevestigd wordt op het latijnse
gedicht van bisschop Avilus (: - 500)
waarin een machtige beschrijving van de
ondergang der mensen is uitgebeeld. „Een
dichterlijk visioen" van grootse allure
volgens Donker. Vondel en Milton passeren de revue; in de tijd van de romantiek
wordt meer aandacht geschonken aan het
detail, en met name ook aan de dieren.
Het boek sluit met citaten van Vondel,
Milton, en andere, oudere en nieuwere
schrijvers. Een mooi stuk vergelijkende
literatuur is hiermede gegeven waarvan
de lezer met groot interesse kennis neemt.
Het boek is verlucht met verscheidene
voorstellingen van ark en zondvloed uit
oude en nieuwe tijd. Joh. Heesterbeek

LANGGASSER, Elisabeth, Gesammelte
Werke. Bd. 4. Gedichte. •-- ClaassenVerlag, Hamburg.
Na de drie grote romans heeft de ClaassenrVerlag thans, in één deel, Elisabeth
Langg.isser's verzamelde gedichten gepu.bliceerd. Haar poëtische produktie is niet
erg groot geweest, wat te meer verwondert, daar zij eerst jaren na de publikatie
van haar eerste gedichtenbundel proza
begon te schrijven. Het voer ons liggende
boek telt, mét het voorwoord van 20 pagi-na's, slechts 224 bladzijden en bevat de
bundels Der Wendekreis des Lammes
(1925) , de Tierkreisgedichte (1935) , Der
Laubmann und die Rose (1947) , de onvoltooid gebleven en tot op heden onge
publiceerd gebleven bundel Metamorphose, plus een aantal losse gedichten. De
laatste groep is de omvangrijkste. Deze
gedichten ontstonden tussen 1924 en 1929.
Het zijn de overgangsgedichten; uit de tijd
dus toen Elisabeth Langg.âsser zich haar
geloof voor het eerst bewust begon te
worden. Er valt bij E. L. een duidelijke
samenhang tussen haar poëzie en proza
waar te nemen. Zo sluiten b.v. de Tierkreisgedichte geheel aan bij haar eerste
kleine prozawerken; Proserpina en Triptir
chon des Teufels en bij haar eerste grote
roman Gang durch das Ried. Der Laub^mann und die Rose is duidelijk in de tijd
van haar Unauslöschliche Siegel ontstaan
en de Metamorphose-gedichten, toen zij
aan haar MV rkische Argonautenf ahrt
werkte. „Lees vooral ... het gedicht Mer-
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kur (uit de Tierkreisgedichte) dat nog
eenmaal de gehele Proserpina bevat, het
gedicht Mars (uit dezelfde bundel) , dat
een poëtische vertolking van de gelijknamige novelle uit de bundel Triptichon des
Teu f els wil zijn", zo schreef zij op 3 juli
1934 aan Karl Thieme. Soortgelijke opmerkingen vindt men ook bij herhaling in
haar brieven van 1940~1947. Het christelijke mysterie-gedicht als christelijk natuurgedicht was het wezen van E. L.'s
pogen; een pogen dat steeds opnieuw opgenomen en op haar mogelijkheden beproefd werd. Met elke nieuwe poging
kwam zij haar doelstelling nader. Intussen
echter staat achter elke nieuwe poging de
persoonlijke geschiedenis en persoonlijke
problematiek van de dichteres. Het chrisr
telijke Daseinsentwurf is de grote verandering, de metamorfose. Zonder de geschiedenis van dit haar christelijk Daseinsentwurt zal men noch haar gedichten,
noch haar romans kunnen begrijpen (zie
Streven, juli 1959, p. 979) . In 1949 uitte
zij het voornemen Die Tierkreisgedichte,
Der Laubmann und die Rose en die Meta~
morphose~gedichten onder de titel Metamorphosen samen te vatten, om daarmee
aan te duiden, dat dit woord voor haar
„het Woord" zonder meer was: de verandering door de genade. Naast de verschillende reeds bestaande (3 Duitse en
1 Italiaanse) proefschriften, is er thans
ook een Amerikaans en een Nederlands
proefschrift over deze uiterst belangrijke
Duitse schrijfster en dichteres in voorbe-reiding. Henk van Gelre
TOMASI DE LAMPEDUSA, Guiseppe,
De Tijgerkat. Siciliaanse roman. Vert. —
van Loghum Slaterus, Arnhem, 1959, 227
pp.
Boven genoemde, hertog van Parma en
prins van Lampedusa, liet bij zijn dood
het manuscript van Il Gattopardo na, een
roman over zijn voorvader, die hier Fabrizio, prins van Salina, heet. Het is een
merkwaardig boek, cynisch en erotisch,
getuigend van een groot talent en een
grote intelligentie. Een aristocraat schrijft
hier, in meer dan sierlijke, in rococostijl
over mensen en dingen die hem dierbaar
zijn en zijn geheugen blijven beheersen. Is
zijn stijl allersierlijkst, zijn blik is scherp
en reëel, zowel voor Sicilië als voor de
Sicilianen. Het is het Sicilië van honderd
jaar terug, toen het met het opstrevende
koninkrijk Savoie-Sardinië verenigd werd.
De Tijgerkat is het wapen der Salina's en
het is of de auteur zelf zijn mensen obser
veert met de scherpte, de achterdocht en

de grimmigheid van een tijgerkat. En toch,
ondanks zijn onverbiddelijke scherpte,
voelt men ook weer de sympathie van de
schrijver voor deze uitstervende generatie
en voor het onveranderlijke Sicilië.
J. van Heugten
WAIS, Kurt, An den Grenzen der Nationalliteraturen, vergleichende Aufssâtze. --Walter De Gruyter Co., Berlijn, 1958,
VI-415 pp., D.M. 27.—.
Voor Wais zijn grenzen geen scheidingslijnen maar raakpunten, waar de literaturen elkaar als door osmose beïnvloeden.
M.a.w. hij neemt een reële grond aan voor
de comparatistische studie der nationale
literaturen en probeert aan te tonen dat in
het letterkundig leven geen ruimtelijke afstand bestaat, evenmin als distanciëring in
de tijd. Hij waarschuwt nochtans voor het
gevaar van een „onhistorisch aktualisief
render Blick" (p. 68) . In voortreffelijke
analyses toont hij een verwantschap aan
tussen de nationale typen van dramaturg
gie, tussen grote dichters als Keats en
Mallarmé, en tussen de nationale beoef e~
ning van een genre als de naturalistische
roman. Merkwaardig lijkt ons het essay
„Schillers Wirkungsgeschichte im Ausf
land": Dostojevski in de Gebroeders Ka-ramazov, Ibsen in zijn drama's, zelfs de
modernen (met name Sartre) vertonen
duidelijk Schillers invloed. Even fijnzinnig
worden de internationale trekken der grote lyrici getekend. S. verklaart de achterstand van de 19e-eeuwse Duitse lyriek
doordat zij geen oog en gevoel had voor
het tragische, terwijl Frankrijk in dezen
een bloeiperiode kende. Slechts in George
en vooral in Rilke is er weer voeling tussen beide landen. Verder vindt men hier
essays over Ibsen, Hamsun, Calderon,
enz. Een lang essay over de verhouding
der oud-Oosterse en Europese mythen
besluit het werk. Het geheel vormt een
belangrijke bijdrage tot de vergelijkende
letterkunde. M. De Wachter
JONES, David, Epoch and artist. Selected
Writings, ed. by Harman Grisewood.—
Faber, London, 1959, 320 pp., 25 sh.
Jones is een origineel en onafhankelijk
schilder; hij is ook een zeer onconventioneel schrijver. Het onconventionele heeft
betrekking op vorm en inhoud van zijn
geschriften. Wat de vorm betreft, zal de
lezer moeten wennen aan een vreemde,
willekeurig aandoende punctuatie, en aan
heel veel woorden van Jones' eigen maaksel, terwijl hij nu niet bepaald een vlotte,
pleizierig lezende stijl heeft. Dit geldt nog
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meer van zijn gedichten, die doendenken
aan het onregelmatige vers van Eliot of
Pound. Wat de inhoud betreft, stelt Jones'
geoccupeerd zijn met kunst en sacrament,
met teken en symbool, met godsdienst en
mythe en dergelijke onderwerpen, en dit
verwoord in een geheel eigen idioom,
zware eisen aan de lezer. In deze bloemlezing zijn bijeengebracht enkele autobio~
grafische schetsjes, enige opstellen die de
kunst als onderwerp hebben, en een paar
historische beschouwingen. Bijna in alles
wat hij schrijft treedt naar voren de in~
vloed van het wilde land van zijn geboorte, Wales, met diens lange geschiedenis,
alsook zijn kritisch bewonderende liefde
voor de Katholieke Kerk, met haar rijke
kunst op allerlei gebied, waartoe hij als
jongeman van vijf en twintig toe trad, een
jaar of drie na het einde van de eerste
wereldoorlog. Als inleiding tot de persoon
en de ideeën van deze schilder-schrijver is
deze uitgave bijzonder interessant en
waardevol. W. Peters
TOMPKINS, J. M. S., The Art of Rudyard Kipling. — Methuen, London, 1959,
277 pp., 25 sh.
Het is niet de bedoeling van schrijfster
een inventaris op te maken van de verhalen, verhaaltjes en gedichten die Kipling
schreef. Wel wordt deze indruk gewekt,
doordat zij de lezer als het ware het vertrek binnenleidt waar zo goed als alles is
uitgestald, netjes geordend, voornamelijk
in chronologische orde. Zij verdeelt het
meubilair dan in acht collecties, en begint
hierover erg onderhoudend te praten. Zij
houdt er geen diepgaande literaire of psychologische beschouwingen op na, noch
verlaat zij het vertrek om een stuk meubilair van een andere artist ter vergelijking
er bij te halen. Zij stelt zich tevreden met
de vraag te beantwoorden wat en hoe
Kipling schreef, waarbij zij het waarom
natuurlijk nimmer geheel buiten beschouwing kan laten. Voor wie Kipling kent
en waardeert, is dit een interessant boek:
wie niet verder kwam dan de Jungle
Books en Kim zal veel van de inhoud niet
waarderen. W. Peters

FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
VISSER, M.S.C., B. J. J., Parapsychologie. Paragnosie - Parergie. Feiten en hyr
pothesen. — Romen & Zonen, Roermond,
Maaseik, 1959, 352 pp., f 17.75.
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In deze op grondige kennis van de betreffende literatuur steunende studie heeft de
auteur de paranormale verschijnselen op
het terrein van waarneming en handelen
geordend en kritisch geschikt, waarna hij
een overzicht heeft gegeven van de verklaringshypothesen. In het geven van ver~
klaringen zijn de parapsychologische publikaties gewoonlijk zwak. In dit boek
treffen wij een kritisch denken aan, dat
beïnvloed is door wijsbegeerte en theologie. De auteur meent de paranormale verschijnselen te moeten toeschrijven aan een
oervermogen tot waarnemen en handelen,
dat nog niet aan gedifferentieerde orgar
nen is gebonden. Op deze wijze is sterk
de nadruk gelegd op het primitieve karak~
ter van de paranormale verschijnselen:
het is echter niet duidelijk, dat een verschijnsel als telepathie in deze hypothese
een bevredigende verklaring zou kunnen
vinden. De voorzichtige en openhartige
discussie, waarin ook religieus getinte
verschijnselen worden betrokken, verdient
waardering en bekendheid vooral bij hen,
die in zielzorg voor volwassenen betrokken zijn. J. M. Kijm
LINSCHOTEN, Dr. J., Op weg naar een
fenomenologische psychologie. De psychologie van William James. , Bijleveld,
Utrecht, 1959, 238 pp., f 12.90.
Deze studie over de psychologie van
William James is voor een belangrijk deel
een bezinning op de grondslagen der fenomenologische psychologie. Hierdoor hebben deze beschouwingen een duidelijk
wijsgerige inslag gekregen. In een zorgvuldig aftasten van de gedachten, welke
door James werden ontwikkeld, wordt
duidelijk gemaakt, hoe bij hem een voorbereiding op de fenomenologische psychologie is te vinden. Men kan dit onderzoek
waarderen als een bijdrage tot de geschiedenis van de psychologie; van groter bef
lang nog lijkt het ons, dat hier een poging
is gedaan om de fenomenologische psyr
chologie in verband te brengen met oudere psychologische studies. Het gevaar van
een versplintering in een te scherpe tegenstelling der onderscheiden benaderingen
van de psychologische problematiek is
immers voortdurend actueel. Het komt
ons voor, dat het werk van Linschoten
waardevolle mogelijkheden voor synthese
onder de aandacht brengt. J. M. Kijm
BERG, Dr. J. H. van den, Het menselijk
lichaam. Een metabletisch onderzoek. —
G. F. Callenbach, Nijkerk, 1959, 239 pp
en 10 illustraties, f 14.90.
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In dit boek wordt een begin gemaakt met
een metabletische studie over het menselijk
lichaam. De auteur bespreekt de verande..
ring in beleving van de lichamelijkheid,
welke zich voltrekt door en manifesteert
in de opkomst van anatomie. Het onderwerp wordt vooral betrokken op de zich
veranderende beleving van leven en dood.
Met grote vaardigheid en eruditie weet de
auteur de verschijnselen te doen spreken.
Zijn zoeken brengt hem tot een samenhang, waarvoor hij zelf geaarzeld heeft,
een samenhang namelijk tussen de genoemde veranderingen en het optreden
van de grote pestepidemieën. De grootste
waarde van dit boek lijkt ons te liggen in
de originele belichting van de betekenis
van de dood, een thema dat reeds geruime
tijd in het Westers denken actueel is,
maar dat slechts moeilijk in zijn volle be~
tekenis begrepen wordt. Vanaf het begin
wordt dit onderwerp aangeduid als funda
menteel voor de medische praktijk. Het is
weer een boek geworden vol flitsende gedachten en in frisse stijl, zoals wij dit kennen uit de vroegere publikaties van v. d.
Berg. Door de beperking tot één thema is
het grondiger en harmonischer geworden
dan Metabletica. J. M. Kijm
KWANT, Dr. R. C., Wijsbegeerte van
de ontmoeting. ( Serie Mens en Medemens) . , Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1959, 120 pp.
Het betoog van dit boekje gaat uit van
het inzicht, dat de mens het eerst en het
meest vertrouwd is met de medemens.
Deze overtuiging, welke in onze dagen
zozeer leeft, heeft gevolgen voor het maatschappelijk, wetenschappelijk, zedelijk en
godsdienstig leven. De auteur opent na
een uiteenzetting van de grondgedachte
enkele perspectieven op de genoemde aspecten van het bestaan. Door zijn eenvoudige opzet zal dit boekje ook voor
hen., die niet wijsgerig geschoold zijn, met
vrucht gelezen kunnen worden. Het biedt
een belangwekkende uiting van actuele
opvattingen. J. M. Kijm
BUCHHEIM, K., Logik der Tatsachen.
Kösel-Verlag, München, 1959, 296 pp.,
geb. DM. 14.80.
Wanneer een werk over de logica der
feiten handelt en inzicht in het geschiedkundig wezen van de Schepping beoogt,
krijgt na 22 jaar een herdruk, die een van
de meest bewogen tijdperken van onze
menselijke historie komt overbruggen,
heel zijn betekenis. Karl Buchheim
schrijft los en intuïtief, nu en dan met
r--

aforismen, over de verhouding van menselijke en Goddelijke Logos in de geschie-.
denis. Aan de hand van grote historische
figuren uit het filosofisch denken: Kant
en Klages, Heidegger en Aristoteles, He-rakleitos en Protagoras, Descartes en
Leibniz wordt het probleem op levendige
en aanschouwelijke wijze bediscussiëerd:
of er naast de gewone, inheemse logica
van het denken ook niet een logica van
de zich ontwikkelende geschiedkundige
werkelijkheid te onderkennen valt. He~
gels opvatting, die de identiteit van beide
vormen van logica afkondigde, bleek onhoudbaar te zijn en dreef naar het communistisch materialisme. Daarom wou
Ludwig Klages in zijn irrationalistische
strijd tegen de vijandige „geest" het laatste woord geven aan mythe en symboliek.
Men hoeft evenwel niet tot deze hope
loze uitweg zijn toevlucht te nemen, want
ook in de werkelijkheid van de geschiedenis kan men de logos aan het werk
zien. Op voorwaarde dat, naast het logisch beginsel van de contradictie, ook
het beginsel van de voldoende reden of
ontische oorzakelijkheid wordt benadrukt.
Dit laatste deed Leibniz van uit het
Christelijk geïnspireerd standpunt van zijn
„Theodicée". Hij was een wegbereider,
die onze moderne mentaliteit op weldoen
de wijze uit het eenzijdig logisch-mathematisch ruimtedenken zal helpen verlossen, waarin sedert Kant de wetenschap
opgesloten werd. Een wetenschap van het
wezen der dingen, in hun concreet-bestaande ontwikkeling, hebben we dringend nodig: in een lange, historische dialoog met de meest vooraanstaande denkers van onze cultuur heeft S. ons daarvan op boeiende wijze overtuigd.
A. Poncelet

GESCHIEDENIS
PIRENNE, Henri en Jacques, Histoire de
1'Europe. Tome I: Des invasions au XVIe
siècle. , Iconographie rassemblée par J.
Stiennon et G. Despy, La Renaissance du
Livre, Brussel, 1958, 319 pp., 32,5 X 24,5
cm., rijk geïll.
In 1948~ 1952 publiceerde La Raissance du
Livre een prachtige uitgave in vier grote
delen van de Histoire de Belgique van H.
Pirenne, geïllustreerd met 25 platen. Nu is
het haar bedoeling op dezelfde manier een
vierdelige Histoire de l'Europe van vader
en zoon Pirenne uit te geven. De laatste
drie delen zullen een samenvatting zijn
van het bekende pas verschenen werk van
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Jacques Pirenne Les Grands courants de
l'histoire universelle. Het voor ons liggend
eerste deel werd door Henri Pirenne, de
grootmeester der Belgische historiografie,
geschreven toen hij, gedurende de eerste
wereldoorlog, in een Thurings dorp was
geïnterneerd. Indien geniale geschiedschrijvers erin slagen bepaalde trekken
van het verleden juist te vatten en voorgoed vast te leggen, is dit o.i. gebeurd in
de Histoire de l'Europe van Henri Pirenr
ne Zeker, talrijke details zouden nu anders worden voorgesteld, en de al te sterke klemtoon op het economische zou nu
verzwakt worden ten voordele van de
sociale en culturele geschiedenis, terwijl
het typisch religieuze van de middeleeuwen aan de liberale Pirenne is ontsnapt.
Maar door de synthetsche verwerking
van het overvloedige materiaal, door de
forse, heldere stijl en de kunstvolle uitbeelding blijft deze Histoire de l'Europe
nog steeds een meesterwerk. De rijke illustratie is met zorg gekozen en mooi gereproduceerd. Talrijke kleinere en full~page-platen, naast vijf grote kleurenplaten,
brengen alle aspecten van het bewogen
middeleeuwse leven voor ogen; vele platen zijn ons bekend, maar vele zijn nieuw
en echte vondsten om de tekst tot zijn
volle waarde te doen komen. Een paar
fouten: onder de plaat op p. 17 staat San
Comesdin voor San Cosmedin, terwijl de
plaat op p. 93 is omgedraaid, zodat een
krijger met de linkerhand een zwaard
zwaait, en de teksten, zoals „Gregorius
VII moritur" slechts in een spiegelbeeld te
lezen zijn. Overigens verdient de rijke
illustratie alle lof. De kaarten zijn een zo
mooi boek niet waardig. Deze geslaagde
inzet doet ons met verlangen uitzien naar
de volgende delen, des te meer daar geschiedenissen van Europa zeldzaam zijn,
en een geïllustreerde tot nog toe niet verscheen. M. Dierickx
GARRONE, Mgr , e.a., La vie de 1'Eglise
sous Pie XII (Recherches et Débats, 27) .
--- Fayard, Parijs, 1959, 252 pp., 5 N.F.
Dit boek geeft geen biografie van Pius
XII, ook geen overzicht van de Kerk on~
der zijn pontificaat, maar behandelt de
voornaamste aspecten van het leven van
de Kerk gedurende dit twintigjarig pontificaat. Mgr. Garrone en Daniel~Rops
schrijven in lovende stijl over Pius XII als
herder en als paus. Mgr. Davis exponeert
de theologische verworvenheden, die alle
op de eerste helft van dit pontificaat teruggaan. In het bespreken van de encycliek Humani Generis beperkt Lacombe
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zich te veel tot het filosofisch aspect en
verwaarloost het natuurwetenschappelijr
ke. Dumont constateert dat op gebied van
oecumenisme het pontificaat van Pius XII
eer een teruggang betekent op de vorige
pontificaten, terwijl Lyonnet duidelijk laat
uitkomen hoe Pius XII de hypotheek die,
sedert de crisis van het modernisme, op de
exegese drukte, heeft gelicht. Op missiegebied deed Pius XII een flinke stap vooruit in het organiseren van de autochtone
kerken, terwijl hij de opdracht van de ka~
tholieke leken samenbalde in de krachtige
woorden consecratio mundi, wijding van
het profane leven. Ook over de richtlijnen
van Pius XII betreffende de liturgie en de
sociale kwesties, de internationale proble~
men en het strafrecht krijgen wij interessante exposés te lezen. Dit is ongetwijfeld
het beste tot nog toe verschenen boek
over de diepe werking en de wereldwijde
invloed van Pius XII. Eigenaardig is dat
als aanhangsel een overigens interessant
debat van vier specialisten over de religieuze roeping is opgenomen, naar aanleiding van het veelbesproken boek en de
uiteenlopend beoordeelde film „Zuster
Luc". M. Dierickx
MAIX, Kurt, De adelaar van Ahura.
Vert. -- Pax, 's-Gravenhage, 1959, 320
pp., f 12.50.
Kurt Maix heeft op zijn beurt en op zijn
wijze het leven, en vooral de krijgstoch-ten, van Alexander de Grote beschreven.
Hij gaat daarbij niet kroniekachtig en gedetailleerd historisch te werk, doch tracht
Alexander te verstaan vanuit, ik zou
haast zeggen, een mystiek gezichtspunt en
verhaalt zijn leven onder deze belichting.
Vandaar de titel en de eigenaardige stylering van het boek. Ahura hoort thuis in
de Perzische Zoroaster-godsdienst. De geschiedenis van deze wonderlijke verove~
raar, Alexander, die niet verder kon omdat zijn troepen weigerden, is altijd boeiend en bekorend, zelfs al wordt zij verteld
op de een beetje aanstellerige toon van
Kurt Maix. Het boek is royaal uitgegeven
en voorzien van een groot aantal illustra~
ties. P. van Alkemade
,

SCHUVER O.S.B., Domna Ursula Maria,
De Reus op de St. Jorisberg. Flitsen uit
het leven van de grote Metropoliet Graaf
Andreas Szeptyckyj van Galicië. — Uitgeverij de Forel, Rotterdam, 1959, 456
pp., f 13.50.
Geboren in 1865, in 1898 bisschop van
Stanislawiw, in 1900 Metropoliet van Galicië; overleden in 1944. Een veel bewo-

598

BOEKBESPREKING

gen leven, aanvankelijk gedragen door het
apostolische verlangen om de vereniging
van de schismatieke kerken van de
Oekraine en van Rusland met Rome te
bewerken. Het is allerwaarschijnlijkst, dat
Leo XIII, die zeer bewust de overgang
naar Rome wilde vergemakkelijken, in
Graaf Szeptyckyj de ideale bemiddelaar
zag. In de eerste jaren na de eerste we~
reldoorlog was Mgr. Szeptyckyj overtuigd, dat de tijd rijp was; hij heeft zich
vergist. God's wijze Voorzienigheid heeft
het gespleten Oekrainsche volk eerst duizenden martelaren willen geven door de
woeste ingrepen van Polen en later door
de inlijving 'bij Rusland. Pius XII en Jo~
hannes XXIII hebben beiden aangedrongen het proces voor de zaligverklaring
van Mgrr. Szeptyckyj te beginnen. Deze
„belijder" heeft een martelaarsleven gehad naar ziel en lichaam. Bij zijn begrafenis was een vertegenwoordiger van de
Sovjet-regering aanwezig en Chroestsjef
als president van de Oekrainse sovjetrepubliek, die namens Stalin een krans legde op de sarkofaag. Dit boek is van be
lang voor hen, die meer willen weten over
de hereniging der kerken en de moeilijkheden daaraan verbonden. Zij vinden er op
de eerste plaats waardevolle documenten.
C. Minderop
DESSALIER, F., De zaak Galilei en wij,
vert. W. Meyveldt (De Christen in de
tijd, o.l.v. G. Achten, nr. 3) . --- Patmos,
Antwerpen, 1959, Xr98 pp., ing. Fr. 40.
De auteur is erin geslaagd het wezenlijke
van deze, reeds zo vaak behandelde „oude
geschiedenis", op verantwoorde en bevattelijke wijze aan de moderne lezer voor te
stellen. Zijn oordeel over de houding van
de Kerk in deze kwestie is ons inziens
rechtvaardig en genoeg genuanceerd. De
zaak Galilei herinnert, beter dan welke
theoretische beschouwing ook, aan de
grote verantwoordelijkheid van de theolor
gen in het leven van de Kerk van hun
tijd: hun verplichting, niet alleen het geformuleerde dogma te herhalen, maar de
mogelijke nieuwe visies op de mens en de
wereld in dat dogma te integreren.
Henk Jans
KIRKPATRICK, Sir Ivone, The inner
Circle. ~ Macmillan & Co Ltd., Londen,
1959, 285 pp., geïll., geb. sh. 25.
Schr. was een van de belangrijkste diplomaten die hun stempel drukten op de re~
cente diplomatieke geschiedenis: vóór de
oorlog was hij rechterhand van de Britse

ambassadeur te Berlijn, daarna werd hij
achtereenvolgens hoofd van de afdeling
voor Duitse zaken van het „Foreign Of, Brits Hoge Commissaris te Bonn, en
fice'
permanent onder-secretaris van het ministerie, d.i. leider van de administratie van
het Foreign Office. Met alle vooraanstaande internationale figuren van deze
tijd, van Paus Pius XI tot Chroestsjef.
kwam hij in persoonlijk contact. En nochtans ontgoochelen deze memoires; er staat
geen enkele revelatie in, werkelijk geen
woord dat enig belang heeft voor de diplomatieke geschiedenis en dat men nog
niet wist. De Suez-crisis van 1956 b.v.
wordt op dezelfde wijze behandeld als een
commentator voor internationale zaken in
een obscure provinciale krant zou doen
De auteur was betrokken in al de besprekingen die leidden tot het ,,Ml nchen-akr
koord" van 1938, maar nergens in dit
boek vertelt hij iets over de inhoud van
die besprekingen. Wij lezen enkel in welke gemoedstoestand Hitler zich bevond,
welke spijzen de dictator nuttigde, en dat
de telefooncentrale van München niet
voor haar taak berekend was. Met anekdoten staat dit boek vol, maar die anekr
doten, hoe plezierig zij soms ook lezen,
zijn zelfs niet belangrijk genoeg om iets
substantieels aan de reeds bekende „petite
histoire" toe te voegen. Mark Grammens

SOCIOLOGIE

GROENMAN, Sj., e.a., Het sociale leven
in al zijn facetten, dl. III. — Van Gorcum,
Assen; Standaard, Antwerpen, 1959, pp.
1024 à 1519.
Met de publikatie van dit derde deel is de
eerste „reader" over de sociologie in ons
taalgebied voltooid (zie: Streven, 1959,
p. 604) . In deze bundel verzamelde stuc
dies worden de diepere problemen, die
ontstaan bij het onderzoeken van de sociale werkelijkheid, uitvoerig behandeld:
de kennissociologie, het normaliteitsbegrip, de sociale afwijkingen, de toegepaste
sociologie en tenslotte het waardeprobleem in de sociale wetenschappen. Prof.
J. van Doorn verrijkte de bruikbaarheid
van het boek met een drempelwoordenregister en leverde aldus een degelijke bijdrage tot de opbouw van een sociologisch
begrippenapparaat. Uiteraard is een uitgave als deze meer bedoeld voor wie zich
expliciet met sociale studies bezig houden.
J. Kerkhofs
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CALVEZ, J.~Y. en PERRIN, J., Eglise
et société économique (Théologie, 40) .
r--- Aubier, Parijs; Edit. Universelle, Brus..
sel, 1959, 578 pp., ing. F. 188.
Deze studie is het resultaat van een
lange samenwerking van een twintigtal
Franse jezuïeten. Zij bedoelden een sys-tematische voorstelling te geven van de
sociale gedachte der Pausen vanaf Leo
XIII. De auteurs hadden eerst een tweeledig werk bedoeld waarbij een deel geheel aan het historisch situeren der pauselijke teksten zou gewijd worden. De
ontoegankelijkheid van vele documenten
en de omvang van de taak heeft hen tot
deze beperking gedwongen. Al blijft deze
ontbrekende studie onmisbaar, de aangeboden synthese is door overzichtelijkheid en volledigheid enig in haar soort. —
Na een samenvatting van de algemene
verhoudingen tussen de Kerk en de profane gemeenschap worden alle grote on,derwerpen uitvoerig behandeld, zo b.v.
de verhouding tussen liefde en rechtvaar
digheid, de eigendom, de arbeid en het
kapitaal, de onderneming in een nationale
en internationale economie, de klassenstrijd, enz. Een interessant hoofdstuk is
gewijd aan het corporatief systeem als
eigen project van de Kerk. Wellicht had
de internationale sociale leer van Pius
XII iets meer naar voor mogen komen.
Telkens opnieuw tonen de auteurs hoe
door het woord der Pausen de Kerk aan-.
geeft in welk geloofsperspectief de steeds
wisselende sociale werkelijkheid dient benaderd te worden, volgens welke waardeschalen sociale hervormingen uitgewerkt
moeten worden. De auteurs leggen hiermee een getuigenis af voor de volwassenheid en de ongeëvenaarde rijkdom valt de
sociale leer der Kerk, die telkens opnieuw
in de homo economicus het kind Gods
wil doen groeien. J. Kerkhofs

VARIA
DECIREN, Karel van, De bittere liefde
van Georges Brassens (Humanitas, 24) .
--- Lannoo, Tielt, 1959, 112 pp., ing. Fr.

35.
Van de moderne chansonniers is de onbe.
houwen, en toch kwetsbaar-gevoelige
Brassens beslist de grootste en waarachr
tigste dichter. Van Deuren schetst van
hem een vlot en sympathiek, maar wel
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wat oppervlakkig portret. Het boekje is
over het algemeen keurig geschreven,
maar men moet een paar akeligheden uit
het Amerikaanse journalisten-jargon voor
lief nemen. Frank De Graeve
PIRE, Dominique, Leven en gesprekken.
Vert. — Paul Brand, Hilversum; Office
de Publicité, Brussel, 1959, 204 pp., f 7.90
en Fr. 120.~.
Hugues Vehenne heeft Pater Dominique
Pire O.P., die in 1958 de Nobelprijs voor
de vrede ontving, weten te bewegen om
zijn leven en zijn werken te vertellen en
dit in dit boekje vastgelegd. Wie zich
hiervoor interesseert, leze dit boekje dat
naast de levendige conversatie van Pater
Pire een overvloed van foto's bevat. Naast
Pater Werenfried, die in Nederland meer
bekend is dan de Waal Pater Pire, heeft
deze laatste op zijn wijze op grote schaal
bijgedragen tot leniging van de nood van
ontelbare ontheemden in Midden-Europa.
P. van Alkemade
VIANNEY, J. B. M., Brieven van de heilige pastoor van Ars, met een schets van
zijn leven door Maxence Van der Meersch,
vert. J. Os. r Lannoo, Tielt-Den Haag,
1959, 276 pp., geb. Fr. 100.
Wanneer men eenmaal aan een mens, het
zij nu een heilige, gehecht is dan krijgt het
kleinste detail dat men over hem kan vernemen zijn betekenis, ock al zegt het op
zichzelf niet zo heel veel. Dit is het geval
met de schamele bedelbrieven van de heilige pastoor van Ars die door Mgr. Trochu werden verzameld en van aantekeningen voorzien en door Lannoo in een voorbeeldige uitgave worden aangeboden. De
boeiende biografie van de heilige door
Maxence Van der Meersch geeft aan deze
uitgave der brieven haar eigenlijke zin.
S. Heester
ZISCHKA, A., In Azië dreunt de wereld,
vert. J. H. Schmitz. — Nederlands Boekes, Tilburg; De Goudvink, Antwerpen,
1959, 350 pp., 30 ill., geb. Fr. 195.
Dit boek hangt een indrukwekkend beeld
op van de weergaloze economische revo lutie in China, Siberië en Tibet. Het is een
typisch Zischkaboek. Slordig geschreven,
blijkbaar met meer haast dan toeleg gecomponeerd, boeit het toch van de eerste
tot de laatste bladzijde, door de „flair"
waarmee het typische feit wordt voorgesteld. Frank De Graeve
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Detective Pockets. De Bezige Bij, J. M.
Meulenhoff, Amsterdam, f 1.75.
Erle Stanley GARDNER, Het geheim
van de zinkende eend. Het geheim van de
gemaskerde lokvogel. Het geheim van de
dartele gokker. Het geheim van de eenzame erfgename. Het geheim van de verdoofde verdachte. Het geheim van de luie
nnnaar.
Zes boeiende en streng gebouwde detec-tiveromans, waarin de advokaat~speurder
Peter Mason ongelooflijke triomfen viert.
Salamander-reeks. Querido.
B. MAJORICK, Ontwerpen en verwerpen. r Een vrij uitvoerig en rijk geïllu~
streerd werkje over industriële vormgeving. f 2.50.
Hans van STRATEN, Proza en poëzie
van 1880 tot 1920.
Adriaan MORRIËN, Proza en poëzie van
1920 tot heden.
Twee zeer bruikbare bloemlezingen, waarvan vooral de eerste een sterk persoonlijk
stempel draagt. „Tachtig" wordt thans
heel wat ongunstiger gezien dan voor
enige d. ecennia. Het tweede boekje verzar
melt gedichten vanaf van den Bergh en
Marsman tot en met de vijftigers. R. S.
Aula-boeken. Het Spectrum.
Drs. H. H. MALLINCKRODT, LatijnsNederlands woordenboek. — Een vrij
uitvoerig en handig latijns-nederlands lexicon.
Robert FRUIN, Tien jaar uit de 80-jarige
oorlog. _ Een heruitgave van het beroemde geschiedwerk van Fruin.
Arnold HAUSER, Sociale geschiedenis
van de kunst. — Een kunstgeschiedenis
vanaf het vroege christendom tegen de
achtergrond van het maatschappelijk leven.
J. A. A. van DOORN en C. J. LAMMERS, Moderne sociologie. — Een stoutmoedig en vrij uitvoerig werk (368 pp.)
van twee vrij jonge sociologen over de
sociologie van vandaag. Een rijke annota..
tie en literatuuropgave stelt de lezer tot
verdere studie in staat.
Prisma-boeken. Het Spectrum.
D. L. DAALDER, Mythen en Sagen uit
het oude Europa. ~ Een verzameling
oude volksverhalen en sagen uit WestEuropa.

Ngaio MARSH, Moord aan boord.
Een goed en boeiend geschreven detective.
James A. COLEMAN, Relativiteitstheorie
voor de leek. — Een helder en populair
boekje over de relativiteitstheorie.
P. G. WODEHOUSE, Gevleugelde varkens. — Een grappig verhaal in de bekende Wodehouse-trant.
Daria OLIVIER, Uit liefde alleen. — Een
historische roman uit het Rusland van
kort na 1800.
Hans M
V LLER-ECKHARD, Kinderen
vragen begrip. ^-- De schrijver-psychiater
schrijft hier begrijpend en afdalend over
het kind.
Kierkegaards redevoeringen. Vert. door
Dr. H. A. van MUNSTER. ~ Een tiental predikaties van de Deense auteur, met
een inleiding.
Herbert KÍHN, De ontplooiing der mensheid. — Een boekje over de mensheid in
het begin harer historie.
C. F. VON WEIZSACKER, Het tijdperk
der atoomenergie. — Dit werkje handelt
in hoofdzaak over de invloed van het
atoomtijdperk op de mens.
John WYNDHAM, De getekenden. ^-Een zogenaamde"
„science fiction , een
roman die speelt in een gefingeerde wereld.
Edmund CRISPIN, Alias M. Datchery.
-- Een goed geschreven crime-story, zich
afspelend op een Engels dorp.
Sigrid UNDSET, Uni Hjelde. — Een
tweedelig verhaal van liefde, scheiding en
terugkeer.
Pictura-boeken,
Pierre PETIT, Verdi. Vert. — Een rijk
geïllustreerd werkje over de bekende Ita~
liaanse meester.
D. AUBIER en M. TUNON DE LARA,
Spanje. Vert. --- Twee ingewijden schrijn
ven hier over dat maar half Europese
land, Spanje.
Alain HUS, De Etrusken en hun beschaving. Vert. — Voor belangstellenden een
interessant werkje over dat tot voor kort
nog haast onbekende volk in midden-Italië, de Etrusken.
Herbert KUHN, De kunst van het oude
Europa. Vert. .--- De Duitse historicus
Herbert Kuhn geeft in dit boekje een overzicht over de plastische kunst van Europa
vanaf de Oertijd tot ongeveer Karel de
Grote.
R. S.

DR. ROBERT STOCK

Het Griekse drama
en de westerse mens
Dit boek is niet een uitputtende studie van het Atheense drama, ook
niet een studie over de oorsprong van het Griekse drama of over de
technische verbeteringen welke ieder dramaturg voor zijn kunst heeft
bedacht. Evenmin wordt het Attisch toneel beschouwd als kunstgewrocht in de strenge betekenis van het woord, wordt de bouw van de
stukken niet dan accidenteel besproken en komt niets voor over de
materiële uitrusting van liet Atheens theater of de bouw van een antiek
drama.
Met uitsluiting van iedere andere bekommernis gaat de aandacht van
deze ter zake zeer bevoegde auteur uit naar de ideële inhoud van de
bewaarde stukken, waarin hij allerbelangrijkste constanten vindt, die
sinds de Grieken tot op heden het geestesleven van de Westerse mens
karakteriseren.
Dit boek bevat momentopnamen
maar het gaat over zulke momenten waarvan naderhand is gebleken dat ze een blijvende waarde hebben
gehad waarin de auteur hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend, gegevens
bijeenbrengt betreffende de ideële curve die in de gecultiveerde
Atheense kringen wordt waargenomen in de loop van de vijfde eeuw
voor Christus en die later in de Westerse beschaving wordt doorgetrokken.
Na een korte inleiding zijn er drie delen:
- — Vrijheid en gebondenheid 'bij Aischylos
Sof okles in zijn tijd
Euripides, de dramaturg van de spirituele onrust.
Dit werk uit de serie Philosophica, richt zich uiteraard en in eerste
instantie tot classici, studenten in de wijsbegeerte en tot alwie begaan is
met de Europese cultuurgeschiedenis.
,
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Spanningen
binnen het Concilie

H

ET aanstaande algemene Concilie wordt oecumenisch genoemd
omdat het optreedt voor de katholieken van -de gehele bewoonde
wereld (o t x o vui vij) 1 ) . Ieder der aanwezige bisschoppen, prelaten en
religieuze oversten vertegenwoordigt naast de eigen kerkgemeenschap
of religieuze orde ook de gehele H. Kerk. Zo werd uitdrukkelijk bevestigd tijdens het Tridentijnse concilie op een interpellatie hier-omtrent. In de voorbereiding van het Vatikaans Concilie werd in dit
verband een dubbele beslissing genomen. Alleen de voorzitters der
monastieke congregaties, niet de afzonderlijke al te talrijke abten,
werden uitgenodigd. Vervolgens hoefden de titulaire bisschoppen,
omdat ze geen eigen kerk hebben, niet noodzakelijk op het Concilie
uitgenodigd te worden; zij werden na langdurige aarzelingen toch ver.zocht te komen. In canon 223 § 2 werd deze regeling voor de toekomst
wettelijk vastgelegd.
Wie mag aan het Concilie deelnemen? Volgens canon 223 § 1 en 2
van het Kerkelijk Wetboek wordt bepaald dat met deliberatieve stem
mogen aanwezig zijn: de kardinalen, zelfs indien zij niet bisschop zijn,
de patriarchen, de primaten, aartsbisschoppen, residentiële bisschoppen, de abten en prelaten „nullius" (nl. zij die een eigen territoriale
jurisdictie hebben, zoals de abt van St.-Moritz in Zwitserland) . Ook
mogen komen de abbas primas, de abten oversten van monachale congregaties en de hoogste oversten van de exempte orden, niet echter
van andere religieuze instituten, tenzij in een decreet iets anders zou
bepaald worden. Het wetboek voorziet tevens dat de theologen en
canonisten, die uitgenodigd worden, enkel over een consultatieve be~
voegdheid beschikken. Over enige bevoegdheid van leken wordt niets
bepaald.
De Kerk heeft aldus het Concilie opgevat als een genuanceerd vertegenwoordigend lichaam dat kenmerken vertoont van een democratisch regime, want er wordt gestemd, van een aristocratisch regime,
want er is geen evenredige vertegenwoordiging, en van een mo-narr
chisch regime, want het Concilie staat niet boven de Paus. Nochtans
1 ) Cfr. P. Fransen S.J., Is het aanstaande Oecumenisch Concilie oecumenisch? in
Streven, maart 1960.
37 Streven - Jrg. XIII. Deel II. Nr. 7 april 1960
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lijdt het geen twijfel dat voor een vertegenwoordigend lichaam wel
degelijk als normaal ideaal moet gelden dat het een vrij getrouwe
weerspiegeling zou zijn van hetgeen vertegenwoordigd wordt. Dit is
des te meer waar, daar binnen het Concilie, zoals binnen een conclaaf
voor de Pauskeuze, op democratische wijze tewerk wordt gegaan en
de beslissingen afhangen niet van een vage algemene consensus, maar
wel van een, zij het dan vrij genuanceerd, democratisch meerderheids-stelsel. In de toespraak op de vigilie van Kerstmis 1945, waarbij
Pius XII de creatie van nieuwe kardinalen aankondigde, aanvaardde
hij zelf deze motivering: „Een ander kenmerk van deze benoeming zal
de verscheidenheid zijn van -de naties waartoe de toekomstige kardinalen behoren, daar wij gewild hebben dat een zo groot mogelijk
getal rassen en volkeren zouden vertegenwoordigd zijn, en het dientengevolge een levend beeld zou zijn van de universaliteit der Kerk".
Daarom schijnt een kort onderzoek naar de reële betekenis van de
vertegenwoordiging -der gehele Kerk in het Oecumenisch Concilie en
in de voorbereiding ervan wel gewettigd te zijn.
Volgens het Annuario Ponti f icioo van 1959 kunnen in totaal 2.816 personen, beschikkend over een deliberatieve stem op het Concilie, uitgenodigd worden. Hiervan zijn er 1898 kardinalen, residentiële bisschoppen en prelaten, en 918 titelvoerende bisschoppen. Neemt men
enkel de lijst van de huidige kardinalen (in 1960) en van de residenr
tiële bisschopszetels, de abdijen en prelaturen nullius inbegrepen —
waarbij alle zetels als bezet worden beschouwd — dan stelt men vast
dat in Europa de groep Italianen 313 leden telt, terwijl alle andere
landen samen, Rusland en de Baltische staten uitgesloten, over
415 vertegenwoordigers beschikken. De Italiaanse katholieken maken
slechts 19 % uit van het totaal aantal Europese katholieken, indien
men voor Italië op 48 miljoen inwoners 46 miljoen katholieken telt en
men geen rekening houdt met het feit dat bij de verkiezingen van
1958 de communisten en de Nenni-socialisten in Italië 35 % der
stemmen behaalden. Toch bestaat de Europese vertegenwoordiging
op het Concilie voor 43 % uit Italianen. Van de 20 Curie-kardinalen
zijn er 15 Italianen. Van de 11 leden van de voorbereidendeCommissie, onder leiding van Kardinaal Tardini zijn er, sinds Pater Larraona kardinaal werd, slechts 2 niet-Italianen, onder de 9 kardinalen
van het H. Officie, het voornaamste „ministerie" van het Vatikaan,
is slechts één niet-Italiaan, nl. Kardinaal Agagianan, die door zijn lang
verblijf in Rome door velen als Romein wordt beschouwd. Bij de
consultoren van het H. Officie zijn op 24 leden 16 Italianen en bij de
qualificatoren vindt mei 9 Italianen op 12 leden. Sedert het le Vati--
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kaans Concilie is er dus niet veel veranderd. Volgens Aubert bestond
ook toen de Europese afvaardiging voor 40 % uit .Italiaanse prelaten
en waren de tweederden der consultoren en alle secretarissen ILaliar
nen. Houdt mendaarbij nog rekening met de apostolische kracht van
de Kerk op missie-gebied, waarbij België, Nederland en Ierland (die
16 miljoen katholieken totaliseren) samen ongeveer 50 % der missio~
narissen in de gehele Kerk vertegenwoordigen tegenover 5 % voor
Italië met 46 miljoen katholieken, dan schijnt er ook vanuit deze -dyna-mische zijde iets te haperen aan de vertegenwoordiging.
De vertegenwoordiging der andere continenten is, wat de verhouding
der afgevaardigden tot de katholieke bevolking betreft, evenwichtiger
uitgebouwd. Oceanië, Australië en Nieuw-Zeeland beschikken over
31 residentiële bisschopszetels en prelaturen voor minder dan 3 milr
joen katholieken en de Noord-Amerikaanse landen over 196 voor
ongeveer 42 miljoen katholieken; Azië is naar verhouding uitstekend
aanwezig door 356 bisschopszetels, waaronder 115 voor China alleen.
De bisschoppen die deze Chinese zetels bekleden, zijn echter haast
allen uitgedreven en enkelen zijn gevangen. Latijns~Amerika met inbe..
grip van Mexico en Centraal-Amerika zendt afgevaardigden van
400 residentiële zetels en telt daarbij nog een Curie-Kardinaal. Afrika
tenslotte stuurt vertegenwoordigers voor 186 zetels, waarbij ook de
nieuw-opgerichte hiërarchie in Kongo werd meegeteld. Bij al deze
getallen werd geen rekening gehouden met het aantal titelvoerende
bisschoppen, tot welke groep ook de apostolische vicarissen behoren.
Uit deze gegevens blijkt dat de groep van 1898 residentiële bisschoppen en prelaten (zonder Rusland en de Baltische staten) ongeveer 500 miljoen katholieken vertegenwoordigt, en wel als volgt
verdeeld over de continenten: Europa met ongeveer 47 % der katholieken heeft 38 pct. der vertegenwoordigende zetels (tegenover ongeveer 60 % Europeanen op 700 aanwezige Vaders tijdens het Vatir
kaans Concilie) , Amerika met 43 % der katholieken heeft 31,5 %
der zetels, Azië en Oceanië samen met ongeveer 7 % der katholieken
hebben 20,5 % der zetels en Afrika met 3 % der katholieken beschikt
over bijna 10 % der zetels. De katholiciteit der Kerk komt aldus in
deze vertegenwoordiging uitstekend tot haar recht en het krachtenevenwicht is hier op een uitzonderlijke wijze verzorgd, doordat proportioneel meer vertegenwoordigers der jonge kerken dan der oude
aan het Concilie mogen deelnemen.
Ook de verhouding tussen afgevaardigden van de diocesane en de
religieuze clerus is, steeds statistisch genomen, vrij normaal. Zonder
de vacaturen mee te rekenen, telt men op de 1634 residentiële zetels

604

SPANNINGEN BINNEN HET CONCILIE

(met inbegrip van de abdijen en prelaturen nullius) die in 1959 vol icio bezet waren, 463 zetels door religieuzen
gens het Annuario Pontificio
bezet. Buiten deze religieuzen hebben nog 74 algemene oversten 2
recht in het Concilie te zetelen. Alles samen zullen dus ongeveer
537 religieuzen tot de Vaders van het Concilie behoren, zonder inbegrip van de apostolische vicarissen en de overige titelvoerende bisschoppen, waarvan er, op de 918, 381 religieuzen zijn.
Wel zijn er enkele opvallende onregelmatigheden in de vertegenwoordiging der religieuzen zelf en zou hier een zekere aanpassing niet
ongewettigd zijn. Terwijl al de monnikenorden samen — van Benedic..
tijnen tot Basilianen, waaronder enkele niet eens 50 leden tellen —
voor 19.921 leden 45 vertegenwoordigers zenden, hebben de jezuïeten
met 34.016 leden slechts één vertegenwoordiger, en de grote meer
recente congregaties als de Salesianen (19.553), -de Redemptoristen
( 8.650) , de Oblaten ( 7.236) en de Paters van Steyl (5.151) geen
enkele.
Deze gegevens volstaan om enig inzicht te verschaffen in de werkelijke machtsverhoudingen 'binnen het Concilie en om de mogelijke
spanningen en punten van conflict te releveren. Door deze menselijke
structuren heen leidt de H. Geest de Kerk der zondaren over de
mysterieuze weg der geschiedenis naar de definitieve eindtijd. Daar
zal alleen de liefde nog macht betekenen.
,

)

2 ) De algemene oversten die tegelijk abten of prelaten nullius zijn, werden hier niet
meegerekend.

Economisch regionalisme
en culturele autonomie in België
LODE CLAES

V

ERSCHILLENDE vraagstukken die thans in België aan de orde
zijn of komen, hebben dit gemeen, dat zij alle de geleding van
het land betreffen: economische streekontwikkeling, ruimtelijke ordening, culturele autonomie, vastlegging van de taalgrens, streven alle
de economisch en cultureel harmonische ontwikkeling na van de
diverse grote en kleine streken die samen dit eigenaardige land vormen; zelfs de ^--- evenzeer actuele — programmatie van de openbare
werken over een periode van 15 jaar, en de herziening van de gemeentelijke structuren, hebben een indirecte maar onmiskenbare weerslag op deze ontwikkeling. Zoals wij het in ons artikel over Brussel
Metropolis (Streven, mei 1957) stelden, is het vraagstuk centralir
satie---decentralisatie op de voorgrond getreden in de politieke actualiteit: na de oplossing van de schoolkwestie bekleedt het daar de eerste
plaats, naast de blijvende kwesties als het evenwicht van de staats
begroting en de verdeling (of herverdeling) van het nationaal inkomen, en van bijzondere dringende aangelegenheden als Kongo en
de achterstand van de Belgische economie inzake groeiritme, verge~
leken met al de partners van de E.E.G.. Het is in feite het permanente
probleem van het land, een gevolg zowel van de historische culturele
dualiteit als van de sterke concentratie welke de economische ontwikkeling en de politieke eenheid sedert een eeuw hebben doen ont-staan, waarbij komt dat de culturele en economische gegevens in
steeds toenemende mate op elkander inwerken.
Voor het goede begrip van de Nederlandse lezer zij hier herinnerd
aan het feit dat de taalgrens in oost~westelijke richting het land doorsnijdt even ten zuiden van de hoofdstad, 51 % van de bevolking van
het land bewoont de vier Vlaamse provincies (West~Vlaanderen
Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg) en het Vlaamse arron~
dissement Leuven, 34 % de vier Waalse provincies ( Henegouwen,
Namen, Luxemburg en Luik) en het arrondissement Nijvel. Dit laat
15 % over voor het arrondissement Brussel, waarvan ongeveer 8
(de landelijke gebieden en een gedeelte van de bewoners der hoofdstedelijke agglomeratie) eveneens Nederlandstalig zijn. De gedeeltelijk
Duitssprekende Oostkantons van de provincie Luik vormen een pro~
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bleem op zichzelf, dat echter wegens het geringe bevolkingsaantal van
secundair belang is.
op dit culturele stramien hebben economische en politieke factoren
een configuratie geborduurd die het demografisch, religieus en politiek
beeld van het land bepaalt. In de 19de eeuw breidde zich -de zware
industrie uit in de Waalse „voor": Doornik.-Charleroi~Luik.•
Verviers. In Oost.- en West.-Vlaanderen ontwikkelde zich de textielspil Kortrijk-Gent~St.-Niklaas en in Antwerpen groeide de nationale
haven tot een wereldhaven uit. Voegt men hierbij de invloed van een
sterk centralisatiebeleid op de hoofdstad, dan krijgt men een beeld van
de werkelijke structuur van het land, die verder werd uitgebouwd door
de verkeersverbindingen van spoorwegen, waterwegen en autobanen.
Aan deze structuur beantwoordt een demografisch, godsdienstsociologisch en politicologisch onderscheid: enerzijds het Vlaamse landsgedeelte, min Brussel, en — in mindere mate — de grote economische
agglomeraties van Gent en Antwerpen, maar plus het jongere mijngebied van Limburg; anderzijds het Waalse landsgedeelte (min het
landelijke en dunbevolkte Zuiden, plus de grotere agglomeraties van
Brussel, Gent, Antwerpen) . Bijna alle sociografische kaarten van
België geven deze structuur te zien, of zij nu de industriële tewerkstelling, de mobiliteit van de arbeidskrachten, de religieuze praktijk
of de verkiezingsuitslagen betreffen, en de schokken en stromingen
( Koningskwestie, stakingen, zelfs Kongolese onafhankelijkheid) die
door het land gaan, volgen deze regionale geleidbaarheid.
De indeling in de drie „landsgedeelten" (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) is slechts in de taalwetgeving institutioneel vastgelegd; officiële
woordvoerders vermelden ze uitsluitend om in één adem de eenheid
in de drieledigheid te kunnen proclameren, maar in feite wordt ze
overal en altijd toegepast, zowel bij het groeperen van verkiezings~
uitslagen als bij het „doseren" van een nieuwe regering. Hoewel
de uitgesproken federalistische stromingen zowel van Vlaamse als
Waalse zijde thans zwak en slechts intermitterend zijn, wordt het
openbaar leven in België steeds meer door een latent, confuus f ederalisme doordrenkt, al was het maar door het feit dat de wereld meer en
meer een geadministreerde wereld wordt.
Het is daarom zo moeilijk aan het vraagstuk een oplossing te geven
door zijn culturele aspecten af te zonderen en te regelen. Een kwarteeuw geleden werd dit beproefd met een taalwetgeving die het gebruik
van de talen in bestuur, rechtspleging, onderwijs en leger hoofdzakelijk
op basis van de territoriale eentaligheid regelde. Het allerminste wat
men er thans over kan zeggen is, dat zij zelfs het taalvraagstuk niet
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uit de wereld geholpen heeft. Tot de nagestreefde gelijkheid van de
talen is het in feite niet gekomen: België is verder een aan de economische en politieke top in het Frans geadministreerd land gebleven
( met uitzondering van de politieke en sociale massaorganisaties) , al
werd dit administreren aanzienlijk logger gemaakt door de juridisch
erkende eentaligheid van landsgedeelten en centrale ambtenaren, door
de geringe feitelijke tweetaligheid van de Franssprekenden, en door
de invloed van de Vlamingen die voldoende toenam om bijna overal
een taalprobleem te scheppen. Kleine verschuivingen in grensgebieden
en vooral de economische en demografische concentratie in een steeds
verder verfranst Brussel hebben thans irriterende twistpunten geschapen op de taalgrens, -en een zo doorslaggevend probleem te Brussel,
dat de verdere evolutie ervan de reële resultaten van de taalwetgeving
in het Vlaamse land dreigt uit te hollen.
Men kan nu trachten deze taalwetgeving in het licht der ervaring
verder aan te vullen, de taalgrens en de grens van de Brusselse agglor
meratie „definitief" vastleggen, het evenredig aandeel van Neder
landstalige en Franstalige ambtenaren wettelijk bepalen (voorgesteld
wordt de verhouding 58/42, bijna het tegendeel van de huidige verhouding in de hogere administratie) , aan het zeer verfranste bedrijfsleven in het Vlaamse land op indirecte wijze het gebruik van het
Nederlands opleggen, de feitelijke tweetaligheid van Brussel garanr
deren, en de culturele autonomie institutionaliseren. Hoewel al deze
kwesties actueel zijn, zullen wij slechts bij de laatste even stilstaan.
Over het beginsel van de culturele autonomie bestaat het soort
dubbelzinnige eensgezindheid dat ontstaat wanneer men van uit twee
zeer verschillende uitgangspunten elk halverwege ontmoet. De contra.drictie ligt reeds in de termen. Het woord cultureel wijst op een be~
perking tot de onschuldige bezigheden van kunstenaars, filologen en
leraars, -en is, geplaatst naast „autonomie'', polemisch bedoeld tegen
degenen die een verder strekkende autonomie voorstonden. Maar
zelfs zo heeft de term „autonomie" voldoende van zijn oorspronkelijke
betekenis bewaard om anderen kopschuw te maken. Indien hij iets wil
zeggen, blijft hij toch betekenen dat de eigen aangelegenheden door de
„cultuurraad" niet enkel geadviseerd, maar ook op zelfstandige wijze
geregeld worden, met eigen financiële middelen, eigen uitvoerende
administratie enz. Een louter adviserende bevoegdheid betekent in
België overigens nog minder dan elders. Ook op andere terreinen
hebben raadgevende organen achter hun dikwijls indrukwekkende
façade niet de minste reële greep op de gang van zaken.
Vervolgens kan het culturele niet van een wereldbeschouwelijke,
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politieke, ideologische inhoud ontdaan worden: de ongelijke verdeling
van de politieke stromingen over de twee landsgedeelten zal een samen.stelling van de cultuurraden moeilijk, zo niet onmogelijk maken.
Tenslotte is het culturele niet van andere gebieden te scheiden. Juist
de randgebieden: de communicatiemiddelen, de technologie, de streek_
planning, de vrije tijdsbesteding, het toerisme worden steeds belangrijker. Is de autonomie ook over deze gebieden uit te strekken?
In het voordeel van een geïnstitutionaliseerde culturele autonomie
pleiten de ervaringen die daar werden opgedaan waar zij min of meer
bestaat: de „Academies" terzijde latende, die overal aan betekenis
verliezen, zijn er de staatsuniversiteiten, en vooral de Radio en Televisie (waar de autonomie nog zal versterkt worden) . In een ander
verband kan gewezen worden op de toenemende en doelmatige cul.
turele activiteit van autonome instellingen als provincies en grote
steden. Alles samen genomen mag men verwachten dat ook een be
perkte en bescheiden institutionalisatie van de Vlaamse en „Frans~
talige" culturen zozeer aan een latente behoefte beantwoordt, dat zij
snel en vanzelf zal groeien, ook en vooral in de geesten. „Het vraagstuk van het tot stand brengen van de culturele autonomie, aldus de
Amerikaanse socioloog Claude, is in wezen niet het wettelijk en orga
nisatorisch probleem van het doen functioneren van administratieve
mechanismen. Het is eerder een probleem van het verwekken van een
grondige verandering in de geesten ... Wettelijke en mechanische
middelen zijn echter niet ondoelmatig. Zij kunnen bij het verwekken
van deze metanoia een rol spelen."
Des te moeilijker zal men de culturele autonomie kunnen scheiden
van de autonomie in andere gebieden, omdat ook daar de tegenstellingen zich scherper aftekenen. Nemen wij slechts het hierboven vermelde probleem van de streekplanning. Zoals iedereen met het blote
oog kan constateren, heeft België op het gebied van urbanisatie en
ruimtelijke ordening een aanzienlijke achterstand, die vooral tijdens de
jongste vijftien jaar door de heersende „bouwwoede" grotendeels
onherstelbaar is geworden. Wij laten in het midden welke hiervan de
oorzaken zijn: de ontoereikende wetgeving (eigenlijk nog steeds uit
de tweede wereldoorlog „voorlopig" in functie) , de ontoereikende
administratie, het pragmatische hyperindividualisme van de bewoners.
Nu wil men door middel van een nieuw wetsontwerp het probleem
vooral per streek aanpakken, en streekplannen opmaken welke alle
statische en dynamische elementen van economische, demografische,
sociale en culturele aard recht laten wedervaren. Het is overal een
moeilijke opdracht, maar in België zullen de „aménageurs du terri~
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toire" nog enkele extra~problemen op hun weg ontmoeten. Aangezien
geen eensgezindheid bestaat over de wenselijke graad van centralisatie -en decentralisatie zal het streekplan Brussel steeds een punt van
discussie blijven, dat nog verscherpt wordt door de culturele aspecten
van een eventuele uitbreiding van de verfransende agglomeratie door
de oprichting van „satellietsteden".
Nog minder eensgezindheid bestaat over de „economische roeping"
van sommige streken. Limburgs roeping is volgens de Luikenaars het
leveren van steenkolen en arbeidskrachten voor het in stand houden
van dit industrieel zwaartepunt, dat zowel door de demografische
recessie als door het marginale karakter van de Waalse steenkolen
winning dreigt achteruit te gaan. De Limburgers zien de zaak natuurlijk anders en vragen steeds dringender de „nevenbedrijven", die de
eerste fase van een industriële ontwikkeling in het eigen gewest zouden vormen en de afvoer (en verfransing) van arbeidskrachten naar
Luik zouden tegenhouden. Aan dit voorbeeld ziet men, hoe met de
„streekplanning" een goed stuk culturele autonomie gemoeid is.
Daarmee zijn wij ook bij de tegenstellingen op economisch gebied
terechtgekomen. Hoewel sommigen blijven ontkennen dat de taalgrens
iets meer dan een culturele grens zou zijn, heeft de feitelijke ontwik~
keling in België toch een duidelijk verschillende problematiek in de
twee (of drie) landsgedeelten te voorschijn geroepen. De industrie in
het Vlaamse land is van jongere datum; daar waar zij ouder is, zoals
in de textiel, is zij zeer conjunctuurgevoelig en steeds minder arbeidsintensief. De gunstige demografische situatie, de afname van de tewerkstelling in de landbouw en in de (nog steeds overbezette) distributie
hebben aanzienlijke arbeidsoverschotten ten gevolge, die dan weer
leiden tot emigratie, pendel en werkloosheid (65 pct. van de totale
werkloosheid van het land voor 51 pct. van de bevolking) . Normaal
zou dit aanleiding geven tot een snelle industrialisatie, waarvoor over
rigens ook de gunstige verkeersgeografische ligging aan de zee en aan
de havens, de aanwezigheid der kolenmijnen, en tenslotte de grote
arbeidsintensiviteit van de arbeiders pleiten. Hoewel deze industriële
ontwikkeling inderdaad ook voorhanden is, vordert zij zo traag, dat
de arbeidsoverschotten niet noemenswaardig worden opgeslorpt en
dat de werkelijk nieuwe ondernemingen grotendeels het initiatief zijn
van buitenlandse ( Nederlandse en Amerikaanse) investeerders, terwijl
de „stuwende" bedrijven (inzonderheid staalindustrie) blijven ontbre..
ken. Nu kan men dit gedeeltelijk verklaren door de te geringe dynar
miek van het Belgisch bedrijfsleven in zijn geheel, door het gebrek
aan ondernemingsinitiatief, door de verlammende invloed van het
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fiscaal en financieel overheidsbeleid, door het gedeeltelijk ontbreken
van positieve stimulerende overheidsmaatregelen en zomeer. Er blijft
een andere factor over die gelegen is in de machtsverhoudingen aan
de top van het Belgisch bedrijfsleven, en die verklaart waarom een
Vlaamse industriële ontwikkeling geen effect sorteert.
Het kan ons niet verwonderen dat de vroegtijdige en sterke industriële ontwikkeling van Wallonië, gepaard aan de verfransing van het
economisch leven in Brussel en Vlaanderen, haar stempel heeft gedrukt op de infrastructuur, langdurig op het economisch beleid in het
land is blijven doorwerken zowel in de particuliere als in de openbare
sector, en nog steeds een aantal beslissingen inspireert, al ware het
maar uit inertie (het is eenvoudiger de bestaande onderneming ter
plaatse uit te breiden dan elders een nieuwe op te richten). Evenmin
moet het ons verwonderen dat de Walen grote moeite doen om sommige ongunstige factoren te neutraliseren en hun economische toekomst te verzekeren; op zichzelf genomen is dit in het belang van
geheel het land. Het is over het hoe dat de belangen met elkander in
strijd komen. De Walen streven niet enkel het behoud van de tewerkstelling van hun bevolking en de verruiming van haar welvaart na,
maar ook het behoud van een industrieel overwicht, of, zoals het
onlangs -door hun woordvoerder genoemd werd, het behoud van de
huidige „complementariteit" van de economie der twee landsgedeelten.
Zij verwachten dat heel het land zware lasten op zich zal nemen voor
het behoud van hun huidige industriële activiteiten: lasten in de vorm
van staatssubsidies voor de mijnen (en wanneer deze toch moeten
gesloten worden, voor de onmiddellijke oprichting van nieuwe bedrijven in de mijnstreken) , in de vorm van enorme investeringen in openbare werken (voor het vervoer langs waterwegen van grondstoffen
en produkten van de staalnijverheid) , in de vorm van het aanzuiveren
van de tekorten van de Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen (die mede ontstaan door het goedkoop vervoer van arbeiders
over lange afstanden) , in de vorm van deze mobiliteit zelf, in de vorm
van de voorziening in goedkope woningen en van de acculturatie van
buitenlandse (Italiaanse) en Vlaamse arbeidskrachten. Een constelr
latie van machtsfactoren van politieke, financiële, manageriale, syndicale, administratieve en psychologische aard is er de oorzaak van dat
deze doeleinden grotendeels bereikt worden en dat een industriële
lokalisatie bestendigd wordt welke men onlangs nog op zeer gematigde wijze „paradoxaal" heeft genoemd.
Tot voor een jaar heeft deze constellatie de invoering van een selectief regionaal overheidsbeleid kunnen tegenhouden. België bleef op
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deze wijze het enige West--Europese land waar de overheid zich niet
om de economische expansie van de „onderontwikkelde" gebieden be~
kommerde, en waar slechts „algemene" maatregelen werden genomen,
die het gebrek aan evenwicht nog versterken. Nu dit regionaal beleid
er toch gekomen is, wordt het geweer van schouder veranderd en
wordt de kandidatuur van een aantal Waalse ontwikkelingsgewesten
verdedigd, terwijl men anderzijds blijft vasthouden aan de theorie van
de „poles de croissance'': alleen in reeds sterk geïndustrialiseerde ker~
nen kunnen nieuwe ondernemingen het volle rendement opleveren.
Het gevolg is dat eens te meer wordt „gedoseerd'', en dat de verdeling
van de begunstigde ontwikkelingsgewesten over Vlaanderen en Wallonië nauwkeurig wordt geproportioneerd aan hun bevolkingsverhour
ding (51/34 ) , afwijkend van hun aandeel in de werkloosheid (65119).
Toch blijft deze institutionalisering van de streekontwikkeling in
Vlaams opzicht een vooruitgang, al hangen de feitelijke effecten
grotendeels af van de beslissingen der grote financieel-industriële
groepen, en van het praktisch overheidsbeleid. Vooral op het gebied
van de infrastructuur zijn thans grote beslissingen te treffen, die men
in het kader van een vijftienjarenplan (voor een waarschijnlijk bedrag
van 200 miljard B.F.) wil systematiseren. Ook hier laten de verschillende optieken zich gelden: Wallonië wil noord-zuidelijke waterwegen, de uitbouw van een „système mosan" als grote waterwegen~
stelsel van de E.G.K.S., en tenslotte de oost-westelijke autosnelweg
„Route de la Wallonie", die de overigens geringe trafiekrelaties der
verschillende Waalse gewesten moet bevorderen; het Vlaamse landsgedeelte wil na de autosnelweg Antwerpen-Luik-Roer (Luik is reeds
een omweg naar de Roer, maar het heeft weinig gescheeld of de autostrade werd ook over Brussel geleid) de autosnelweg AntwerpenGent-Kortrijk-Rijsel; en Brussel wil dat zoals in het verleden alle verkeersverbindingen van het land over de hoofdstad zouden lopen.
In een werk dat elders in dit nummer wordt besproken, schrijft
Dr. Leo Picard dat de „enige waarachtige zelfstandigheid die is van
het onafhankelijke oordeel over de eigen zaken". Deze zelfstandigheid
neemt in het Vlaamse land aanzienlijk toe, en zal de institutionele
evolutie op de hierboven geschetste gebieden in steeds grotere mate
beïnvloeden.
.

Kansen van het communisme
in het Midden-Oosten
OLAF HENDRIKS A.A.

ET jaar 1958 stond in het teken van grote communistische overwinningen,
niet alleen op het front van Azië en Z.-Amerika, doch ook van het MiddenOosten. In deze laatste sector is sinds een half jaar een voorlopige stilstand
gekomen, zodat men zelfs gesproken heeft van een crisis in de communistische
partijen, ofschoon Rusland door zijn wetenschappelijke experimenten zijn psychologische invloed er geenszins bij heeft ingeboet. Welke zijn de oorzaken van
deze verandering ? Het is duidelijk dat in de voornaamste landen van het Midden-Oosten de moderne politiek in het algemeen het eerste stadium van ontwikkeling heeft overschreden. Deze periode was gekenmerkt door de strijd tegen het
imperialisme, feodalisme en kolonialisme. Het Arabisch nationalisme werd sterk
ondersteund door het communisme met het doel de Arabische landen van het
Westen te vervreemden om ze gemakkelijker zelf te kunnen overheersen. Ofschoon het Westen de Arabische landen in feite meer hielp dan Rusland, ging de
sympathie dier landen echter naar Moskou, dat wapens leverde, een schone lei
had tegenover de Arabische wereld, geen militaire en andere verplichtingen
oplegde, en daarom niet „imperialistisch" was. De Arabische „neutraliteit" helde
sterk naar het Oosten over, en het communisme vond overal een voordelig terrein: zijn invloed drong overal door door middel van de talrijke Russische (Bulgaarse, Roemeense, enz.) militairen, technici, handelslui, artisten en leraren, die
zich in de Arabische landen vestigden. De Russische politiek had tegenover die
van Amerika een bevoorrechte positie.
De Arabische landen werden zich echter spoedig bewust, dat zij de speelbal
waren tussen Oost en West, en hun eigen politiek niet in handen hadden. Trouwens elk nationalisme zoekt tenslotte zijn eigen bedding, zijn eigen regeringsvorm en ideologie, wil het zich ontwikkelen: het kan niet alleen negatief tegen
andere systemen blijven vechten. Het communisme van zijn kant stelt zich in dit
meer ontwikkeld stadium niet meer tevreden met het zenden van experts, maar
vormt, waar het gaat, een politieke partij (nationaal front) om in alle organisaties der maatschappij de communistische princiepen toe te passen. Zijn uiteindelijk doel is de overwinning van het proletariaat, en het nationalisme moet voortaan alleen de belangen van Moskou dienen. Door haar kaders, organisatie en
tucht is de communistische partij meestal onmiddellijk de sterkste tegenover de
reeds bestaande en nieuwe politieke partijen.
In dit stadium wordt nu het dwingend spel met zijn kansen en tegenkansen
gespeeld: het communisme moet de plaats innemen van het uitgeroeid imperialisme, doch de verwezenlijking van dit plan is hier moeilijker dan in andere
onderontwikkelde gebieden, waar volgens de machiavellistische en onfeilbare
methode gewerkt kan worden. Toch constateert men, dat niettegenstaande de
meest uitgekiende berekeningen het communisme ook fouten heeft gemaakt: het
communistisch congres te Leipzig van dit jaar heeft dan ook duidelijk bewezen
dat het communisme meer en meer een aanpassingsmethode zoekt volgens de
ontwikkeling van elk land.
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In het Midden-Oosten, na een eerste succes, waardoor de Arabische landen
voor altijd voor het communisme schenen gewonnen te zijn (de aanvankelijke
houding van Nasser en ook van Kassem), stond het spoedig voor een keuze
tussen sectarisme en opportunisme. Niettegenstaande zijn voordelige positie is
het communisme erniet in geslaagd onmiddellijk, in één slag het Midden-Oosten
te overheersen. De Arabische politiek voelt het gevaar dikwijls zeer scherp aan:
trouwens alle politieke partijen en politieke vrijheid waren nog niet verdwenen
in het Arabisch nationalisme, dat door het volk nooit begrepen werd als een
internationalisme. De communisten zouden later verklaren, dat de massa nog niet
rijp was voor de ideologische revolutie. Ook het Westen had niet alle invloed
verloren, en de Arabische landen vormden geen groot blok, dat als één stuk
bewogen kon worden: elk land bewaarde zijn eigen structuur. In ieder geval, na
de eerste slag verloren te hebben, moest het communisme zich buigen voor de
feiten, zonder echter het uiteindelijk doel uit het oog te verliezen.
Het is nog steeds niet duidelijk waarom Syrië, het land waar de meeste politieke partijen waren, zich aan Egypte heeft overgeleverd om aan de communistiscze greep te ontkomen. Egypte zelf had het Midden-Oosten voor het communisme opengesteld, en was zeker niet „neutraal" . Ofschoon sterk aan Moskou
gebonden wegens politieke en economische voordelen, heeft Nasser tenslotte zich
niet helemaal aan Rusland verkocht, en heeft zelfs zijn houding tegenover de
communisten herzien. De strijd tussen Nasser en Moskou is bekend: het is opmerkelijk, dat beide partijen hun standpunt duidelijk bepaald hebben en niet van
elkander gescheiden zijn, steeds de deur open latend voor een verzoening. Moskou verklaarde zonder omhaal, dat het tweede stadium voor het communisme in
het Midden-Oosten aangebroken was, en dat het onderscheid van Nasser tussen
communisten, communisme en Moskou geen steek hield; Nasser van zijn kant
brandmerkte het communisme als de grootste hinderpaal van het Arabisch nationalisme en van de Arabische eenheid. Moskou heeft wellicht spoedig ingezien,
dat Nasser niet het volmaakt gedwee en soepel werktuig was om zijn plannen te
verwezenlijken, en stelde daarom meer zijn hoop op Kassem, die standvastiger is
in zijn politiek en minder gevoelsmens.
Gelijk het Westen is Moskou niet meer bereid de hegemonie van Nasser te
ondersteunen, ook helpt het hem niet in zijn strijd tegen Kassem. Doch daar
Nasser nog uitstekend het spel van de internationale communistische politiek
speelt, b.v. in de Uno, wordt de ,,anti-communistische" regering van Egypte niet
direct door de communisten van het land aangevallen, en blijft Rusland zijn
economische steun verlenen. Deze steun is echter niet voldoende voor de economische ontwikkeling van Egypte, en daarom kan Nasser niet alleen op Rusland
bouwen, doch speelde handig de Russische hulp tegen het Westen uit. Bij de
eerste wending van Nasser naar het Westen kwamen onmiddellijk de eerste
ministers der Middellandse-Zee-landen naar Kaïro om Nasser op te vangen.
Deze kon gemakkelijk een halve draai naar rechts maken daar er officieel geen
communistische partij in de V.A.R. bestaat. Het is onmogelijk voor ons de juiste
motieven en verhoudingen van deze dubbelzinnige strijd te achterhalen. In het
begin scheen het een overeengekomen enscenering, later bleek de inzet ernstiger
te zijn.
Natuurlijk komen hierbij ook andere factoren. Nasser heeft zich zeker een
ogenblik laten verleiden door Tito, toen deze een reis maakte in de twee provincies van de V.A.R. Moskou heeft dit onmiddellijk gelaakt door bemiddeling van
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de Tsjecho-Slovaakse communistische partij, welke verklaarde, dat het communisme in de V.A.R. zich „verburgerlijkte'', en onder de invloed van Tito een
„Arabisch" communisme schept in tegenstelling met het internationale communisme. De bekoring schijnt niet lang geduurd te hebben, of liever, Nasser heeft
om zijn economische plannen door te zetten de weg van een nationaal socialisme
en van een Arabische democratie ingeslagen. In Egypte zowel als in Irak is door
omstandigheden een samensmelting tot stand gekomen tussen de nationale bourgeoisi.e en de linkse partijen, waardoor het communisme minder invloed kreeg.
In de buitenlandse politiek konden de landen hierdoor zich op zekere manier vrij
maken van het Oosten en een meer werkelijke neutraliteit volgen, vooral daar
Rusland dit standpunt aanvaardde. In de binnenlandse verhoudingen heeft deze
samenwerking voor een groot gedeelte de bourgeoisie doen verdwijnen, doch niet
direct ten gunste van de communisten. Men beschuldigt zelfs de Egyptische
regering een groot aantal personen te bevoordelen, welke bijna de gehele economie van het land in handen hebben; Nasser zelf heeft over deze kwaal gesproken, en beloofd ze uit te roeien. Deze socialistische, democratische en cooperatieve tendens begint in Egypte reeds vage vormen aan te nemen; in Irak is het
bestaan der „democratie" nog erg onzeker. Deze burgerlijke nationalistische stroming is feitelijk op het ogenblik de grootste vijand van het communisme: zij vervangt het overwonnen imperialisme. Over het gehele front gaat het dus om de
strijd tussen het nationalisme en het communisme.
Ook de verandering van de westerse politiek tegenover de Arabische landen
heeft een voordelige invloed gehad. Door niet meer te spreken over militaire
verdragen of andere verplichtingen en door evengoed te helpen heeft deze minder drukkende en afstandnemende houding langzamerhand wederom het vertrouwen gewonnen. Naast deze politieke factoren werkte ook het godsdienstig
gevoel, dat nog meer onberekenbaar is dan de politieke stromingen: er ligt n.l.
in het Arabisch nationalisme een speciaal religieus en historisch element. De
Islam is geen bolwerk tegen het communisme, het zal de massa niet beschermen
tegen dit gevaar, maar godsdienst en geschiedenis zijn hier zo innig door elkander verweven, dat zij een bijzondere mentaliteit scheppen, waarmee elke beweging rekening moet houden: geduld en soepelheid hebben meer kans te slagen
dan geweld en verplichtende vriendschap. Ik kan niets met absolute zekerheid
bewijzen, doch personen, die goed op de hoogte zijn met de moslimse bewegingen, verzekeren mij, dat Nasser tenslotte verplicht is geweest het communisme te
bestrijden onder de drang der geestelijke leiders van de Islam. Het is mogelijk,
daar deze ook de heilige oorlog tegen het communisme hebben verklaard.
Het geheel van deze factoren en invloeden begunstigde natuurlijk niet een
homogene overwinning van het communisme. De westerse politiek kan zich vergist hebben, doch het communisme, niettegenstaande al zijn berekeningen, heeft
ook grote fouten begaan tegenover deze ingewikkelde situatie, zodat het verplicht is geweest over te gaan tot een zelf-kritiek, niet aangaande zijn marxistische leer, maar aangaande zijn houding tegenover het Arabisch nationalisme. Er
is in het algemeen een overschatting geweest van de Arabische trouw en standvastigheid en niet minder van de communistische invloed zelf. Waar het mogelijk was heeft het communisme zich onmiddellijk door zijn goed georganiseerde
partij opgeworpen als een voorvechter van het nationalisme. Doch de taktiek van
„het Nationale Front" heeft in de Arabische landen slechts een beperkt succes
gehad, en wordt nu zelfs heftig bestreden (in Irak) . De poging om een schei-
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ding te brengen tussen de verschillende tendensen van het nationalisme (rechter,
midden en linkse vleugel) is niet altijd gelukt. Vooreerst de anti-imperialistische
en anti-feodalistische gevoelens van de bourgeoisie waren niet altijd even zeker:
het nationalisme heeft altijd ook de steun gehad van het leger en de politie, zodat
het optreden tegen de nationalisten steeds gevaarlijk was. Trouwens het tegenoffensief der anti-communistische nationalisten was steeds heftig en neemt nog
toe. Wegens de internationale communistische politiek en haar dubbelzinnige
houding in het Midden-Oosten is het soms moeilijk voor de communistische partijen ter plaatse onmiddellijk volgens de omstandigheden juist te reageren, vooral
daar de Arabieren gretig van deze dubbelzinnige houding profiteren. Het communisme in het Midden-Oosten is echter sterk genoeg om te kunnen wachten op
betere omstandigheden, welke zullen komen, of welke het zelf zal scheppen.
Na deze afbakening der algemene lijnen kunnen wij de strijd tussen het communisme en het Arabisch nationalisme in de V.A.R. en in Irak meer in detail
beschouwen, omdat daar de strijd het hevigst is. In Libanon zijn de communistische elementen sterk vertegenwoordigd, en in Yemen, Saoudi-Arabië, Koweit,
enz. is het communisme reeds stevig gevestigd, doch er is nog geen openlijke
strijd tegen het regiem. Jordanië werpt zich nog steeds op als het bolwerk tegen
het communisme, en beweert, dat wanneer men het helpt, het de machtigste
vijand tegen het communisme wordt in het Midden-Oosten.
Egypte
Het is waar dat Nasser veel aan het communisme te danken heeft, maar van
de andere kant zal het communisme Nasser nooit dankbaar genoeg kunnen zijn
dat hij het Midden-Oosten voor het communisme heeft geopend. Door de unie
met Syrië werd het communistisch probleem voor Egypte zeer bezwaard, daar de
politieke vrijheid in Syrië steeds zeer groot is geweest, en alle politieke partijen
voorlopig bleven voortbestaan: Egypte echter had reeds een soort constitutie, een
pas gekozen parlement en slechts één politieke partij (Nationale Unie) . Door
Nasser nu eens vervolgd dan weer beschermd hebben de communisten steeds
standgehouden, zelfs wanneer de partij officieel verboden werd. Het communisme heeft ook sterk geprofiteerd van de algemene ontevredenheid, welke in Syrië
heerst, wegens de Egyptische hegemonie, centralisatie en slechte economische
toestand. Nasser is verplicht geweest de zware druk, welke tot een uitbarsting
leidde, enigszins te verlichten door de laatste verkiezingen, welke aan Syrië de
Nationale Unie moesten geven en aan de V.A.R. een nieuwe grondslag voor een
volksvertegenwoordiging en constitutie. Deze hebben vorm gekregen in een soort
federatie van 33 provincies met een meer zelfstandig bestuur dan voorheen. Het
volk heeft echter weinig te zeggen. Het heeft alleen de plaatselijke besturen gekozen, welke op hun beurt de leden van het parlement kiezen. De bestuurders
der provincies worden door het parlement aangewezen. Het systeem is zeer ingewikkeld en heft tenslotte de economische moeilijkheden niet op. De constitutie
van maart 1958 (onmiddellijk uitgevaardigd na de unie) is nooit toegepast, zij
was voorlopig „tot aan de goedkeuring van de definitieve constitutie door het
volk". Dit nieuw experiment heeft echter niet lang geduurd. Op 21 oktober is
Syrië plotseling een pro-consulaat geworden onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van maarschalk Amer, vice-president van de V.A.R. en minister van
oorlog. Dit laatste experiment om Syrië gelijk te schakelen met Egypte wordt
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door Nasser gerechtvaardigd als noodzakelijk voor zijn strijd tegen de communisten in Irak. De toestand moet erg gevaarlijk zijn, daar Nasser pas de nadruk
had gelegd op de democratische vorm, waarvan de laatste verkiezingen een uiting
waren. Hoe vaak en zwak dit begrip en zijn verwezenlijking tot nu ook mogen
zijn, de democratische vorm is voor Nasser een poging om het communistische
regiem uit te schakelen en zijn enorm economisch probleem in het kader van een
socialistisch-democratisch systeem op te lossen: het is een formule, welke enigszins beantwoordt aan het actuele ontwikkelingsstadium van het land. Nasser
zoekt zich te vestigen tussen het communisme en het kapitalisme, in een soort
nationaal socialisme, dat even moeilijk te verwezenlijken is als de „positieve"
neutraliteit: vooral daar dit politiek systeem gepaard moet gaan met een sociale
en economische omwenteling. Het is derhalve vreemd, dat Nasser in Syrië de
Baath-partij, welke ook een socialistisch programma had, heeft uitgeschakeld,
wellicht uit vrees, dat zij met Irak mee zou gaan. Ofschoon de communisten in
Syrië „vervolgd" zijn, is hun invloed zeer sterk: tegelijk met de communisten van
Irak hebben zij een zelf-kritiek gehouden. Verscheidene communistische leiders
en leiders van syndicaten hebben hun partij verzaakt en zijn overgelopen naar het
kamp van Nasser. Doch op het partij-congres te Leipzig verklaarde de Syrische
vertegenwoordiger, dat geen enkele vooraanstaande leider van de Syrische nationale bourgeoisie de anti-communistische campagne van Nasser en zijn aanvallen
tegen Kassem had ondersteund. De toestand in Egypte werd sterk door de communisten te Leipzig bekritiseerd, daar de bourgeoisie de overhand heeft. „Nasser
is de vertegenwoordiger van de belangen van de monopolie-groep Misr, welke de
gehele Egyptische economie in handen heeft, en ook de handel van de Syrische
katoen en de centrale bank van Syrië aan zich wil onderwerpen. Zij stellen zich
voor als de voorvechters van het Arabisch nationalisme en de Arabische eenheid
doch om hun eigen enge belangen van uitbuiting en annexatie te behartigen.
Degenen, die tegen hen zijn, worden veroordeeld als separatisten, handlangers
van het imperialisme, sionisme en communisme'. De leider der Syrische communistische partij, Khaled Bagdasje, die bij de vervolgingen uit Syrië gevlucht is,
leidt vanuit het buitenland de communistische beweging. Te Peking heeft hij
kortgeleden de V.A.R. heftig aangevallen. Het is voor Nasser in de huidige
omstandigheden onmogelijk zich van het communisme te ontdoen, ook indien hij
dit werkelijk zou willen. Behalve dat hij gebonden is aan Rusland, heeft hij noch
de macht, noch het psychologisch overwicht om de communistische invloed in te
dijken. In Egypte zelf zijn er ook twee groepen, welke hun vertegenwoordiging
in het leger hebben: de eerste is progressief en liberaal, de tweede reactionair en
,,.f araonist'' . Deze laatste groep heeft de strijd tegen het communisme ontketend
in december 1958: zijn leiders, die belast waren met de nationale unie in Syrië,
zijn nu door maarschalk Amer vervangen. De vervolging der communisten was
dikwijls meer een voorwendsel om Syrië totaal te onderwerpen dan een ware
strijd tegen het communisme. Het ideaal van een democratische, coöperatieve
staat spreekt nog niet tot het volk, dat zware economische moeilijkheden ondervindt: en de Egyptische hegemonie over de Arabische staten is niet zo aantrekkelijk als de eenheid, welke de communisten voorstellen. De Syro-Egyptische unie,
geboren uit de vrees voor het communisme, is het communisme zeer voordelig
geworden. Onder voorwendsel dat de communisten van Irak steeds in Syrië
stoken, heeft Nasser Syrië tot een Egyptische provincie verklaard (pro-consulaat)
onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van maarschalk Amer. Daardoor wil
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hij ook eventueel Irak van de communisten bevrijden: doch de toekomst is erg
onzeker. Ingeval Irak naar rechts gaat, wordt het nog een grotere aantrekkingskracht voor Syrië: zouden de communisten een staatsgreep doen, dan is het niet
zeker dat Nasser alleen zal zijn om in te grijpen. Doch Kassem is er nog, en men
ziet in dat het beter is dat hij blijft.
Irak
Het communisme heeft nooit de overhand in Irak gehad. Het land van de
Euphraat en de Tigris, een mozaïek van religieuze en nationale minderheden, is
steeds getuige geweest van een hevige strijd tussen enige rijken en de verpauperde massa, voordat Marx zelfs Het Kapitaal geschreven had. Ook is het niet waar
dat onder de regering van Noury Said duizenden proletariërs en kleine burgers
door het communisme bewerkt waren. Kassem alleen is de trouwe en levende
incarnatie geweest van de verschrikkelijke uitbarsting van 14 juli 1958: het kassemisme is daarom niets anders dan de ware, ofschoon rudimentaire uitdrukking
van de gevoelens van het volk. Deze vage gevoelens waren vol haat tegen het
Westen, doch gingen uit naar de vrijheid onder al haar sociale vormen, naar een
cultus voor de gemeenschap en tenslotte naar een bestuur door beroepsorganisaties, welke dicht bij het volk zouden staan en de belangen van het volk zouden
verdedigen. De massa kent de theorieën van Marx niet, doch is tegen het Westen, waar enorme rijkdom bestaat tegenover diepe ellende, waar de Engelsen zijn,
die de olierijkdommen niet onder het volk verdeeld hebben. Er is alleen een
dynamische, goed georganiseerde communistische groep, welke de princiepen tot
het uiterste doorvoert: zij stelt zich niet altijd voor als communist, doch leidt de
volksmenigte bij alle onlusten. De communisten hebben onmiddellijk gebruik
gemaakt van de vrijheil, welke Kassem na de revolutie aan alle politieke partijen
en organisaties had gegeven. Kassem verklaarde dat hij geen dictator wilde zijn,
en dat de pas gestichte democratie alle burgerlijke vrijheden zou verdedigen.
Door hun perfecte organisatie, strenge discipline en beproefde tactiek zijn de
communisten in alle sectoren van het economisch, sociaal, politiek, militair en
universitair leven doorgedrongen: hun kaders zijn voldoende gevormd om het
proletariaat te bewerken, zij nemen daarom geen intellectuele leiders meer aan.
De communistische partij is zeer realistisch: zij weet dat de tijd nog niet gekomen
is, en dat het volk nog niet de politieke rijpheid heeft voor de grote omwenteling. Daarom eist zij ook niet de nationalisatie van de olie-produktie, en heeft zij
lang geaarzeld Kassem persoonlijk aan te vallen.
Al deze eigenschappen en berekeningen hebben echter de partij niet verhinderd grote vergissingen te begaan en haar positie in gevaar te brengen. Het
„Nationale Front" heeft zijn doel niet bereikt, en de strijd tegen de Nationale
Democratische Partij werd door Kassem als een aanval op zijn persoon beschouwd. Kassem, met zijn scherpe geest en onfeilbaar aanvoelen van het gevaar,
heeft de opstand van Sjawaf (8 november), welke door Nasser ondersteund
werd, bloedig onderdrukt: de gebeurtenissen van Kirkoek hebben op hem een
grote indruk gemaakt. Ook zijn reactie tegen de communisten is onverbiddelijk
geweest, ofschoon de communisten in het begin nog geprobeerd hebben weerstand te bieden. Kassem is eerst opgetreden tegen de Volksweerstand, het element, dat het minst te controleren was. Ook het Nationale Front, het voornaamste werktuig. van de communistische invloed, werd uitgeschakeld, doch de com38
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munisten werden niet direct aangevallen. Integendeel de ministerie-verandering
van 14 juli bracht sommige communistisch gezinde leiders aan het bewind zoals
Mevr. Nazika Dulaïmi, voorzitster van de Bond voor de Verdediging van de
Rechten der Vrouw, en Faysal As Samer, lid van de pro-communistische vleugel
van de Nationale Democratische Partij . De communisten hebben niet onmiddellijk gereageerd, doch eind juli brak de ontevredenheid los: zij vielen Kassera
persoonlijk aan bij monde van hun dagblad Saout Al Ahrar (de stem der liberalen) . „De democratische instellingen, schreef deze krant, worden met voeten getreden. De democratische macht, welke u in de benarde omstandigheden heeft
ondersteund, wordt nu beschuldigd, door intrigues omringd en verdacht gemaakt.
Wij willen openhartig zijn tegenover u, daar u zelf bij verschillende gelegenheden hebt verklaard de openhartigheid te beminnen: de toestand, welke nu heerst,
leidt tot de ondergang der vrijheid, en brengt de winst der revolutie in gevaar".
Deze boute verklaring deed de maat overlopen: op 29 juli wierp Kassem de
verantwoordelijkheid van de gebeurtenissen te Kirkoek op de communisten, die
een gewone twist tussen minoriteiten verwrongen hadden tot een bloedige aanval
van Koerden tegen „reactionaire" Turcomannen, en beweerde bewijzen in handen te hebben, dat de communisten op 14 juli van plan waren geweest een tegenrevolutie te ontketenen. De verwijdering van de adjunct-directeur van politie en
van het hoofd der politie te Bagdad ontnam aan de communisten het voornaamste werktuig van hun actie. De reactie van het volk tegen het communisme was
zeer hevig, daar het zijn redder en leider had aangevallen: de syndicaten bedankten hun communistische leiders, en de studenten-verenigingen besloten een scherpe anti-communistische houding aan te nemen.
De communistische zelf-kritiek
Reeds rondom half juli hadden de communisten in het grootste geheim een
vergadering belegd om hun tactiek tegenover de situatie in het Midden-Oosten
en vooral in Irak geleidelijk te herzien. De gebeurtenissen van Kirkoek, het
streng ingrijpen van Kassem en de reactie van het volk hebben de communisten
verplicht dit plan onmiddellijk door te voeren, en door een scherpe zelf-kritiek
hun situatie te redden. Deze schuldbekentenis strekt zich uit over alle sectoren
van hun activiteit en kondigt niet alleen een nieuwe verzoeningspolitiek aan
tegenover het regiem maar ook een reorganisatie van de bestuursorganen en van
de structuur der partij. „Verblind door haar triomf en door haar talrijke overwinningen heeft onze partij fouten begaan: haar afdwalende politieke oordelen
waren gekenmerkt door de overschatting van haar eigen kracht en door de kleinering van die der andere vaderlandse groepen. De partij erkent, dat zij het
gevaar, dat de huidige democratische richting van de republiek bedreigde, overkende houding aan te nemen,
schat heeft en daardoor gedwongen werd een afwijkende
welke tenslotte leidde tot een verzwakking van de solidariteit met de nationale
regering en met andere vaderlandse strijdkrachten".
Feitelijk komt de verklaring hierop neer: „Wij hebben niet geweten, dat u zo
sterk was om de republiek te beschermen en daarom moeten wij voorzichtig zijn".
Sindsdien zingen de pers en de communistische leiders een toontje lager: geen
toespelingen meer op complotten, straffen voor verraders of vrijheid voor de
partijen. De gematigde leiders der Nationale Democratische Partij, welke eerst
scherp bekritiseerd werden, worden nu „de vaderlandse strijdkrachten" genoemd,
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terwijl er geen gewag meer gemaakt wordt van de linkse vleugel dezer partij.
Men legt nu aan het volk uit, dat de revolutie van 14 juli het werk is geweest
van de „democratische bourgeoisie" en niet van de dictatuur van het proletariaat;
dat de eerbied voor de wet een nationale plicht is en de inbreuk daarop een verraad; dat het gemis aan discipline, de excessen, het lynchen en elke onbedachtzame individuele actie ingegeven zijn door een geest van anarchie, welke niet
overeenkomt met de leer van Marx en Lenin. Binnen een week hadden alle organisaties afgevaardigden naar Kassem gestuurd om hem hun trouw te betuigen: de
Unie der syndicaten, de Unie der boerenbonden, de Liga voor de Verdediging
van de Rechten der Vrouw, de studenten-verenigingen en alle andere bedrij f s-,
culturele en sociale verenigingen schreven manifesten uit om tot eenheid rondom
de wet en de ene chef aan te sporen. De uiterst linkse pers gaf door grote artikels
haar toestemming tot deze houding, en de aanvallen van Kassem op de partij
werden beschouwd als gericht zijnde tegen de feodalisten en pro-nasseristen.
Na deze onderwerping of handige manoeuvre van de communistische partij
om haar positie te bewaren en haar actie voort te zetten, scheen Kassem zich ook
tevreden te stellen met deze modus vivendi. Hij prees de democratische organisaties, sprak zelf nu over het bestaan van complotten en gaf aan 300 communisten
de vrijheid. Karo, dat bijna zeker was van een breuk tussen Kassem en de communisten, zag zich in zijn berekeningen bedrogen. Ook vervloog de hoop op een
verzoening tussen Nasser en Kassem, toen deze elke bemiddeling afwees en de
bijeenkomst van de Arabische Liga van 1 september saboteerde.
Het communisme heeft dus in Irak zijn positie en zijn ingrijpende invloed
behouden. Deze invloed bereidt zich voor op de grote slag. Het leger is tot nu
toe trouw gebleven aan Kassem, die de laatste tijd herhaaldelijk beweert, dat het
leger nog steeds in oorlog is en alleen vecht voor de rechtvaardigheid en voor het
behoud van de overwinning der revolutie. Doch in welke mate is het communisme in het leger zelf doorgedrongen ? De aanslag op Kassem (7 oktober) heeft
in deze verschillende verhoudingen geen licht gebracht, daar men in het buitenland nooit de ware motieven heeft gekend. In de ogen van Syrië was het een
opstand van het volk tegen de tirannie van Kassem, voor Jordanië, dat bereid is
het Irakese volk te helpen, een reactie tegen de greep van de communisten op
Kassem. Egypte beschuldigde de communisten, ofschoon het steeds beweerd had,
dat Kassem de communisten beschermt. Kassem zou dus nu de vijand van Nasser
én van de communisten zijn. In deze omstandigheden is het leger weer krachtig
opgetreden om de orde te handhaven. Kenmerkend is het voorstel van de leider
der Nationale Democratische Partij om een politieke partij te vormen onder
leiding van Kassem om zo de strijd tussen de nationalisten en communisten te
verminderen. Deze „kassemistische partij" schijnt echter erg links georiënteerd te
zijn. Tegelijkertijd begon Nasser zijn laatste experiment om Syrië met Egypte
gelijk te schakelen door de noordelijke provincie van de V.A.R. onder de persoonlijke leiding van maarschalk Amer te plaatsen, en speelt hij de onzekere toestand van Irak uit om Syrië van Kassem te verwijderen.
Rusland in de strijd tussen Nasser en Kassem
Het Arabisch nationalisme heeft zich nooit in vrije banen ontwikkeld, doch is
door zijn overdreven strijd tegen „het imperialisme" onmiddellijk geconfronteerd
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geworden met liet communisme. Ook de onderlinge strijd der Arabische landen
om de hegemonie in een Arabische eenheid, wordt niet meer door de Arabische
landen alleen uitgevochten, doch staat onder toezicht van het communisme, dat
uit deze verdeeldheid steeds munt weet te slaan.
Moskou heeft geen absolute keuze gedaan tussen Nasser en Kassem, die beiden
het communisme in het Midden-Oosten hebben binnengevoerd en verdedigd. In
de huidige omstandigheden schijnt het meer vertrouwen te hebben in Kassem
dan in Nasser, doch beiden zijn slechts werktuigen, welke gebruikt worden zolang zij nuttig zijn. Ook is het uitgesloten, dat er een blijvende en eerlijke samenwerking kan bestaan tussen het communisme en het Arabisch nationalisme, zelfs
wanneer dit progressief is. Alleen het nationalisme, dat in dienst staat van het
communisme, wordt door Moskou aanvaard. Daar noch de V.A.R., noch Irak
door het Westen beschermd wordt of daarmee militaire verdragen hebben, kan
Moskou er gemakkelijk zijn invloed doen gelden: het kan zich zelfs in de binnenlandse politiek van deze landen mengen, daar het zich het recht toeëigent de
communisten van deze landen te beschermen. Het laat soms enige vervolgingen
toe, doch grijpt meestal spoedig in door ernstige waarschuwingen of politieke en
economische maatregelen: communisme, communisten en Moskou vormen één
geheel. Nasser is reeds duidelijk gewaarschuwd: hij werd beschuldigd door zijn
aanvallen op de communisten terug te keren tot het imperialisme en kolonialisme. Kassem gaat nog vrij uit. Op een gegeven ogenblik hebben de communisten
wel tegen hem gereageerd, doch om opportunistische redenen hebben zij hun
methode herzien. Egypte en Irak kunnen zich niet meer van de communistische
invloed ontdoen, zij kunnen niet meer vrij handelen wegens de aanwezigheid van
duizelden technici, onderwijzers, enz. uit Rusland en de satellietstaten. Nasser
staat wellicht enigszins vrijer, daar er officieel geen communistische partij in de
V.A.R. bestaat, doch Kassera heeft getoond dat hij streng kan optreden wanneer
het noodzakelijk is.
Daar Rusland groot voordeel bij deze verdeeldheid heeft zij verzwakt immers de Arabische krachten, verhindert de hegemonie van Nasser en onderhoudt
de revoluties en spanningen wil het geen volledige scheiding tussen Irak en
Egypte. Doch én de onzekerheid van Irak én de situatie van Syrië is onhoudbaar:
het is dus niet onmogelijk dat er binnenkort een grote beslissing valt. Doch de
moeilijkste problemen lossen zich hier soms op onvoorziene wijze op.
Het grote complex van problemen
a. Zelfs uit dit onvolmaakt verslag over de houding en invloed van de communisten in het Midden-Oosten blijkt reeds duidelijk, dat deze invloed stevig
gevestigd is. Het is echter een invloed, welke zich voorbereidt op een grotere slag
in afwachting dat de Arabische landen een zekere bedding hebben gevonden.
b. In de huidige periode is er dus nog geen sprake van een overwinning van
het communisme, doch hetgeen zijn kans voor de toekomst zo groot maakt is
juist het feit, dat het, niettegenstaande alle vervolgingen, maatregelen en zelfkritiek, zich steeds steviger vestigt omdat het in de huidige Arabische politiek
feitelijk nog niet gaat om het communisme, maar hoofdzakelijk om het bezit van
Syrië en de Egyptische economie. Deze twee elementen beheersen de gehele toestand. In dit opzicht is de verklaring van Nasser aan de pers (begin oktober)
van verstrekkende betekenis. Nasser meent dat de communisten in hun poging
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om de Arabische landen te overheersen niet geslaagd zijn en dat zij nu geïsoleerd
zijn in dit gedeelte van de wereld. Zij vechten nog hevig in Irak, hun laatste bolwerk, om vandaaruit de volgende aanvallen op de andere Arabische landen te
organiseren. Hij verklaart de communisten niet aan te vallen om hetgeen zij in
Irak verrichten, maar wegens hun activiteit tegen de V.A.R., vooral tegen de
Syrische provincie. „Sinds september 1958 hebben de communisten van Bagdad
niet opgehouden ons aan te vallen: en de spanning tussen Irak en de V.A.R. is
het resultaat van de actie der communisten tegen Syrië". Hij is van oordeel dat er
twee middelen zijn om het communisme te bestrijden: 1. de omlijning van een
politieke ideologie, welke aantrekkelijker is dan het Marxisme, 2. de bevordering
van de economische ontwikkeling. Het is de eerste maal dat Nasser dit probleem
zo openhartig ter overweging voorlegt aan de Arabische landen. Het communisme is dus de hinderpaal tussen Kaïro en Bagdad: vroeger was het het pact van
Bagdad, doch feitelijk is het Damascus, de eeuwige twistappel tussen Irak en
Egypte. Kassem moet dus garanties geven dat hij van Syrië afziet door het communisme te bestrijden, doch het communisme blijft in deze politiek bijzaak.
c. De strijd tegen het communisme is daarom moeilijk en is door Nasser verkeerd aangepakt. Het communisme is een positieve leer, opgebouwd van uit he(
land zelf: het is eerst lokaal alvorens zich in het internationaal kader te plaatsen.
Nasser wil tegenover de aantrekkingskracht van het Marxisme het nationale idee
van een coöperatieve, socialistische en democratische maatschappij en van een
economische ontwikkeling plaatsen. Zelfs wanneer deze verklaring niet bij mooie
woordenblijft, is de verwezenlijking ervan zeer hypothetisch. Zeker, het is absoluut noodzakelijk, dat elk Arabisch land een constitutie krijgt en zich toelegt op
de sociale, economische en culturele ontwikkeling van het volk, doch er is hiervan weinig verwezenlijkt. Nasser draagt hiervan de grote verantwoordelijkheid,
daar hij de pas zelfstandige Arabische landen gestuwd heeft in de utopie van de
Arabische eenheid onder de hegemonie van Egypte, waaruit vele huidige moeien de Arabieren op elk gebied
lijkheden zijn geboren. De Arabische landen
willen in één dag een stadium bereiken, dat de andere landen gezamenlijk
nauwelijks in een eeuw bereikt hebben. Deze politieke en economische ontwikkeling vraagt veel tijd, en het communisme heeft reeds een grote voorsprong.
d. Zelfs wanneer Irak communist zou worden, blijft het op de eerste plaats
een onafhankelijk Arabisch land, waardoor het probleem Syrië niet opgelost
wordt. Zelfs een zelfstandig Syrië of een Syro-Irakese unie of federatie zullen de
invloed van het communisme niet verminderen, integendeel. Jordanië zal zich er
wel voor wachten, op aansporen van Nasser, Irak aan te vallen. De enige oplossing blijft dus een openhartige samenwerking tussen de Arabische landen in het
kader van de Arabische Liga en van een gezamenlijke economie. Doch dit is
voorlopig onmogelijk, behalve dat ook het probleem Israël en het vraagstuk der
Palestijnse vluchtelingen hun woordje te zeggen hebben,
In dit ingewikkeld complex van problemen werkt het communisme direct of
langs omwegen aan zijn eindoverwinning, welke nog niet zeker is, doch zeker
niet van doelstelling verandert.

TH. GOVAART

Anna Blaman
Het eenzaam avontuur
II

E

R is, vervolgens, niet alleen een duidelijke afwijzing van de verlossende kracht
van het godsgeloof, maar een .even duidelijke van de esoterische werking
van „De Kunst". In de bundel Ram Horna vinden we het merkwaardige verhaal
„Feestavond". Het zijn eigenlijk twee verhalen die nauw met elkaar vervlochten
zijn; het verhaal van Elize en haar man Daniël een conflictsituatie die direct
ter sprake komt en dat van de voorlezing door de schrijfster Erica Hart
(Anna Blaman, lijkt mij), waar dan een allermerkwaardigst debat op volgt. In
het verhaal is het probleem gesteld van de verhouding tussen kunst en leven, is
gevraagd of het geoorloofd en menswaardig is menselijk geluk op te offeren aan
de schepping van een kunstwerk. „De criticus" heeft als onomstotelijke mening
dat het kunstwerk prevaleert,
„boven alles, ten koste van alles!" (Ram Horna, p. 139) .
„Het komt er dus volgens mij niet op aan of daardoor één of meer onbetekenende
individuen in het gedrang komen of er desnoods aan ten offer moeten vallen!" (o.c.
id.).
Een „bleekzuchtige artist in fluwelen pak" acht de kunst een luxeproduct „genuttigd
door een happy few die overgevoeligheden van groter belang achten dan de noden in
het directe menselijke bestaan. Die componist was volgens mij een ellendige egoist,
maar meneer de criticus overtreft hem nog" (o.c. p. 140) . Een „louche geblondeerde
vrouw die met twee heren tegelijk flirtte" blijft bij het verhaal (de componist die zijn
vrouw opoffert aan zijn schepping) en .... „Hield ik van hem, nou, dan had ik me
kapot gewerkt, niet voor die levenssymphonie, die kan me niks bommen, maar voor
hem" (o.c. p. 141) . ,,De gebrilde student" stelt op grond van zijn christelijke overtuiging, dat „er niets spaak gelopen (zou) zijn als niet alleen de vrouw, maar beide
echtelieden iets van het Offer begrepen hadden. Als zij beiden zonder ikzucht elkaars
belangen hadden voorgestaan, dan zou God in dit combat de générosité ingegrepen
hebben, en, vanzelfsprekend, ten goede" (o.c. p. 141) . „De kroesharige student" vliegt
dan overeind en zegt van de gebrilde: „Dat jochie .... lijdt zelf aan de walchelijkste
ik-zucht die denkbaar is .... zo groot dat hij zijn problemen niet eens meer met de
mensen wil hebben, alleen met God" (o.c. p. 142) . Het komt er volgens hem alleen op
aan de zaak te reorganiseren: „wie wil er nu een muzikaal genie dassen laten verkopen? Dat is onredelijk. Eén behoorlijke psychologische test, en het was nooit gebeurd".

Tenslotte krijgt de hoofdpersoon van „Feestavond", Daniël, het woord. Hij is
laat binnengekomen, omdat hij eerst nog bij het sterfbed van een patiënt heeft
gestaan en daarna met diens vrouw heeft gepraat. Na wat aarzeling spreekt hij:
„Luistert, vanavond, voordat ik hier kwam, sprak ik met iemand die zich schuldig
voelde, enkel en alleen omdat ze in een bepaald geval nietalles, alles had gedaan wat
menselijk mogelijk was .. ,.. En dat moet nu juist .., .,. niet alleen het menselijk mogelijke, maar ook het onmogelijke, of het nu om je eigen leven gaat of om dat van een
ander .... Maar jullie hebben: over dat dilemma gepraat alsof jullie dagelijks gewend
zijn om óf tot het ene óf tot het andere te besluiten .... In waarheid besluiten jullie
niets, het leven, de omstandigheden doen dat wel voor je .... een groot besluit zeg ik,
dat wordt je opgedrongen, maar je neemt het niet. Verbeelden jullie je dat soms, dat
je een standpunt kiest? Je kan niet anders, impotentelingen, lafaards! Toen begreep
iedereen wel dat hij te veel gedronken had".

Erica Hart, de schrijfster, is de enige die meent, dat Daniël het goed ziet.
Voor haar, die zoekt naar een

ANNA BLAMAN: HET EENZAAM AVONTUUR

623

„geromantiseerde of gedramatiseerde wijsgerige probleemstelling" (o.c. p. 12314)

in haar verhalen, is het duidelijk geworden, dat het niet-zelf-kunnen-kiezen, het
overgeleverd-zij n-aan-de-gebeurtenissen-en-gedrevenheden, het ,,tragische blindemanspelletje' dat de mens spelen moet, kenmerkend is voor zijn metafysische
situatie, die dus „volstrekt onmogelijk" wordt. Het ingrijpen van de mens zelf is
volstrekt belachelijk, het vertrouwen op God bezit zij niet, de versmalling van
het leven op alleen-de-kunst veroordeelt zij al door juist voor de wijsgerige probleemstelling te opteren..... En de mening van de geblondeerde vrouw ... .
Anna Blaman komt hierop niet rechtstreeks terug, misschien toch wel impliciet.
Elize immers, de vrouw van de zeer bekwame arts Daniël voor wie het financieel
onmogelijk is hersenspecialist te worden, heeft min of meer terecht het
gevoel, dat zij in het gezelschap van de invloedrijke Rosnak wordt gebracht in
de hoop dat haar zeer speciale, want erg onbedorven (denk aan Louise Rif f eford) charme zal helpen de relaties tussen Daniël en Rosnak weer op te halen
en deze voor de aspiraties van haar echtgenoot vruchtdragend te maken. Ze voelt
zich „geprostitueerd" en is besloten haar man los te laten. Het komt inderdaad
op deze „feestavond" tot een gesprek tussen Elize en Rosnak. Zij speelt open
kaart. Hij geeft toe dat haar verzet begrijpelijk is en de houding van Daniël aanvechtbaar. Maar
.

„hij (Daniël) dacht misschien wel dat hij zoiets van plan was, maar in zijn diepste
wezen wist hij intuïtief dat hij tegenover mij niets riskeerde .... Begrijp je me? Ik
mocht hem zo graag, maar hoe graag heeft hij nooit geweten" (o.c. p. 149) .

Elize begrijpt Rosnaks zinspeling op zijn homosexuele aanleg en kan haar tranen niet bedwingen.
„Hij zei vertroostend:.... De liefde voor een ander mens is wel veel, maar of je
daardoor nu gelukkig of ongelukkig bent, wat maakt dat uit? ..., . In zijn blik lag een
groot en superieur geduld te lezen, geduld met eigen moeilijk lot. Hij besloot: Nu moet
je met Daniël naar huis gaan" (o.c. p. 149, slot) .

Weer het zwevende slot, een relativering van de woorden van de geblondeerde
en toch, voor Elize, een impliciete aansporing naar haar woorden te handelen.
Elize, de schrijfster Erica Hart, Rosnak: ze hebben in dit verhaal ieder hun rol
in hun eigen eenzaamheid. Elize blijkbaar maar incidenteel. We mogen immers
veronderstellen dat Anna Blaman hier niet meer wil suggereren dan dat deze
jonge vrouw, dit meisje nog bijna, zich tijdelijk verlaten en verraden voelt, maar
dat zij na het kort maar diepgaand contact met Rosnak en tegenover diens veel
blijvender eenzaamheid gemakkelijker de mogelijkheden van de in ieder geval
normaal te ontplooien liefde voor Daniël zal (her) ontdekken. Erica Hart en
Rosnak blijven in hun alleen-zijn, omdat zij het isolement van resp. hun lelijkheid en hun afwijkende sexuele aanleg niet zullen kunnen ontlopen, hoezeer zij
daar ook hun specifiek verweer tegenover zullen stellen: zij „haar genadeloos
indringend" doorschouwen van de anderen en haar „schaamteloos hartstochtelijke belangstelling" voor de mens (zie o.c. p. 137), die (vgl. de gedachtengang
van Virginie) haar openbaart dat enerzijds het leven zich nooit leent voor geluk,
terwijl de mens anderzijds in heroïsche zelfopoffering en bovenmenselijke resignatie zichzelf overstijgen kan; hij zijn reeds verworven innerlijke rust en het
besef dat ook zijn liefde voor den ander betekenis kan hebben, al is die „onmogelijk" en resulteert die alleen in verdriet en ongeluk.
Een in vele opzichten met de al behandelde figuren vergelijkbare, nog weer
iets gecompliceerdere, in alle opzichten meer veelzijdige hoofdpersoon is Sara
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Obreen uit de eerste roman van Anna Blaman, uit Vrouw en Vriend. George
Blanka met wie zij een langdurige verhouding heeft gehad komt in haar afwezigheid op haar kamer met de bedoeling haar in te lichten over een nieuwe relatie.
Er ligt een Engels boek open met een aangestreepte zin:
,,My life, since I loved you, has been one prolonged agony" (Vr. en Vr., p. 43) .
En in de opengevouwen krant op de tafel valt Blanka's oog op de advertentie
van een Bachrecital van Charles Halm. Het is dezelfde waar Sara, lang geleden,
als jong, heel jong meisje mee in aanraking kwam op het vakantiehuis van zijn
ouders Honny Home, waar zij als vriendinnetje van een van zijn zusjes logeerde.
Sara voelt zich niet thuis daar, vooral niet op het tennisveld waar de vriendinnen
flirten met de aanwezige jongemannen. Ze is te schuchter en wordt nauwelijks
opgemerkt. Charles, lelijk, stug en weinig toegankelijk, speelt piano en laat zich
over zijn spel complimenteren, wandelt een keer met Sara en doet
„zijn gastheerplicht door zich met haar te onderhouden" (o.c. p. 46),

Toch ontstaat er een begin van contact op de basis van beider onwennigheid in
het milieu van Honny Home. Ze maken een ochtendwandeling; als ze op smalle
bospaden elkaar zouden raken, loopt Charles achteraan; zwijgend rusten ze uit
langs het pad.
„Toen legde hij als in experiment een arm voorzichtig om haar heen. Ze liet dat toe.
Met knokige lenige vingers greep hij haar om de kin. Zonder warmte in zijn ogen boog
hij zich naar haar toe en kuste haar. Zijn lippen waren hard, gebarsten, als verdroogd.
Ze voelde een vreemd medelijden en ze was bang. Ze wou hem zachtjes afweren.
Maar daar liet hij haar alweer los en staarde hij weer voor zich uit. Die zelfde avond
kwam hij op haar kamer..... Hij kuste haar niet meer, zoals die morgen. Maar zonder
haar te durven aanzien, vroeg hij of hij samen met haar op het logeerbed liggen mocht.
Zwijgend gaf ze toe. Het werd een bitter samenzijn. In vreemde, tastende drift zocht
hij haar lief te hebben. Daarna zag ze zijn rossig hoofd met plotselinge, kille vervreemding van haar afgewend. Hij staarde weg met starre trieste blik. Als ze gedurfd had,
had ze hem nu in haar armen willen nemen, als een kind van haar. Maar ze hield zich
stil. Stram en voorzichtig kwam hij overeind zitten. Toen zag ze hem tastend door de
schemerige kamer lopen naar de deur. Geluidloos deed hij die achter zich dicht" (p. 49) .

De volgende dag ontwijkt Charles Sara. Maar hij blijft komen, 's avonds.
„Als de duivel zelf sloeg hij met vinnige, dreigende knokels een zachte roffel op haar
deur. Drie weken lang, iedere avond, nam zij gedwee de saterkop in haar meedogende
omhelzing en troostte hem om een naamloos verdriet. Drie weken lang, iedere avond,
zocht hij zich grimmig te genezen aan haar zo naïeve en zo vrouwelijke lichaam. Drie
weken lang vertrouwde hij haar blindelings en sprakeloos een lijden toe, dat zij niet
stillen kon. En liet haar daarna achter, vernield, en met een pijnigende, duistere herinnering...." (o. c. p. 50) .

In de pauze van het recital waar Sara heen is gegaan ontmoet zij dan, na jaren,
na een aantal jaren die haar vele liefdesverbintenissen hebben gebracht welke zij
stuk voor stuk als onvoldoende heeft ervaren, de inmiddels beroemd geworden
pianist én zijn „vriend" Otto Hindt. De laatste houdt haar na de pauze gezelschap in de zaal en gedrieën souperen zij in een uiterst gespannen sfeer. Totaal
gebroken wordt Sara thuisgebracht.
In het prachtige vierde hoofdstuk van de roman krijgen we dan van pagina 68
tot 88 een volledig portret van Sara Obreen.
„Haar vader was de eerste, die haar noodlotsgang plaveide. Hij was ingenieur en hij
was ook de eerste van het geslacht Obreen, die geld wist te verdienen.. Hij werkte in
het buitenland, in België en later in Roemenië. Haar moeder stierf, en tante, moeders
zuster, moest zich over haar ontfermen. Vader kwam even over om haar toekomst
geldelijk te regelen. Ze zou nooit zorgen kennen, dus kon hij haar nu met een gerust
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geweten in de steek laten. Hij liet haar aan de tante over .... De tante zei: jij moet
zeker geen thee, jij moet zeker niet dit of dat. Zij moest zeker geen liefde. Op het deftige meisjeslyceum stond ze alleen .... Ze kwam de meisjes weinig na, en zeker niet
Tonia Holm. Tonia Holm had vrienden, zij niet. Er was ook verder ogenschijnlijk geen
spoor van overeenkomst tussen haar beiden. Maar wezenlijk bevonden zij zich op eenzelf de geestelijk niveau" (o.c. p. 75-76).

Na een „studiereis" naar Engeland volgt dan de zomer op Honny Home ... .
„en Charles .... Gelijk toen ze van Honny Home terugkwam, begon haar grote-mensenleven. Haar studie was voltooid, haar lege jeugd voorbij, haar puberteit vermoord.
.... Die liefdevuurproef kreeg z'n aspecten in haar bezeerde ziel. Ze was moreel verscheurd, vernederd en verknoeid .... Zijn beeld stond haar even vergiftigend als
smartelijk in de herinnering geprent. Hij vierde met haar zijn heimelijke liefdenachten,
droevig en bestiaal, en keek daarna met lege ogen langs haar heen" (o.c. p. 76) .

Ze leeft daarna alleen op haar kamer, leest, vertaalt feuilletons en een enkel
boek, heeft haar vergeefse en onechte minnarijen, voelt zich belaagd door de
nieuwsgierigheid en de verholen afkeuring van haar hospita en haar huisgenoten
en peilt af en toe zoals nu na haar ontmoeting met Holm haar eenzaamheid. Na twee dagen kater bladert zij weer in het Engelse boek dat zij vertalen
moet en waarin zij de al aangehaalde zin had aangestreept.
„Heftig nagelbijtend bleef ze erop neer staren. Ridiculous, that love. Ze staarde erop
neer totdat de woorden plotseling verzonken, overschaduwd door een kille saterkop,
die haar bedroefd en grijnzend tegemoet lachtte. De saterkop vertederde en werd de
mooie Otto Hindt met zijn geëxalteerde vrouwenogen. Toen was het weer de saterkop,
verliefd en wreed. Op de tast greep ze een nieuwe sigaret en zoog het vuur erin.
Daarmee ontgleed de saterkop aan haar verbeeldingskracht en sprong met daverende
lach achter de hinde aan. Ze zag de aangestreepte phrase weer en traag, in machteloos
sinister spel, schroeide ze die uit de bladzijde" (o.c. p. 85-86) .

Sara blijft zitten peinzen, eet, hoort beneden praten en het binnenkomen van
gasten; het wordt donker.
„Roerloos zat ze in de duisternis, een in een stoel gehurkte stervende apin leek ze,
een mensenschuwe melancholische apin, die tering had van heimwee, heimwee naar een
ver verloren land. Dit heimwee schroeide bodemloze gaten in haar ziel: no more her
life one prolonged agony, leut waiting, waiting for the last of lovers, George" (p. 88) .

En als de moeder van Georges hospita gestorven is, ontmoet zij hem bij haar
condoleancebezoek en worden de relaties weer aangeknoopt. Een paar dagen later
gaan zij samen de stad uit en brengen, de laatste verbinding gemist hebbend, de
nacht door in een pension.
„Roerloos lag ik in mijn bed, met een wang in het kussen, keek en wachtte.
„George", zei ze, „ik kan het niet, want ik ben dood, morsdood" .... „je weet dat
heel mijn voorfamilie Katholiek was. Ik doe er niets meer aan ... . , maar er is toch
iets, dat me er nog van in 't bloed zit, het besef van zonde tegen den Heiligen Geest.
.... Ik heb met jou geleefd, terwijl ik van een ander hield ..... dat heeft me innerlijk
kapot gemaakt .... kijk, al was dat nu volmaakt onmogelijk, volmaakt verschrikkelijk
met Charles, ik hield van hem. Het maakte me ellendig en ik had verdriet, maar toch
deed het geen schade aan mijn ziel, doordat ik van hem hield .... elke keer, dat er iets
tussen ons geweest was — weet je 't nog
dan voelde ik me door en door ellendig,
schuldig tegenover jullie beiden, jou en Charles. Ik hield nu eenmaal van dien vent, met
ziel en zinnen, als ik dat vergeten wou verkrachtte ik mijn diepste werkelijke zelf ... .
en dat voel ik nu als mijn zonde tegen den Heiligen Geest ; . , .. En als ik weer met je
begon. dan hing ik me, geloof ik, morgen op" ...." (o.c. p. 174-175).
r--

Dit is dan wat Sara betreft het einde van Vrouw en Vriend. Anna Blaman laat
haar achter in haar eenzaamheid tussen de man die haar niet lief kan hebben én
alle andere die zij niet kan beminnen omdat ze de éne niet vergeten kan. In haar
eenzaamheid, maar ook weer en ditmaal zonder theoretische bespiegelingen
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over engelachtige volmaaktheid en heroïsch zelfvergeten, maar eenvoudig op
grond van een niet-te-beredeneren trouw aan haar geweten in het besef deze
tenslotte zelf te hebben (zo niet gekozen dan toch) behouden als haar meest
eigen vorm van zelfverwerkelijking.
Pas hier hebben de regels van Nijhoff
„Een mensch, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid
Dieper weerkaatst in de oogen van een ander".

de volstrekte betekenis, die ze binnen het vers „Het souper" al niet kunnen hebben, omdat daar de eenzaamheid tegenover de dood bedoeld wordt („wij voelden .... hoe de wieken van de vaart van de tijd ons droegen naar den dood”)
die voor de christen Nijhoff tóch op een of andere manier relatief is geweest.
Sara Obreen kent de menselijke eenzaamheid tegenover het leven, tegenover een
levenbovendien dat geen volgend hoofdstuk verwacht, dat dus als absoluut
wordt ervaren en haar eenzaamheid dus ook absoluut en onherstelbaar maakt.
Nog anders gezegd: haar eenzaamheid is het enige materiaal dat zij voor de
opbouw van háár leven ter beschikking heeft: kan zij die eenzaamheid niet meer
verwerken of handhaven, dan faalt zij in haar meest wezenlijke opgave en kan
zij met recht een einde aan haar leven maken.
Sara Obreen is maar een van de drie hoofdpersonen van Vrouw en Vriend en
de hoofdinhoud van deze roman is alleen na te vertellen als we ook George
Blanka en zijn vriend Jonas Klinke uitvoerig gaan karakteriseren. Ik ga dit hier
niet doen. Ik wijd ook geen uitvoerige bespreking aan de twee andere grote
romans van Anna Blaman, aan Eenzaam Avontuur en Op Leven en Dood. Het is
in dit verband evenmin noodzakelijk al haar verhalen een twintigtal te
behandelen. Maar de beperking die ik mij heb opgelegd maakt het wel noodzakelijk hier, alvorens een conclusie te trekken, even de nadruk te leggen op de
aard van de vertekening die het werk van deze schrijfster daardoor ondergaat.
Het is zonder meer duidelijk ook na een gezette herlezing van het hele
werk van Anna Blaman dat haar hoofdprobleem dat der menselijke eenzaamheid is, en dat ik weet tenminste niet beter ten naaste bij op de wijze die ik
tot nu toe heb geschetst en gesuggereerd. Het is evenwel wel zo, dat de wijze
waarop zij dit probleem benadert meer kanten heeft dan in dit artikel uitkomt.
Ik heb ter uitvoeriger bespreking duidelijke „eenzaamheidsf figuren" gekozen die
een sociale (meer gespecificeerd een erotisch-sexuele) frustratie en/of de uiterlijke onaantrekkelijkheid gemeen hadden. Men kan op grond van de voorstelling
van het werk van Anna Blaman die men daardoor krijgt de vraag stellen of het
niet laboreert aan een grote eenzijdigheid, welke het doet voorkomen alsof de
mens tout court slachtoffer is van dergelijke psychische belemmeringen, alsof
ieder mens wanneer hij niet leeft buiten elk bewustzijn van zijn wezenlijke
menselijkheid gebukt gaat onder de „metafysische eenzaamheid".
Deze vraag wordt herhaaldelijk gesteld, niet alleen naar aanleiding van het
werk van Anna Blaman, maar ook ten opzichte van veel andere belangrijke hedendaagse auteurs: romanschrijvers, dichters, essayisten, wijsgeren enz. Vaak wil
de vraagsteller proberen te suggereren, dat het toch allemaal zo erg niet is, dat de
ernst der problematiek overdreven wordt óf erger dat de auteurs in een
quasi-problematiek voorwendsels zoeken voor de rechtvaardiging van hun van de
gangbare moraal afwijkende gedragingen. Natuurlijk komt dit voor, maar men
moet zich hieromtrent geen overdreven voorstellingen maken en geen illusies
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scheppen. In „Feestavond" zegt de „onverdorven" Elize tegen de schrijfster
Erica Hart:
„Ik geloof niet in een muze die de menselijkheid te kort doet, vindt u 't erg?"

Ze krijgt als antwoord:
„Neen, ik vind het niet erg, maar wie maakt uit in hoeverre je, als je er zo over
denkt, het slachtoffer bent van een moraal, berekend op massa-regie?" (Ram Horna,
p. 137).

Eliza formuleert eigenlijk op haar manier de mening van de wijsgeer-theoloog
die stelt dat alle schoonheid uit God voortkomt, dat wat uit God voortkomt niet
in strijd met Gods geboden kan zijn, dat dus wat zich als kunstwerk aandient óf
met de door God geopenbaarde moraal moet overeenstemmen óf de titel van
kunstwerk usurpeert. Een geruststellende redenering die echter het manco heeft
nogal eens niet met de werkelijkheid te rijmen te zijn. Het 'blijft mogelijk waarschijnlijk vanuit ieder moraalsysteem bezwaren in te brengen tegen een
oeuvre als dat van Anna Blaman; maar het blijft even zeker onjuist het bestaan,
het veelvuldig en ingrijpend bestaan van haar problematiek te ontkennen, omdat
een bepaald moraalsysteem er geen antwoord op heeft. Het is nu juist dé opgave
van de moralist dan een wél bevredigend antwoord op de gestelde vraag te
geven, ook al zou dat erg moeilijk zijn, weer andere problemen oproepen, onrust
wekken of gevaar opleveren. En hij, die moralist, kan zich dan ter vermeerdering
van zijn moed aan het voorbeeld van de schrijfster spiegelen. Alleen al uit de
citaten die hierboven zijn te lezen, vooral uit de slotoverwegingen van Sara
Obreen, valt af te leiden, dat Anna Blaman ernstig naar een morele richtlijn,
naar een richtlijn van gedrag en leven zoekt. Zelfs, dat zij meent deze binnen de
mens gevonden te hebben: in een rigoreuze trouw aan de eigen innerlijkheid, aan
het eigen als werkelijk, als waar, als wezenlijk beleefde ervaren. Het lijkt gemakkelijk gezegd, maar er is weinig verbeeldingskracht nodig om in te zien dat het
voor de Sara's en Virginies ook voor de Kosta's en Alides, de Stefans en de
Stella's in de praktijk wel eens moeilijk kan worden.
Dat er ook andere levenshoudingen bestaan dan die van het voortdurend in
afweer staan tegenover de eenzaamheid, valt overigens uit het werk van Anna
Blaman evenzeer te lezen. Het is zelfs zo, dat tegenover de eenzaamheidssymbolen der lelijkheid en erotisch-sexuele frustratie een reeks gelukssymbolen staan
die met de woorden schoonheid, jeugd, frisheid, reinheid te karakteriseren zouden zijn, terwijl er ook in dit werk liefdesverhoudingen worden getekend die de
volmaaktheid benaderen: in Vrouw en Vriend zijn daar Jonas Klinke en zijn zus
Toos, bovendien de verpleegster Marie; in Op Leven en Dood is het Jane; in
„Feestavond" is het Elize en tenslotte zijn daar de pianist en zijn vrouw uit
„Hotel Bonheur" (Overdag).
.,Hij knikte en glimlachte toen hartverscheurend, anders kan ik het niet zeggen. Hij
glimlachte met een witte vlam van vrees in zijn blik .... Het leek wel alsof het leven
hem voortdurend het pistool 'op de borst zette .... Al is het de mens gegeven om
onder onnoemelijke bedreigingen toch nog te kunnen leven en lachen, waarom zou dan
niet in deze knaapachtige man de levensangst zo jammerlijk kunnen woeden dat die als
een witte vlam in zijn blik stond?" (Overdag, p. 11) .

Het gaat over de pianist Bonheur, wiens vrouw het hotel onder die naam zal
drijven. „Ik" wordt door de zuster van die vrouw naar het nog niet geopende
etablissement verwezen en blijkt dan de eerste gast. Zij praat even met de man,
ontmoet dan zijn echtgenote. Zij was

628 ANNA BLAMAN: HET EENZAAM AVONTUUR
,,superieur. Ik kreeg het gevoel dat er nu van mijn kant niet de minste levenskunst meer
gevraagd zou worden. U komt van ver, zei ze, en u gaat nog ver, en dan alleen. Ik
antwoordde: Dat vergeet ik vaak dat ik alleen ben. Toen sloeg ze de ogen neer alsof
ze een domheid gezegd had: Natuurlijk, dat had ik kunnen begrijpen..... Ik logeerde
niet in een hotel, maar bij twee mensen die me ontroerden op een wijze die me niet
vaak overkwam. De één teerde weg aan de witte vlam van de levensangst, de ander
zette daar alle levensmoed, waarover 'n warm hart beschikken kon, tegenover" (p. 12) .

De volgende morgen is de pianist vertrokken voor het zoveelste engagement
waar hij bang voor is. „Ik" en de echtgenote praten over hem.
„Ik ging weer zitten en vroeg dus: Had hij zich wat anders voorgesteld? Ze begreep
me. Ze keek me triest glimlachend aan: Neen, neen, dat was het niet. Wat hij ook zou
doen in 't leven, die angst zou er zijn. Zo was zijn aard, dat kwam van binnen uit. Ik
begreep het, ik wist het bij ervaring. Mijn levensangst had me verteerd om heel andere
dingen .... Hoe had ik die verterende vlam kunnen doven? Hoe was het me gelukt te
overwinnen? Ik wist het wel, er was geen sprake van een overwinning. Ik was eraan
gestorven, en toen werd ik herboren in een aura van eenzaamheid...." (o.c. p. 16) .

De man komt terug. Hij heeft zijn trein „gemist". De vrouw begrijpt het:
„Ze had hem geholpen alvast één arm uit de drijfnatte jas te sjorren, toen hij plotser
ling zijn gezicht tegen haar schouder drukte. Ik zag haar armen beschermend om hem
heen komen. Ze had hem zeer lief. Nooit zou hij sterven en eenzaam herboren worden,
nooit! .... Ik stond op en sloop de kamer uit" (o.c. p. 17) .

Ik vind dit het mooiste verhaal dat Anna Blaman geschreven heeft. Waarom?
Exact is dit nooit te zeggen en er zouden anderzijds veel redenen op te sommen
zijn. Maar nergens is de werkelijkheid van de mensenwereld en van het mensenleven zo duidelijk in het werk van Anna Blaman aanwezig als in dit verhaal: de
man die bang is voor de opgave die het leven hem stelt, de vrouw die een benij denswaardige innerlijke rust bezit: het echtpaar in wie de wederzijdse liefde van
man en vrouw in staat blijkt de steeds terugkerende angsten en nederlagen te
neutraliseren; én de tot eenzaamheid veroordeelde enkeling die zelfs in aanvaarding en resignatie geen overwinning op haar lot kan zien.
Deze figuur, deze „Ik" roept de vraag op die Anna Blaman zich en haar lezers
in haar oeuvre aan het stellen is. Waar is haar zin ? waar ligt haar geluk ? welke
eisen mag en moet zij zichzelf stellen ? Het antwoord is niet in één zin te geven,
het bestaat misschien niet eens; maar „Ik" zou wellicht haar leven een zin kunnen geven door ernaar te zoeken.
Het is nu misschien mogelijk een altijd voorlopige balans op te maken
en eens na te gaan hoe de vele „eenzame avonturen" welke we van verre of nabij
gevolgd hebben verlopen of afgelopen zijn.
Elize uit „Feestavond" (Ram Horna) dreigt in een isolementpositie ten opzichte van haar man, Daniël, te raken, omdat ze zich door hem verkocht voelt.
Het slot van het verhaal suggereert evenwel dat de mogelijkheid van twee-eenheid welke het huwelijk biedt er minstens nog is. De vader uit „Vader, moeder
en zoon" (Overdag) ervaart een rampzalig en volstrekt isolement, maar het
blijkt gelukkig fictief te zijn. Bonheur uit „Hotel Bonheur" (Overdag) is
als het ware geschapen om vereenzaamd door het leven te dwalen: hij is met zijn
onoverwinnelijk minderwaardigheidscomplex een volstrekt „onmogelijke" figuur; maar de wederzijdse liefde tussen zijn vrouw en hem maakt het welhaast
ondenkbare mogelijk en verhindert dat hij in eenzaamheid gedreven wordt.
Het valt ons hier op, dat de mogelijkheden van de liefdesverhouding tussen
man en vrouw in een geregeld huwelijk door Anna Blaman zéér hoog worden
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aangeslagen, wellicht naar de mening van veel gehuwden (ook onder degenen
die haar zoveel verwijten menen te moeten maken vanuit de morele normen die
zij stellen) worden overschat.
Erica Hart, de schrijfster uit „Feestavond" (Ram Horna) kent het isolement
de mens, vooral de vrouw opgedrongen door haar onaantrekkelijk uiterlijk: zij
leeft in duidelijk verzet hiertegen; op de eerste plaats weet zij zich door haar
begaafdheid, als schrijfster, te doen gelden; vervolgens blijft zij toch „ergens" in
contact met de medemens door haar hartstochtelijke belangstelling voor zijn
gedragingen, gedachten en gevoelens en heeft zij de gave hierin een uitzonderlijke diepte te bereiken. Virginie (uit De Kruisvaarder) is ook door haar lelijkheid in eenzaamheid gedreven, maar wordt hieruit althans incidenteel verlost door de moed en de opofferingsgezindheid van een tweetal medemensen en
krijgt hierdoor een zo hoge dunk van de menselijke mogelijkheden, dat ze vertrouwt het leven verder aan te kunnen én hierin wellicht nog eens steun van haar
medemensen te zullen ontvangen.
Ook hier geeft de schrijfster Anna Blaman blijk van een optimisme dat misschien nog niet al haar lezers is opgevallen en dat ook zeker door sommigen als
te idealistisch zal worden gekwalificeerd.
Daartegenover staat het volstrekt uitzichtloos pessimisme dat wordt opgeroepen door de hoofdfiguur van „In de Nacht" (Overdag) en dat blijkens de tekst
van dit verhaal berust op een totaal gebrek aan geloof in de levenskracht, in de
mogelijkheid zich te regenereren, in de mogelijkheid om na het vallen op te
staan én tevens op een sarcastisch verwerpen van de waarden der zogeheten
liefde. In verband met het zojuist in hetzelfde verband geconstateerde optimisme
kan dit verhaal vreemd aandoen. Het is echter met de gegevens die we nu hebben mogelijk erachter te komen wat de lezer met deze tegenstelling aan moet.
De medicus Rosnak uit „Feestavond" (Ram Horna) verkeert in het isolement
der homosexuele aanleg. Dit isolement is veelzijdig: het schijnt over het algemeen niet vrijwillig, vaak zelfs niet eens gedeeltelijk vrijwillig gekozen te worden en dus een echte, opgedrongen eenzaamheid te veroorzaken. Deze is niet
alleen van algemeen sociale aard, in die zin dat de homosexueel als abnormaal,
zondig, verwerpelijk, onmenselijk enz. gezien wordt, maar sluit ook de mogelijkheid van een werkelijk blijvende, door de maatschappij en de ethiek gesanctioneerde menselijke verbintenis als tussen man en vrouw in het huwelijk uit; met
het gevolg dat Rosnak aan het eind van „Feestavond" onder woorden brengt:
dat de liefde voor de andere mens hier naar zijn zeggen geen geluk kan
brengen en dus ook het eenzaamheidsgevoel niet verzachten kan.
Frappant is vervolgens de aandacht van Anna Blaman voor de zeker in
onze letteren zeer uitzonderlijke figuur van Sara Obreen die haar isolement
van het liefdesverlangen niet kan verbreken, omdat de enige man van wie zij
werkelijk houdt haar liefde niet kan beantwoorden daar zijn sexuele aanleg hem
naar het eigen geslacht drijft.
Ten derde is er de vrouwelijke „Ik" uit „Hotel Bonheur" (Overdag); ook zij
lijkt aan een volstrekte eenzaamheid in gebrek aan liefde te zijn overgeleverd. Er
wordt ons over haar echter niets uit haar verleden verteld. Voor mij heeft zij
altijd in verband gestaan er is geen enkel „bewijs" ! met „de vrouw'', die
optreedt in het tweede hoofdstuk van Eenzaam Avontuur (eerste druk
vooral
pag. 147-1 52). Zij is een lesbische. Ik citeer het een en ander dat hier van
belang is van pag. 15 2 uit het gesprek met Alide. Deze vraagt:
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„mocht jij niet alles vragen en verwachten?.... Van de geliefde vrouw? De handen
vielen weg van het gezicht, en het gezicht keerde zich naar haar toe. De jaspisogen
stonden groot van ernst. Neen, zei ze, neen. Ik moest het altijd stelen, het geluk, een
wederrechtelijke inbraak in de domeinen van God en natuur. Mijn tact was altijd list
en mijn geluksgewin was altijd roof, is dat niet erg? Maar daarvoor ben ik dan ook
streng gestraft. Alleen al het besef dat ik in wezen en in daad bij elk élan naar het
geluk dievegge was heeft me al van mijn jeugd af doen verlangen naar de tijd dat ik
mezelf zou hebben overleefd .... En toch heb ik geleefd, en hoe! Alsof ik dit morele
voorbehoud niet kende, en zelfs des te gretiger omdat ik het juist kende. Het was als
het ware mijn morele vrijbrief tevens. En hoe zou het anders, waar toch mijn verhou~
ding tot het mogelijk geluk eenmaal demonisch was, van God uit en van de natuur uit
zo bepaald. Want zelfs mijn onbaatzuchtigste, mijn heiligste geluksverlangen was, zo.
lang mijn hart eenmaal warm mensenbloed voortstuwde, toch nog corrupt .... Langzaam liepen ze terug naar het hotel. Ze wist, Alide, dat de ontstemming die er in haar
groeide op een vage en onredelijke wrok berustte. Waarom was die vrouw naïever,
zuiverder dan zij, ondanks haar duistere complexiteit? Soms keek ze vluchtig langs dat
gezicht, dat dédaigneuze en verleefde en toch prachtige gezicht+ ....".

Het is wellicht de eenzaamheid van deze mensen, die óók naar hun geluk
grijpen als ze het denken te kunnen vinden, maar die hierin op zoveel manieren
gehandicapt zijn, die voor Anna Blaman hét symbool is geworden van de menselijke eenzaamheid tout court, van wat we hierboven de metafysische eenzaamheid
hebben genoemd. Een absolute eenzaamheid voor deze schrijfster, omdat zij aan
een ander leven niet gelooft en omdat het inderdaad voor de mens onmogelijk is
volledig in een ander mens op te gaan. Het is dan een symbool dat men wellicht
een zekere eenzijdigheid kan aantijgen (een beschuldiging welke echter voor
ieder symbool per definitie geldt) als men dan maar in het oog houdt, dat op de
eerste plaats het grondsymbool bij ieder wezenlijk kunstenaar een onontkoombare
noodzaak heeft welke uit zijn of haar eigen innerlijk voortkomt én dat Anna
Blaman, juist dit symbool uitwerkend, zowel artistiek als sociaal zeer sterk staat.
Artistiek omdat het als geen ander in staat is de onontkoombaarheid der menselijke vereenzaming te suggereren; sociaal omdat zij er in slaagt op zeer kiese
wijze de aandacht te vestigen op een bron van menselijk leed welke gewoonlijk
met veroordeling, verachting en morele verontwaardiging gestopt schijnt te moeten worden.
Blijft het ethisch probleem, dat de schrijfster blijkens de zojuist aangehaalde woorden van „de vrouw" zich bewust is te stellen. Anna Blaman zoekt een
antwoord alleen vanuit de mens. Het is mijn indruk dat zij het niet weet te
geven, ofschoon zij sterk suggereert in de richting van resignatie en vertrouwen
in eigen innerlijke kracht. De godgelovige zal een stap verder willen gaan en
steun buiten de mens zoeken bij de God, die ook de Verlosser is. Als hij dan
maar blijft bedenken, dat Deze niet kwam om te veroordelen, maar om te redden
wat verloren liep en .... ik geloof dat Hij er dit bij gezegd zou kunnen hebben
.... wie zich verloren voelde.
Anna Blaman (pseudoniem van J. P. Vrugt), geb. 1905.
Voornaamste werken: Vrouw en Vriend, roman, 1941. Eenzaam Avontuur, roman,
1948. De Kruisvaarder, 1950. Ram Horna en andere verhalen, 1951. Op Leven en
Dood, roman, 1954. Overdag en andere verhalen, 1957.
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Natuur en cultuur
in het werk van Filip de Pillecijn
B. F. VAN VLIERDEN

H

ET is een der diepste paradoxen in de persoonlijkheid en in het werk van de
Pillecijn, dat hij, van nature een individualist en een zuivere estheet, steeds
het verlangen heeft gekoesterd naar actie en strijd. Men kan daar talrijke verklaringen voor suggereren, doch de meest voor de hand liggende is wel, dat deze
jongen van achter de dijk steeds met de natuur verbonden is gebleven, maar dat
zijn opvoeding door de oorlog onderbroken en zeer laat voltooid en deze
oorlog zélf met zijn nasleep van politieke strijd, in hem de belangstelling hebben
gewekt voor vraagstukken die moeilijk te verzoenen zijn met een romantisch
natuurimpressionisme. We zien dan ook geleidelijk een wijziging intreden in
schrijvers verhouding tot de natuur, en deze verschuiving loopt opvallend parallel met de doorbraak van intellectuele en ideologische motieven. De spanning
tussen natuur en cultuur is daarom wellicht een der meest belangwekkende gezichtshoeken van waaruit men zijn werk kan benaderen 1
De kern zelf van zijn verhouding tegenover de natuur heeft de Pillecijn wel
blootgelegd, waar hij over een van zijn personages, een boswachter, het volgende
zegt: „Hij bezat die innerlijke rijkdom van hen, die als kind reeds, in het veelvuldige leven van de natuur zijn opgenomen en in vertrouwdheid ermee zijn
opgegroeid. De wonderbare wereld van sloot, struikgewas en rivier leefde in de
eenvoudige rijkdom van zijn woord dat uit het leven zelf was ontstaan" (II,
216) . Evenmin als zijn soldaat Johan ontkomt de schrijver „aan de dwingende
macht van de aarde" (I, 187) . Aanvankelijk zal deze natuur het voorwerp en de
aanleiding zijn van romantische stemmingen, maar geleidelijk krijgt ze dan een
andere „waarde" voor de auteur. Levensomstandigheden hadden reeds gewild,
dat de impressionist slechts laat aan bod zou komen, en dat de Pillecijn eerst zijn
pen zou scherpen in journalistieke polemieken, en in een reeks biografieën. Er
zal echter ook in zijn scheppende arbeid een moment aanbreken, waarop de
intellectueel zijn ideologie hierin een plaats wil geven, waardoor de natuur een
heel andere functie krijgt.
In Pieter Fardé (1926) kon men de overgang zien van zijn biografieën naar
het creatief werk, en in Blauwbaard (1931) zoekt de auteur een
overigens
reeds overbodig
houvast in een mythisch-folkloristisch gegeven, dat echter de
doorbraak van zijn meest eigen literaire persoonlijkheid niet meer kan tegenhouden. Uit de aanvangsperiode is de kleine schets De Rit (1927) ongetwijfeld zijn
gaafste verwezenlijking. Ze bevat in a nutshell de hele latere kunstenaar, en gaat
onmiddellijk zijn eerste scheppingsperiode vooraf, waarin hij zijn drie novellen
of schetsen: Monsieur Hawarden (1935), Schaduwen (1937) en Aanwezigheid
(1938) zou schrijven, evenals zijn eerste grootser opgezet persoonlijk werk, Hans
van Malmédy (1935).
) .

1)

Filip de Pillecijn, Verzameld werk, 3 dl. , De Clauwaert, Leuven, s.d. (1959) .
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In deze eerste groep werken laat zich vooral, zoniet uitsluitend, de subjectieve
kunstenaar gelden, die zich in zijn eenzaamheid overgeeft aan zijn romantische
stemmingen, en daaruit zijn ragfijn poëtisch proza puurt. Niet alleen zijn „Monsieur Hawarden" en Hans, artistiek gezien, broers of liever zuster en broer maar ook in de andere twee schetsen, die zich in een landschap afspelen dat veel
meer bewoond is dan dat, der Hoge Venen, groeit er een zeer eigenaardige intimiteit tussen de omgeving en de eenzame dromer. De natuur is er inderdaad ... .
landschap, waarin de romanticus zijn eigen gevoelens en vooral stemmingen proj ecteert. Er ontstaat een vreemde wisselwerking tussen de als landschap ervaren
natuur en de ziel van schrijvers personages, die eigenlijk ook, in hun vage persoonlijkheid met nauwelijks afgetekende omtrekken, projecties zijn van zijn persoonlijke gesteltenis. Is het immers de Pillecijn zelf niet, die aan het woord komt,
wanneer hij Monsieur Hawarden laat zeggen: „En zij wist nu, hoe de eenzame
jaren in het Eifelland haar rijker hadden gemaakt" .... (67) ? Reeds in De Rit
schreef hij over zichzelf: „Een mens kan zo almeteens gehecht zijn aan een
plaats; eerst later weet hij het" (III, 465) . Hiermee geeft de auteur ook de sleutel voor het in zijn creatieve arbeid steeds weerkerende proces, n.l. de retrospectie. Voor al zijn romans geldt immers, zoals hij het zelf herhaaldelijk gezegd
heeft, dat ze zich afspelen in een omgeving, die hij verlaten had, waar hij geleefd
hád. In zijn werken roept hij telkens het voorbije landschap op, dat dan als het
ware doordrongen is gebleven van zijn eigen gemoedsgesteltenissen. In deze
eerste groep werken, duidelijker dan in de volgende, is er dan ook een duidelijke
primauteit van het landschap. De figuren die er in optreden zijn eigenlijk niet
meer dan emanaties van de landschapsstemmingen zelf. Op Monsieur Hawarden
na, die de Pillecijn aan een anekdote te danken heeft, blijven deze personages iets
schimachtigs, iets schaduwachtigs behouden. Zelfs Hans, die eigenlijk niets verricht, maar doelloos rondloopt, niet tot handelen in staat is, leeft bijna uitsluitend
van zijn dromen en stemmingen. Alle figuren leven in de cultus van een weemoedige herinnering, het zijn wazige personages die lijden aan hun onverzadigbaarheid, en ontsnappen aan de werkelijkheid door zich over te geven aan hun
stemmingen, het eerste stadium van een romantische evasie naar het fictieve, en
toch zo werkelijke, bestaan van de droom. Niet alleen voor de schetsen, ook voor
Hans van Malmédy is dat het geval. Er „gebeurt" zo weinig in dit langere verhaal, eigenlijk is het ook al niet meer dan een psychologisch klimaat, een „état
d'áme", een romantisch weigere landschapsstemming: „Ook dit land was hem nu
weggevallen. Het stond kleurloos en onvriendelijk rondom hem, met die onvatbare loomheid die van de herfst is" (I, 327).
De schrijver geeft zich hier nog volledig over aan de intuïtieve bronnen van
zijn schrijverschap, natuurervaring en landschapsstemmingen, en zijn culturele
bekommernissen, die eigenlijk tot een ander niveau, dat van de bewuste intellectueel, behoren, hebben weinig kans om aan bod te komen. Allusies op historische
gebeurtenissen en actuele situaties komen slechts sporadisch voor. De soldaat, die
Napoleon op alle slagvelden van Europa was gevolgd, kijkt met misprijzen neer
op het kleinzielig gepeuter van kleine rijkgewoekerde bourgeois. Is deze houding
historisch verklaarbaar en te begrijpen, toch wordt hier reeds een ware fobie voor
de burger aangekondigd, die de Pillecijn in zijn verder werk aan de dag zal blijven leggen. „Hier zal nooit iemand geboren worden voor de vrijheid want slavernij is erfelijk hier" (I, 325) . Er zit ook veel grimmigheid in zijn beschrijving
van pastoor Brigard, die liever Te Deums zong voor de keizer dan de hoogmis
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voor zijn parochianen. Het zijn wellicht de eerste tekenen van zijn later veel
scherper anti-clericalisme, dat men niet zal begrijpen zonder er de diepere gronden in te zien van zijn anti-burgerlijke en anti-franskiljonse levenshouding. Ook,
het mag niet voorbijgezien worden, kón de Pillecijns sociaal en nationaal streven
moeilijk wortel schieten in de Eifel. Met De Soldaat Johan volgt de schrijver de
méns de Pillecijn naar Vlaanderen, en deze grond zal veel gunstiger blijken te
zijn voor de denkende, strijdend denkende auteur.
Dat merkt men al onmiddellijk hieraan, dat de natuur in De Soldaat Johan
(1939), haar zuiver esthetische betekenis voor een groot gedeelte inboet, m.a.w.
ophoudt „landschap" te zijn, en grond wordt. Kon de Pillecijn, in de persoon
van Hans van Malmédy onmogelijk aarden in de Eifel, in de persoon van de
soldaat Johan kan hij zich actief tot de Vlaamse grond bekennen. Bleef
Hans tot op de drempel van dedood de zwerver die de Pillecijn ook is, met de
andere ex-soldaat, Johan, wordt hij boer. „En hij zette zijn tanden opeen; van die
grond kregen ze hem niet weg" (I, 121) . De grond vervangt het landschap, de
romantische dromer moet wijken voor de vechter en de werker. De natuur krijgt
hier een veel minder esthetische waarde, en de bewust strijdende auteur krijgt
reeds de bovenhand boven de romantische stilist. Er is hier ook wel weer een
historisch kader, maar dat is bij de Pillecijn altijd bijzaak geweest. Misschien een
esthetische eis (dépaysement) , maar vooral een zeer doorzichtig alibi voor actualiteitsbekommernissen. Zo verklaarde de auteur destijds in een interview aan L.
Roose: „Men heeft er inderdaad niet alleen in kunnen zien een krachtige en
kleurige schildering van het zo woelige en rijke leven uit de laat-Bourgondische
periode, maar men heeft er ook een uitbeelding in gevonden van de hele tragiek
der Vlaamse beweging. In de soldaat Johan zien we toch weer leven die ontmoedigende strijd van een vernederd volk, dat juist door hen van wie het een steun
en zelfs een voorgaan in de strijd had mogen verwachten, geminacht en tegengewerkt wordt". De soldaat Johan, hierin bijgestaan door die vreemde bedelmonnik Bruno, leeft dan ook in de geest van een bevrijdend nationaal messianisme: „Gij wordt een boer, kleine man, en ook, bij God, een soldaat, die vrije
boeren maakt overal waar mensen zeggen: „Mijn Heer en mijn God" in de taal
die wij spreken ...." (Slot) . De strijdende intellectueel heeft hier de dromerige
intuïtieve romanticus ondervangen, in afwachting dat hij hem bijna helemaal zal
ver-vangen in Jan Tervaert (1946) . ( Tussen beide werken ligt inmiddels een
periode van zeven jaar, eigenlijk de oorlogsperiode, waarin de Pillecijn, die
reeds, als schrijver, van de droom naar de daad was geëvolueerd, zich in het
actieve politieke leven zou werpen, en, ten minste voorlopig, de lier aan de
notelaar van zijn Scheldedijk hangen) .
Voor de aandachtige lezer is er toch nog een afstand tussen het boerenleven
dat soldaat Johan is gaan leiden, en de ideële inhoud die de auteur aan zijn werk
heeft willen geven. Eigenlijk zijn de sociale en nationale gedachten, die soldaat
Johan zijn gaan bezielen slechts in zover van hem, dat hij, als soldaat, voor zijn
vrijheid heeft kunnen en willen vechten. De soldaat Johan vecht eigenlijk nog
maar een sociale strijd, het is zijn gezel, de bedelmonnik Bruno, die aan deze
strijd nationale allures tracht te geven.
Ook hierin zal Jan Tervaert (1946) een verdere stap betekenen. Vocht soldaat
Johan voor zijn grond, Jan Tervaert vecht voor zijn bodem. De nationale gedachte, al lijkt ze zelfs in de Boerenkrijg nog wat voortijdig, komt in deze roman
veel meer tot haar recht. Toch is ook hier weer het hoofdpersonage niet in staat,
-
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om deze ruimere gedachte te torsen. Want jan Tervaert vecht eigenlijk toch maar
voor zijn „Klein Brabant", de verdere samenhang van een „nationale" strijd
ontsnapt hem. Ontnationaal dan voor wat de geografische spreiding betreft
snapt ook enigszins aan de roman zelf omdat hij, tussen Schelde en Rupel gesitueerd, niet het geheel van de boerenkrijg kan 'bestrijken, waarvan de verdere
episoden dan, als evenveel Jobstijdingen, het hart van de hoofdheld komen bezwaren.
de rol van de
De rol die broeder Bruno in De Soldaat Johan vervulde
intellectueel feitelijk wordt hier gespeeld door Benedikt Rollier. Naast het
volkse en regionale plan, krijgt met deze laatste, de denkende en discussiërende
en ruimer ziende burger, in deze roman een rol toebedeeld die de burgers van
Malmédy hem mogenbenijden. Terwijl broeder Bruno het lineaire verloop van
De Soldaat Johan nauwelijks wijzigde, wordt jan Tervaert iets als een tweeluik.
De burger, wien de Pillecijn geen warm hart .toedraagt, wordt hier met vreugde
weer ingehaald. Ons lijkt dit een gevolg van het recht dat de intellectualist de
Pillecijn komt opeisen. Verbonden met de aarde en met de van de aarde levende
landman, moest hij toch vroeg of laat ook zijn rijkdom des geestes uitspreken.
De burger is dan ook de spreekbuis geworden van schrijvers eigen opvattingen.
Toegegeven, het zijn uitzonderingen, de trouwe burgers die zich aan de zijde van
de boeren scharen, en hun oordeel is allesbehalve mals voor een klasse, die in
haar geheel draagster is van de kiem der verwording: „En als advocaat Rollier
het stuurloze van zijn omgeving voelde, werd in hem het besef wakker van de
geestelijke verbondenheid met de mensen waartoe hij naar taal en afstamming
'behoorde. Hij zocht dan ook die zeldzame kringen op die uitzonderingen waren
in de grove en hovaardige onwetendheid die te Brussel heerste over vele dingen
die de wereld in beroering brachten en over de geest van het volk dat noordelijk
van de hoofdstad leefde en waarvan deze, door het gestadig afglijden van de
hogere burgerij en de invloed van inwijkelingen, zich vervreemdde en die onzelf standig en karakterloos als een afschaduwing van het zuiden werd" (I, 415) .
De anti-bourgeoisgeest uit Hans van Malmédy blijft dus wel degelijk bestaan,
maar hier verliest hij zijn zuiver sociaal en psychologisch karakter, het is uit
volksverbondenheid dat de auteur anti-burgerlijk georiënteerd blijft. Maar de
intellectualist kan anderzijds ook deze burgers niet missen, om zijn eigen opvattingen als nationaalvoelend intellectueel te verkondigen. (Dat de intuïtieve stilist
daarbij veel van zijn kracht inboet moge anderzijds blijken uit het citaat) . In de
marge van deze spanning tussen hart en intellect bij de auteur, dient er hier ook
vluchtig op gewezen te worden, dat het offer in zuiver religieuze geest, in deze
roman een schone 'belichaming krijgt in de dood van Antoon Buys. Veel meer
dan het aanvankelijke werk Pieter Fardé kondigt deze .figuur de latere vergeestelijkte zwerver Rochus aan.
De Boodschap (1946) vertoont, behalve de lengte, geen gelijkenis met de
vroegere schetsen van de Pillecijn. Eigenlijk is het een zeer doorzichtige parabel,
waarin men de neerslag vindt van de door de repressie getroffen en verbitterde
auteur. Nergens zijn de allusies op zijn eigen persoonlijke actualiteit zo duidelijk
als hier. Vaandrig Serjacobs (1953) zal daarvan later een verruiming en er ook
een correctie op brengen.
Tot nog toe is echter wel duidelijk, dat de Pillecijn zich op een dubbel vlak is
gaan bewegen: dat van de natuur, waarmee hij van de aanvang af intuïtief verbonden was of deze nu landschap, grond, of bodem betekende en dat van
-
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het intellect, dat er dikwijls naast ligt, parallel, soms verstrengeld met het volkse
en natuurlijke gegeven. Eigenlijk is het ook zo, dat de natuurlijke omgeving van
zuiver esthetisch gegeven (landschap), achtereenvolgens een sociale (grond) en
nationale betekenis (bodem) is gaan krijgen, en deze evolutie impliceerde precies
een intellectuele instelling en verantwoording, die terzelfdertijd boven het bevattingsvermogen van zijn hoofdpersonages uitsteeg. Van zuiver lineair (intuïtie
van de natuur) werd het verhaal van de Pillecijn dan ook bilineair (natuur en
verantwoording door de intellectueel) .
In deze evolutie van de scheppende kunstenaar speelt zijn memoire-achtig
werk Mensen achter de Dijk (1949) wel een belangrijke rol, maar het staat
enigszins in de marge. Wel dient aangestipt dat sociaal en anti-clericaal ressentiment hierin aanwezig zijn, naast zeer esthetische natuurstemmingen, in zijn eigen
,,streek", zodat ook hier de intuïtie van de dichter en de stellingname van de
intellectueel naast elkaar voorkomen. Het blijft zijn meest ordeloos maar ook zijn
zwaarstgeladen werk, en onder meer dan één oogpunt zijn voornaamste, zelfs
zijn beste, maar in de verhouding tussen dichterlijke intuïtie van de natuur en de
meer rationele beschouwingen omtrent de mens, vertegenwoordigt het één jaar
later verschenen werk, De Veerman en de Jonkvrouw (1950) een belangrijker
en alleszins duidelijker moment. Om het maar onmiddellijk te zeggen, de spanning tussen de dichter en de denker, tussen hart en intellect, tussen natuur en
cultuur, die tot uiting kwam in vorige werken, wordt hier opgeheven in een volstrekte harmonie. Om het wellicht iets té drastisch te zeggen: de natuur, na landschap, grond, bodem en in Mensen achter de Dijk „streek" geweest te zijn, wordt
hier eenvoudig .... Arkadla. En in dat Arkadia projecteerde de Pillecijn de
multiforme harmonie van zijn wensdroom. Hiertoe behoort, voor het ons interesserende onderwerp, ook de harmonie tussen natuur en cultuur.
Men heeft, geloven we, reeds gewezen op de overeenstemming tussen de
Horatius citerende heer van Hovel en Teirlincks Serjanszoon. Terecht mag men
hier gewagen van een gedroomd Arkadia, dat in de achttiende eeuw rijke mensen
de wufte atmosfeer van hof en hoofdstad deed verlaten, om in eenzaamheid en
wijze beperking, natuur en cultuur verzoenend, een aards paradijs te verwezenlijken. Bij de Veerman zelf is dat evenwicht nog vollediger: zijn beleving van de
natuur is veel zuiverder natuur, zijn paradijs is meer aan grond en water gebonden dan aan tafel en verfijnde lectuur. Maar ook bij hem wordt de synthese, zij
het in andere, ideale richting, voltrokken. Dank zij de stimulerende aantrekkingskracht van freule van Hovel zal hij zijn rij koegaaf de geest ook openen voor dc
genoegens van de geest. Stilistisch bereikt de auteur hier ook weer de perfectie
van zijn aanvankelijke stemmingsstukken. Er dient echter ook op gewezen, dat de
intellectueel de Pillecijn hier zijn volks programma heeft laten varen, het is de
schone voltooiing van de geest als dusdanig die hier verzoend wordt met een
zuiver naturalistisch geluk.
Het mag wonder lijken, dat zelfs in dit etherisch-romantisch werk een tweede
vlak aanwezig is, en dat ook hier twee levenshoudingen tegenover elkaar staan,
zodat het toch weer een tweeluik wordt. Maar de verhoudingen zijn heel anders:
tegenover de verwezenlijkte harmonie tussen natuur en cultuur staat als scherpe
tegenstelling het wufte stads- en hofmilieu, dat zo weinig toegankelijk is voor de
genoegens van weide, bos en rivier. Tegenover de Veerman staat Ritmeester van
Calken, eigenlijk de voortzetter van de onstandvastige zwerversfiguur, die Hans
van Malmédy reeds was, en op zijn beurt ook weer de voorloper van Vaandrig
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Serjacobs. Wel is het niet waar, dat Serjacobs géén remake is van Hans, al zal hij
tenslotte weerkeren naar de Eifel waar ook Hans vandaan was. Voor schrijvers
persoonlijke verhouding tot het leven is Serjacobs van groot belang, kondigt
reeds de verzoening met het leven aan, die de titel zal worden van het laatste
werk, Aanvaardt het Leven. Serjacobs is een terugkeer geweest naar de onvolmaakte werkelijkheid, ook een doorzichtig alibi voor schrijvers eigen na-oorlogse
gemoedsgesteltenis. Maar in De Veerman en de Jonkvrouw is er, voor eenmaal,
een volstrekte harmonie geweest tussen twee oorspronkelijk heel anderssoortige
inspiratiebronnen van de auteur: tussen intuïtieve natuurbeleving en culturele
verfijning, tussen zijn hart en zijn verstand. En door een vreemde speling heeft
de behoefte aan culturele verfijning de schrijver, die in de grond zo hartgrondig
de burger verfoeit, weer naar de burger gebracht. De wensdroom die deze Veerman voor de schrijver is geweest, geeft daarom niet de volledige kunstenaar. Hij
bevredigt slechts op één ogenblik, en dan nog niet definitief, de behoefte die de
schrijver zelf heeft ervaren, aan evenwicht tussen de natuur, waar hij met al de
vezels van zijn intuïtie aan vastgezogen zit, en de cultuur, waaraan zijn geest zich
wilde laven. In de Veerman heeft de Pillecijn voor eenmaal zijn vitalistisch en
zijn intellectualistisch streven verzoend.
Er treden natuurlijk een hele reeks andere spanningen aan de dag in het werk
van deze paradoxale auteur, waarvan debespreking echter veel te ver zou voeren.
Maar de verhouding tussennatuur en cultuur leek ons zo vruchtbaar aan vergezichten, omdat ze bij de Pillecijn eigenlijk twee zeer verschillende bewustzij asniveaus aanspreekt: zijn nooit verzadigd hart en zijn altijd rusteloze geest. De
steeds wisselende spanning tussen dit melancholiek eenzaam hart en die strijdbare sociale geest heeft in zeer ruime mate bijgedragen tot de rijkdom van zijn
werk.

BOUWKUNDIGE KRONIEK

Huidige tendensen in de architectuur
DR.-ING. JURGEN JOEDICKE

E verschillende stromingen binnen de hedendaagse architectuur laten zich
niet vatten in een catalogus-overzicht. Wil men ze in hun karakteristieken
begrijpen, clan moet men niet alleen hun huidige stand onderzoeken, maar evenzo
hun ontstaan en groei, de onderlinge beïnvloedingen en kruisingen blootleggen.
De krachtlijnen van het beeld der huidige architectuur worden al direct duidelijk, wanneer men b.v. de verschillende generatie-groepen voor ogen houdt: Le
Corbusier was over de 70 toen hij de ontwerpen voor Chandigarh concipieerde,
Eero Saarinen daarentegen was pas 40, toen hij rond dezelfde tijd het researchcentrum voor General Motors ontwierp. In Chandigarh culmineren de ervaringen
van een langdurige activiteit, welke haar eerste hoogtepunt in de twintiger jaren
had gekend; het research-centrum van General Motors daarentegen is het meesterwe_rk van een jong architect, die nu zijn eerste creatieve periode beleeft. Als
we op deze wijze een of ander bouwwerk afzonderlijk beschouwen, dan zien we
het niet als een geïsoleerd fenomeen, maar als een doorgangspunt van een steeds
evoluerende lijn die het levenswerk van een bepaald architect voorstelt. Doch
ook dit levenswerk van één architect kan niet apart gezien worden, maar slechts
in de samenhang metbovenpersoonlijke tijdsstromingen. In de evolutie van de
moderne architectuur tekenen zich sinds de twintiger jaren drie duidelijk onderscheiden perioden af: de eerste gaat van 1917 tot 1929, de tweede van 1930 tot
aan de Tweede Wereldoorlog, de derde begint in 1950. Ieder van deze perioden
wordt gedragen door een groep van architecten die telkens tot dezelfde generatie
behoren.

D

De twintiger jaren
De leidende architecten van de eerste periode horen tot de generatie van 18861888. Walter Gropius en Theo van Doesburg (1883) evenals Hugo H.ring
(1882) kunnen als voorlopers beschouwd worden. Ludwig Mies van der Rohe
(1886), Erich Mendelsohn (1887), Ernst May (1887), Le Corbusier (1887) en
Gerrit Thomas Rietveld (1888) vormen de eigenlijke groep. Tot de nakomers
kunnen gerekend worden: Richard Neutra (1892) en Hans. Scharoun (1893) .
Deze architecten zijn allen ongeveer 40 als zij de beslissende werken van de
twintiger j aren ontwerpen.
Kenmerkend voor deze periode is het werk van het Bauhaus in Duitsland.
Maar daarnaast waren andere strevingen werkzaam, zoals b.v. de door het expressionisme en Wendingen beïnvloede architectuur omstreeks 1920 en de ,,organische" bouwkunst van Hugo Hiring. Beslissend waren echter in de eerste plaats
de werken van Gropius, Mies van der Rohe en Le Corbusier. Zij hadden dit
gemeen, dat zij de voorkeur gaven aan eenvoudige geometrische vormen: kubus,
vierkant, cilinder. Binnen de mogelijkheden van deze vormen ontwikkelen zij
een functioneel en constructief helder doorgedachte architectuur. Er ontstaat een
nieuwe ruimte-opvatting, welke men zou kunnen karakteriseren door het begrip

638 HUIDIGE TENDENSEN IN DE ARCHITECTLTCIR
van de doorlopende ruimte. De scala der aangewende materialen -blijft beperkt:
vooral staal en staalbeton, en nuchtere, witte siersteen. Natuurlijke materialen als
natuursteen en hout worden weinig gebruikt, en dan nog uitsluitend op een
abstracte wijze: het hout wordt geverfd, zodat zijn natuurlijke geleding niet meer
zichtbaar is. In de vormexpressie wordt naar nuchterheid en zakelijkheid gestreefd. In zijn Esthetica van 1926 heeft Le Corbusier het programma van zijn
periode vastgelegd: skeletbouw in plaats van massief bouw; consequente scheiding van dragende elementen en nietdragende; vorming van het bouwcorpus
naar eenvoudige geometrische figuren als kubus, vierkant en cilinder; vrije
grondplan- en geveltekening. Als voorbeeld kan gelden het huis dat Le Corbusier
ontwierp op de Weissenhof siedlung in Stuttgart (afb. 1) .
Uitgangspunten voor een vruchtbare verdere ontwikkeling van hier uit, vinden
we in de volgende factoren. Het functionalisme als bouwprincipe is slechts een
methode van vormgeving en laat zich dus niet eenzijdig reduceren tot één bepaalde categorie van vormen, de eenvoudig geometrische figuren. Ten tweede
kon de beperkte scala van aangewende materialen misschien verruimd worden
door het gebruik van natuurlijke bouwstoffen. Ten slotte was het mogelijk, in
plaats van de puriteinse nuchterheid, een zekere warmte in de vormexpressie te
leggen. Omstreeks 1929 tekent zich dan ook een wijziging af in deze zin. Het
Zwitsers Studentenhuis te Parijs door Le Corbusier heeft plastisch gevormde
pijlers; in plaats van te abstraheren wil de vormgeving hier uitdrukking zijn van
de krachten die in de constructie werkzaam zijn; Le Corbusier begint zich los te
maken van zijn opvatting dat een bouwvorm slechts schoon is als hij zich van
elementaire geometrische figuren bedient. Na 1945 zal hij deze principes verder
doorvoeren. De wooneenheid in Marseille is hiervan een typisch voorbeeld (afb.
2) . Terwijl in de twintiger jaren de kubus :naar buiten helemaal gesloten werd
gehouden, wordt hij hier opengewerkt door de loggia en op allerhande wijzen
met de omgeving verbonden. In de Villa Shodhan in Ahmedabad (1955-1956)
zorgt nog alleen het dakvlak voor de kubusvorm; binnenin ontwikkelde Le Corbusier hier een dynamische verhouding van ruimten, die elkaar horizontaal en
verticaal doordringen. Het jongste werk van Le Corbusier is de 'bekroning van
zijn veertigjarige activiteit. Door de kracht van zijn ruimtelijke verbeelding wijst
het ver vooruit in de toekomst.
Geheel anders is de ontwikkeling van Mies van der Rohe geweest. In zijn
vroegste ontwerpen domineert een ruimtebegrip dat zich ontwikkelde uit de
functie (Huis Tugendhat, Brünn 1930, afb. 3) . Ten gevolge van de gebeurtenissen in Duitsland in de jaren dertig moet hij zijn werk stilleggen. In 1937 wordt
hij naar de V.S. geroepen en vindt een nieuw arbeidsveld in Chicago. Nu verlaat
hij elke vorm die aan een speciale opgave zou moeten beantwoorden; zijn gebouwen worden abstracte structuren. Aangezien er, volgens zijn overtuiging, in onze
tijd geen specifieke functies meer zijn, construeert hij neutrale ruimten, waarin
onverschillig welke functies kunnen ingepast worden. Verlaat men echter deze
zin voor de functie, dan verlamt men de verbeelding van de architect en reduceert de complexe architectuurproblemen tot loutere vormproblemen. Het is dan
ook niet te verwonderen, dat Mies opnieuw vormprincipes opneemt die de moderne architectuur vreemd zijn. Met name geldt dit voor de aanwending van
symmetrie-assen zonder enige relatie tot een richtinggevend punt: de symmetrieas van het Seagram-gebouw in New York (1956-1958) b.v. loopt na enige
meters vast in een van de drukste straten van de stad (afb. 4) . Met dergelijke
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principes grijpt Mies van der Rohe terug op de klassicistische gebouwen van zijn
aanvangsjaren v66r de Eerste Wereldoorlog (Woonhuis Urbig, Berlijn-Neubabelsberg, 1914, af b. 5) .
De dertiger jaren
In de jaren dertig vinden we enkele werken van Le Corbusier die niet passen
in het beeld dat we tot nog toe hebben geschetst. Het week-end-huis bij Parijs
(1935) zondert zich niet als een kubus van de omgeving af, maar staat in direct
contact met de natuur (af b. 6) . Het vertoont geen gesloten omtrekvorm en evenmin die beperking in de materialen welke de twintiger jaren kenmerkte. Iets dergelijks constateren we ook bij Gropius. De na 1937 in de V.S. gebouwde huizen
sluiten bewust aan bij regionale, Noord-Amerikaanse tradities en krijgen een
specifieke vormgeving, welke volkomen verschilt van die van de vorige periode.
Wat is hier gebeurd?
Een nieuwe stroming is aan de gang, wier vertegenwoordigers vooral jonge
architecten zijn: de generatie van 1902-1904, wier voorlopers omstreeks 1898,
wier nakomers tot in 1907 geboren zijn. Tot hen behoren: Alvar Aalto (1898) ,
Pietro Belluschi (1899) , Marcel Breuer, Lucio Costa, Arne Jacobson, Egon Eiermann, Junzo Sakakura en Giuseppe Terragni (allen geboren tussen 1902 en
1904) , evenals Kunio Mayekawa (190 5) en Oskar Niemeyer (1907).
De architecten van deze generatie steunen op de resultaten van de vorige
periode, wier vormen zij aanvankelijk gewoon overnemen. Omstreeks 1930 evenwel worden bij enkelen van hen tendensen merkbaar die streven naar verruiming
of differentiëring. Karakteristiek is een sterke regionale inslag, die het duidelijkst
tot uiting komt in een verbreding van de materialenscala. In Denemarken b.v.
bezint men zich op de traditie van het eigen bouwen in natuursteen, in Brazilië
ontdekt men de oude techniek van de wandbekleding met „azulej os", kleurige
keramiektegels. Alvar Aalto, de grote voorloper dezer periode, gebruikt materialen die sinds eeuwen tot Finlands traditie behoren: hout en natuursteen met hun
onderscheidelijke kenmerken. Door een preciese vormgeving, die de structuur
van het materiaal in het licht stelt, wordt het gevaar vermeden van een sentimentele terugkeer tot pseudo-ambachtelijke methoden. Bij de epigonen echter leidt
het beklemtonen van het regionale tot de „heimat-stijl", het zoeken naar warmte
ontaardt in valse gemoedelijkheid. In de architectuur van het Nationaal-Socialisme werden deze tendensen vervalst tot een gewelddadige bloed- en bodembouwkunst.
Het streven naar differentiëring leidt tot het verwerpen van de eenzijdige
suprematie van kubus en rechte hoek. Men zoekt naar een functionele vormgeving, die zich niet meer vooraf door vormcategorieën laat bepalen. Hoe sterk de
stromingen van deze tijd waren, kan men zien in Marcel Breuer. Tot in de jaren
dertig was zijn werk beïnvloed door de ideeën van het Bauhaus, waar hij eerst
als student, later als professor deel van uitmaakte. Omstreeks 1930 kon Breuer
nog steeds beschouwd worden als een exponent van de richting welke uitsluitend
industrieel vervaardigde materialen en elementen wilde gebruiken. Uit deze
opvatting ontstonden zijnbekende ontwerpen voor staal-en-riet-meubelen die in
serie geproduceerd werden. In 1936 echter komt Breuer naar de V.S. En terwijl
men normaal had kunnen verwachten dat hij in dit overge:industrialiseerde land
zijn pogingen intensief had voortgezet, gebeurt precies het tegenovergestelde. Hij
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onderhoudt zijn studenten in Harvard niet over het belang van de industrie in de
architectuur, maar maakt ze vertrouwd met de regionale tradities van hun land.
Vanaf dat ogenblik voegen zijn ontwerpen zich naar de algemene stroming van
zijn tijd. Breuers paviljoen in Bristol (1936), zijn woonhuizen in de V.S. (zijn
eigen huis in New Canaan, 1947, afb. 13) , Aalto's ontwerp voor het huis Mairea
in Norrmark (1937-1939, afb. 7), Jacobsens vakantiehuis in Gudmindrup Lyng
(1937) en Eiermanns huis in Berlijn-Nikolassee (1938, afb. 8), vertonen alle
een gelijke vorm- en ruimtebehandeling.
Terwijl de twintiger jaren gekarakteriseerd waren door het ideaal van een
internationale architectuur, . worden nu de regionale nuances typisch. In Italië
spant Giuseppe Terragni zich in om een verbinding te vinden tussen Italiaanse
tradities en moderne architectuur: zijn volkshuis in Coma (1932-1936) is niet
denkbaar zonder Le Corbusier en Gropius; maar in de schikking der loggia, in de
dispositie van het gebouw om een binnenhof, in het contrast tussen open bouwblok en gesloten wandvlakken vertoont het specifiek Italiaanse kenmerken. Op
dezelfde wijze streven de Japanners Junzo Sakakura en Kunio Mayekawa naar
een moderne architectuur die aan de eigen aard van hun land is aangepast. De
Braziliaanse architectuur is bijzonder schatplichtig aan Le Corbusier, maar ook
hier volgt men niet klakkeloos na, doch worden al heel vroeg eigen nuancen aangebracht: een lichte zwier in de bouwmassa's, fantasierijke bouwvormen, en gebruik van aloude technieken (Paviljoen van de Wereldtentoonstelling in New
York 1939, architecten Lucio Costa en Oscar Niemeyer) .
Hedendaagse tendensen
Op het einde van de dertiger jaren wordt de evolutie door de dreigende oorlog
overschaduwd en ten slotte onderbroken. Slechts in weinige landen in Brazilië
b.v. zijn gedurende deze tijd belangrijke werken ontstaan. De eerste jaren na
de oorlog kunnen beschouwd worden als een periode van voorbereiding en bezinning, een tijd van tasten en zoeken. Sinds 1950 echter worden nieuwe tendensen merkbaar. De materialenscala wordt verrijkt door het invoeren van nietijzeren metalen (aluminium, koper, enz.) en door kunststoffen. In bepaalde
gebouwen, in de woningbouw b.v., worden verder bij voorkeur natuurlijke bouwstoffen gebruikt. Bijzonder kenmerkend voor onze tijd zijn echter de industrieel
vervaardigde materialen. Regionale invloeden zijn nog duidelijk merkbaar, maar
toch niet meer bepalend voor de hedendaagse architectuur: industrieel vervaardigde elementen uit gelijke materialen beantwoorden in gelijke klimaatzones
zozeer aan elkaar, dat opnieuw zoals in de aanvangstijd van de moderne
architectuur internationaal geldende vormen ontwikkeld worden. Men streeft
naar een specifieke vormgeving van uit de specifieke opdracht. Een zelfde streven is merkbaar in de constructie: men zoekt een specifieke vormgeving voor de
verschillende materialen. Mies van der Rohe's skeletgebouwen, Konrad Wachmann's ontwerpen voor vliegtuigloodsen ontlenen hun vorm aan het materiaal,
net zoals de schalen-constructies van Felix Candela.
De architecten die het beeld van onze huidige tijd bepalen, zijn allen omstreeks 1910 geboren: Eero Saarinen (1910) , Gordon Bunshaft (1909) , Af f onso
Eduardo Reidy (1909) , verder Hugh Stubbins (1912) , Minoru Yamasaki
(1912) en Kenzo Tange (1913) . Onder de Duitse architecten verdienen Wilhelm Kraemer (1907) en Günter Wilhelm (1908) vermeld te worden, onder de
Finse, Arne Ervi en Viljo Revell.
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In het werk van Eero Saarinen treden de tendensen van onze tijd duidelijk aan
het licht. De gebouwen van het Research-centrum van General Motors te Warren
bij Detroit (1951-1956), uit geprefabriceerde elementen ontwikkeld, bekoren
door de preciesheid van hun vormen (afb. 10) . De hier toegepaste vormgevingsprincipes vinden we eveneens terug in het Lever-huis te New York (1950-195 2) ,
het belangrijkste werk van Gordon Bunshaft (afb. 11) . In hun vormendiscipline,
in het gebruik van industrieel vervaardigde elementen, verraden deze gebouwen
de invloed van Mies van der Rohe. Maar ze onderscheiden zich van Mies' gebouwen zoals het Illinois Institute of Technology in Chicago of het Seagram-huis
in New York door hun zorgvuldige aanpassing aan de functie, door het vermijden van elke vormgeving die uitsluitend zou afgeleid worden van vormprincipes.
Het zoeken naar een specifieke vorm leidt Saarinen bij zijn ontwerp voor de
sporthal van de Yale Universiteit tot een nieuwe ruimte-conceptie (afb. 12).
Doch, hoe vruchtbaar zijn pogingen om het vormenvocabularium van de moderne architectuur te verruimen ook zijn, veel wordt in Saarinens werk ook beden
kelijk. Bij het ontwerp voor het Concordia Senior College in Fort Wayne inspireerde hij zich op de voorstelling van een prehistorisch dorp, waarin alle gevels
naar één zijde stonden gericht. Wat daar echter noodzakelijke bescherming was
tegen storm en regen, wordt hier, in zijn directe omzetting in de moderne architectuur, volkomen zinloos.
Het bedenkelijke van een overdreven differentiëring komt tot uiting in het
verlies van de eigenheid in de uitdrukking. Alles willen aanvoelen, alles willen
begrijpen, is alleen mogelijk voor een geest die zelf helemaal ongedifferentieerd
is. Zoals we verder nog zullen zien, volgt hieruit noodzakelijkerwijze een zeker
eclecticisme: een hoogst merkwaardig fenomeen in de moderne architectuur, die
65 jaar geleden het eclecticisme van de 19e eeuw toch overwonnen had. We zien
dit reeds verschijnen in het werk van Minoru Yamasaki, en zeer duidelijk in dat
van Edward D. Stone.
De door Saarinen vertegenwoordigde stroming wordt gevolgd door een grote
groep van architecten zijner generatie in verschillende landen. Van de Finse
architecten moeten we hier Arne Ervi vermelden die het appartementsgebouw in
Tapiola ontwierp (1953-1954, afb. 9) . Friedrich Wilhelm Kaisers kantoorgebouw voor de Unterharzer Berg- und Hüttewerke in Goslar (1957-1959, afb.
16) is helemaal geconcipieerd van uit de opgave, net zoals Günter Wilhelms
school in Stuttgart-Zuffenhausen (1952-1953, afb. 19). De Amerikaan Hugh
Stubbins was in Harvard op het ogenblik dat Marcel Breuer daar werkzaam was.
Zijn huizen (zijn eigen huis in Lexington, Mass., 1946, afb. 17) verraden de
invloed van Breuer; door het gebruik van natuurlijke materialen en door een
functionele grondplangeleding zoekt hij een atmosfeer te scheppen, die volkomen beantwoordt aan het wonen. De zorg om een verschillende vorm- en ruimteexpressie te geven aan verschillende opdrachten hetzelfde streven als dat van
Saarinen brengt Stubbins bij het ontwerp voor de Congreshal in Berlijn tot
een voorgespannen hangende dakconstructie, die zich verheft boven een rechthoekige onderbouw. Een zelfde vormconceptie vinden we bij de Japanner Kenzo
Tange: de kantoorvleugel van het raadhuis in Tokio (afb. 20) is in zijn strenge
vormgeving ontwikkeld uit het constituerende element van zulk een gebouw, de
kantoor-as; daarentegen getuigt de Sumpu-Congreshal in Shizuoka van een vrije
ruimtelijke verbeelding (afb. 15) . De Braziliaan Af f onso Eduardo Reidy vindt
-
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in de woonwijk Pedregulho in Rio de Janeiro (1950-1952, afb. 14), een hoogst
gedifferentieerde vormgeving, waarbij de ronde vorm van het woonblok aansluit
bij de natuurlijke bodemformatie. Een vruchtbare bloei kent de moderne architectuur in Centraal- en Zuid-Amerika. Zoals in Brazilië ontwikkelt zich ook in
Venezuela en in Mexico een bouwkunst van een heel eigen aard. De stromingen
der dertiger jaren met hun tendens tot regionale nuancering kruisen zich hier met
het streven van onze tijd naar specifieke uitdrukkingsvormen voor de onderscheiden materialen. In de universiteitsstad van Mexico City (algemeen plan van
Carlos Lazo met M. Pani, E. de La Mora, e.a.) vinden we beide kenmerken: in
de hoofdbibliotheek van Juan O'Gorman de verbinding van traditionele volkskunst met modernebouwprincipes; in het stralenlaboratorium van Felix Candela
het koen experimenteren met nieuwe constructievormen.
Onafhankelijk van de ontwikkeling in de architectuur, doch een verrassende
parallel vertonend in het eindresultaat, voltrok zich het werk van een reeks ingenieurs. Zij hadden uitsluitend de verbetering van de constructie-methoden op het
oog, waarbij het dus alleen ging om een prestatie in dienst van een nauwkeurig
omschreven opdracht (afb. 18) . Bauersfeld, Dischinger en Finsterwalder ontwikkelen in de twintiger jaren de theorie en de constructie van de schalenbouw.
Robert Maillart, Eduardo Torroja en Pier Luigi Nervi verruimen onze wetenschap op het gebied van de constructie door hun verbeeldingsrijke, op de mogelijkheden van het materiaal afgestemde oplossingen. Beïnvloed door Aimond en
Lafaill,e, heeft Felix Candela de geschiktheid van hyperbolische paraboloïden
voor de schalenconstructie aangetoond. Op het werk van deze ingenieurs steunen
architecten als Saarinen, Tange en Stubbins in hun streven om specifieke ruimtevormen te ontwikkelen voor hallen.
Een der belangrijkste figuren van onze tijd is de Amerikaan Philip Johnson.
Hij begon als kunstcriticus en in 1932 gaf hij, samen met Henry-Russell Hitchock, eenboek over de moderne architectuur uit dat overal de aandacht trok. In
de dertiger jaren was hij werkzaam in het Museum of Modern Art in New York,
tot hij het besluit nam, architectuur te gaan studeren. Zijn aanpak van de architectonische problemen onderscheidt hem van velen zijner collega's. Zijn exacte
kennis van de architectuur uit voorbije tijden zet hem ertoe aan, vormprincipes
uit het verleden opnieuw actueel te maken. Daarbij behoedt zijn strenge vormendiscipline, onder de invloed van Mies van der Rohe, hem voor een eclecticistische
naáperij . Wat Johnson nastreeft, wordt duidelijk in het gastenhuis van de Rockefellers in New York (1950) : de opeenvolging der binnenruimten, de afwisseling
van open en gesloten ruimten zijn geïnspireerd op de dispositie van een Romeins
huis in Pompeï; maar de middelen die aangewend worden, zijn van onze tijd.
We hebben hier niet met een eclecticistische nabootsing van het verleden te doen.
Minoru Yamasaki is aan dit gevaar niet ontsnapt. In zijn streven om de strengheid der moderne architectuur te verzachten gaat hij min of meer direct ontlenen
aan het verleden (Center of Education, Wayne University, afb. 23) . Volop
wordt dit gevaar duidelijk bij Edward D. Stone (ontwerp van een museum, afb.
21) . Zijn werkzaamheid in het Zuiden der V.S. en de noodzakelijkheid om zijn
gebouwen daar te beschutten tegen de zon, leidde hem tot het ontwerpen van
geperforeerde zonneschermelementen, die kennelijk door de Venetiaanse gotiek
zijn beïnvloed. Zijn ontwerp voor een museum in New York is eclecticisme binnen de moderne architectuur.
Uit de twintiger jaren is echter een andere stroming tot ons gekomen, die, in
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tegenstelling tot de juist geschetste, niet verstart in het formele of teruggrijpt op
het verleden, maar veeleer de vorm laat opbloeien uit het wezen der opgave (afb.
25). We bedoelen het organisch bouwen, waarvan Hugo Hiiring de theorie heeft
opgesteld. Dit begrip duidt, zoals dat van een organische architectuur van Frank
Lloyd Wright, op een nauwe relatie tot de natuur, waarmee bedoeld wordt, dat
een bouwgestalte, op gelijke wijze als dit in de natuur geschiedt, moet groeien uit
de vervulling van een opdracht. Geenszins wordt hier dus bedoeld dat het organisch -bouwen natuurvormen zou moeten nabootsen. Het begrip zegt niet alleen
dat een huis van binnen naar buiten moet ontworpen worden, dat het moet ontwikkeld worden uit zijn functies, maar vooral, dat het huis moet beschouwd worden als een orgaan: „Das Gestaltziel allen Bauens ist ein Organ des Lebens, Wohnens und Arbeitens zu sein. Der Bau verdankt seine Gestaltung der Funktion,
die er als Organ des Menschen zu erflillen hat" (Hiring) . In het ontwerp van
Hans Scharoun voor de Philharmonie in Berlij n wordt de toepassing van deze
principes duidelijk. De ,ruimte zo zou men in Haring's taal kunnen zeggen
is hier een hoororgaan geworden. Dat hier geen utopische vormvoorstellingen
gerealiseerd zijn maar een vorm die werkelijk uit het wezen der opgave is ontstaan, blijkt uit het oordeel van Herbert von Karajan, die het ontwerp bijzonder
gelukkig noemde omdat in de arena-vormige ruimte de hoorders volledig op het
muziekgebeuren geconcentreerd worden. Kritisch kan men op dit organisch bouwen opmerken dat de diepe ideeën welke aan deze ontwerpen ten grondslag liggen, vaak nog niet op bevredigende wijze in architectuur zijn omgezet.
Als men de huidige werken beschouwt van die architecten die in de dertiger
jaren toonaangevend waren, is het niet duidelijk in hoe verre hier iets nieuws aan
den dag treedt. Niemeyer leunt in zijn jongste gebouwen weer sterker aan bij Le
Corbusier en ontwikkelt zijn vormgeving uit het contrast van eenvoudige kubussen en plastisch gevormde detailelementen (Presidentspaleis in Brasilia, 1958,
afb. 24) . Zijn jongste werk verraadt het streven om door een symbolisch doordenken der functies nieuwe expressiewaarden te ontdekken: in het Capitool in
Brasilia b.v. worden de drie staatsmachten gesymboliseerd door de dispositie van
de gebouwen voor de wetgevende, deexecutieve en de gerechtsmacht op een
driehoekig plein. Egon Eiermann en Arne Jacobson staan onder de invloed van
Saarinen en Bunshaft en streven naar een architectuur van de precisie in de
vormexpressie. Marcel Breuer heeft de lossere vormgeving van zijn huizen uit de
j aren veertig verlaten, en komt tot een zeer compacte, naar buiten gesloten vorm,
zoals zijn huis in New Canaan toont (1951) . Moeilijk te duiden is het huidige
werk van Alvar Aalto. Ongetwijfeld laat zich de gebogen wandvorming in zijn
Cultuur-huis in Helsinki (1955-1958, afb. 26) verklaren van uit zijn streven uit
de dertiger jaren. Wat in het Finse Paviljoen in New York (1939) alleen ruimtebegrenzing was, wordt nu ruimtebegrenzing en buitenwand tegelijk. Zoals
Breuer streeft Aalto tegenwoordig naar vormvastheid en monumentaliteit in de
uitdrukking (Nationale Pensionsanstalt, Helsinki 1955-1957, afb. 22). In hoeverre hier nieuwe lijnen aangezet worden voor de toekomst, kan men nog niet
uitmaken.
Besluit
Als men in de polyfonie van ons tijdgebeuren naar stromingen zoekt die zich
duidelijk van andere onderscheiden en voor onze huidige situatie van belang zijn,
dan kan men, met de nodige voorzichtigheid, het volgende constateren. Belang-
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rijk zijn waarschijnlijk alle stromingen die een zorgvuldige differentiëring van de
ruimte-vormen en -gestalten nastreven. Deze pogingen steunen op het principe
van het functionalisme, dat van de aanvang af in de moderne architectuur aanwezig is geweest.
Functionalisme in onze tijd betekent niet alleen dat men rekening houdt met
rationele, maar evenzeer met psychologische en sociale factoren; functionalisme
betekent, dat de vorm slechts kan gezien worden in samenhang met de opgave.
Dergelijke overtuigingen dragen het werk van de groep architecten die omstreeks
1910 geboren en thans toonaangevend zijn. Dieper nog wordt in het organisch
bouwen, in het spoor van Hugo Haring, de vraag gesteld naar de opgave; zij
streeft naar een wezenlijk kennen van de functie om van daar uit de vorm als
orgaan te vinden. Met klem heeft Haring erop gewezen, dat het hierbij niet gaat
om organiek of geometrie, maar uitsluitend om organiek én geometrie. De eigenheid van het gebouw maakt uit tot welke soort van vormgeving het moet behoren. Dit uitdiepen van de vraag naar de aard der opdracht kan van grote betekenis zijn voor de toekomst. In tegenstelling daarmee staat de opvatting van Mies
van der Rohe en zijn leerlingen, volgens welke het huis een neutraal vacuüm is,
dat onafhankelijk van elke bekommering om functie moet ontwikkeld worden.
Mijns inziens leidt deze opvatting tot een gevaarlijke reductie van alle architectuurproblemen tot loutere vormproblemen en dreigt zij een nieuw formalisme te
bevorderen. Van grote betekenis voor onze tijd en voor de toekomst is daarentegen de strenge vormdiscipline van Mies van der Rohe en de beperking tot
specifieke elementen, welke met het oog op de verwarringen van onze tijd zoals die bij Stone tot uiting komen niet duidelijk genoeg beklemtoond kunnen worden. Belangrijk voor de toekomst is waarschijnlijk ook de invloed van Le
Corbusier, die als nauwelijks een ander de betekenis van de ruimte als
constituerend element van de architectuur erkend heeft.
Voor het eerst zijn binnen de moderne architectuur strevingen merkbaar om
bepaalde vormprincipes uit het verleden opnieuw te benutten. Of dit in het algemeen mogelijk is, ofwel of het gevaar van een nieuw eclecticisme zo evident is,
dat een dergelijke poging vanzelf vastloopt, is niet uit te maken. Het is mogelijk
dat Philip Johnson op een persoonlijke en onnavolgbare wijze een waardevolle
bijdrage voor de ontwikkeling levert, die echter niet algemeen kan toegepast
worden.
Tot de positieve tendensen van onze tijd moeten we het werk der ingenieurs
rekenen, die onze wetenschap en onze ervaring in belangrijke mate verdiept hebben. Maar ook hier worden reeds sommige gevaren duidelijk: nieuwe constructievormen krijgen in de ogen van vele architecten zulke fascinerende aspecten, dat
middel en doel gelijk worden geschakeld. Zelfs de meest volmaakte constructie
is slechts een middel voor een ordenende idee die de middelen hun plaats aanwijst.
Het gevolg van de ontwikkelingslijnen kan ons een inzicht geven in onze
huidige situatie, een prognose in de toekomst is niet mogelijk. Uit de ervaringen
van het verleden kunnen wij echter lessen trekken, om beter dan tot nog toe de
opgaven, die ons vandaag gesteld worden, te vervullen.
De moderne architectuur kan niet bepaald worden door welke vorm-canon
ook. De scheppingskrachten die in haar werkzaam zijn, vernieuwen zich onophoudelij k. Zij komen voort uit de innerlijke houding van hen die zich voor haar
inzetten. De fundamenten van deze houding zijn geest en menselijkheid.

KUNSTKRONIEK

Alfred Manessier
C. DE GROOT S.J.

IJ de beschouwing van de kunst van Manessier, wordt men aanvankelijk het
B
sterkst geboeid door zijn religieuze kunstwerken. Zijn oeuvre op dit gebied
is nu reeds indrukwekkend door kwaliteit en uitgebreidheid, ofschoon hij nog
pas 48 jaar oud is. Het is voornamelijk in de laatste tien jaren tot stand gekomen.
De kunstenaar staat nu in de middagglorie van zijn leven, die aan zijn kunst de
bijzondere luister geeft van een sprankelende vitaliteit. In 1948-1950 ontwerpt
hij ramen voor een kerk in Les Bréseux waarmede praktisch zijn medewerking
aan de kerkelijke kunst een aanvang neemt. Het jaar 1949 brengt van hem het
fraaie tapijt „Le Christ à la Colonne', bestemd voor het oratorium van het
Dominikanerklooster in Saulchoir. In ditzelfde j aar verschij nt „Páques'' een serie
van zeven litho's, die zijn stemmingsvol werk ook in ruimere kring bekend
maakt. Na dit geslaagde entree volgen de opdrachten elkaar snel op. In 1952
maakt hij ramen voor de Allerheiligen-kerk te Bazel. In 195 3 wordt de kerk van.
Saint-Pierre de Trinquetaille in Arles verfraaid met een reeks ramen van Manessier. In 1957-1958 geeft de industrieel Philippe Leclerq, een groot verzamelaar
van hedendaagse kunst, de kunstenaar opdracht, ramen te ontwerpen voor een
kerk in het plaatsje Hem, die Leclerq liet bouwen door de architect Herman Baur
uit Bazel. Deze kunstwerken waren wel zo uitzonderlijk geslaagd, dat hij ook
opdracht kreeg de beglazing te maken voor de kerk van Le Pouldu, Morbihan.
De waardering van zijn religieuze kunst, die zich op voortreffelijke wijze aanpaste aan de liturgie der Kerk, kwam duidelijk tot uitdrukking toen Manessier
een prijs verwierf van het „Institut international d'Art Liturgique", bij de Biënnale te Venetië.
Toch heeft de kunstenaar zich geenszins alleen voor religieuze onderwerpen
geïnteresseerd. Ook een indrukwekkende reeks profane schilderijen tonen zijn
veelzijdig kunstenaarschap, ofschoon tussen zijn religieuze en profane kunstwerken niet zo'n grote afstand bestaat, dat men van een geheel ander genre zou
moeten spreken. Dit kan natuurlijk voor een artiest een zwakheid betekenen,
maar bij Manessier hebben deze twee gebieden elkaar ongetwijfeld zeer gunstig
beïnvloed. De mogelijkheid, om zulk een gave eenheid tot stand te brengen
moet wel berusten op een degelijke ondergrond en een harmonische, religieuze
levensopvatting. Paus Pius XII zegt in zijn encycliek over „De gewijde muziek":
„Laat derhalve de kunstenaar die de geloofswaarheden niet belijdt ofwel innerlijk of uiterlijk verre van God leeft, zijn handen absoluut niet aan de religieuze
kunst zetten: hij mist immers als het ware het innerlijk oog waarmede hij ziet,
wat de majesteit Gods en de goddelijke eredienst vereisen, en hij kan niet verwachten dat zijn van godsdienstigheid verstoken werken, ook al geven zij blijk
van een vakbekwame en met een zekere uiterlijke techniek begaafde mens, waarlijk die vroomheid en geloof ademen, die de Kerk van God en haar hei:.i` beid
passen en daarom waardig zijn om door de Kerk, die het godsdienstig leven
;
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beschermt en leidt, in haar gewijde ruimte te worden toegelaten". Deze woorden
zijn een programma voor de kunstenaar, die zich aan de schone taak wijdt religieuze kunst te scheppen. Zij formuleren ook tegelijk de noodzakelijke voorwaarde om te slagen.
Manessier werd geboren in 1911 te Saint Quen bij Abbéville. Zijn kunstzinnige aanleg openbaarde zich al zeer vroeg; in 1922 verliet hij de school en kwam
op de Ecole des Beaux Arts te Amiens. Zo groeide hij op temidden van kunst en
schoonheid, waardoor zijn artistiek talent alle kansen kreeg en zijn fijnzinnige
smaak zich vroeg en zuiver kon ontwikkelen. Want juist zijn delicieus kleurgevoel en zijn strevennaar nobele vormen en edele verhoudingen, eigenschappen
van een hoogontwikkelde smaak, onderscheiden het werk van Manessier van vele
produkten zijner tijdgenoten, die evenals hij in pure kleuren en fraaie verhoudingen de expressie zochten voor hun innerlijkste gevoelens. Van 1929-1936 was hij
in Parijs, het Mekka van de moderne kunst, dat in de veelzijdigheid van kunstrichtingen die daar komen en gaan soms een Babylon dreigt te worden. In de
stromingen van dit Babylon moest hij nog zijn weg vinden. Hij studeerde architectuur, wederom aan de Ecole des Beaux Arts., bezocht verschillende academies
op Montparnasse en sloot vriendschap met geestverwanten als Le Moal, Bissière,
Bertholle en de beeldhouwer Etienne Martin. Vooral de omgang met de dertig
jaar oudere Bissière heeft op hem een diepe invloed gehad. Na de demobilisatie
van 1 940 zal Manessier een jaar lang verblijven bij Bissière, die teruggetrokken
leefde op het land te Boissièrettes. Deze kunstenaar, die vermaardheid verwierf
door zijn wandtapijten, maar vooral ook door zijn illustraties voor het Zonnelied
van St.-Franciscus, prenten vol van vergiliaanse puurheid en franciscaanse eenvoud, moet Manessier wel bijzonder geboeid hebben. Wellicht heeft het voorbeeld van deze meester hem aangezet om de fraaie serie prenten van de „Paascyclus" te ontwerpen, die tot nu toe een van de schoonste belijdenissen is van
Manessier's christen-zijn, dat leeft in de vreugde van de Verrijzenis. Sinds 1937
nam hij regelmatig deel aan tentoonstellingen, zodat zijn kunst te zien was te
Parijs, Brussel, Frankfort, Stuttgart, Konstanz, Luxemburg, Toronto, Pittsburgh,
Londen, Bazel, Turijn en in nog vele andere steden van Europa, Amerika en
Afrika. Hij ontwikkelde een verbazingwekkende activiteit, want behalve zijn
deelname aan velerlei tentoonstellingen, maakte hij zijn talrijke kunstwerken
voor verschillende kerken en kloosters, die reeds boven vermeld werden. Hier
moge ook nog gewezen worden op zijn verblijf van een week in Nederland, ir
februari 1955 ; de kennismaking met het Nederlandse landschap, dat over een
geheel eigen kleurengamma beschikt, inspireerde hem tot, enige fraaie schilderijen, die vooral om hun edele kleurencombinaties aantrekkelijk zijn.
De vele opdrachten, die Manessier ontving, om mee te werken aan de luister
van de liturgie, de grote belangstelling, die hij allerwege ontmoet, bewijzen dat
deze kunstenaar aan de mens van de 20ste eeuw iets te zeggen heeft. Wanneer
men zoekt naar de oorzaken van zijn succes, dan zal men ongetwijfeld
eld op het
volgende mogen wijzen. Vooreerst is daar het beroep dat de kunstenaar doet,
onmiddellijk, op het gevoelsleven van de mens. Deze tijd, die nog de littekens
der wonden van een afschuwelijke oorlog draagt, waarin uiteindelijk de techniek
zegevierde en waarin vervolgens de techniek de menselijke geest geheel in beslag
dreigt te nemen, heeft toch ook een heimelijke maar sterke behoefte om een
plaats in te ruimen aan het gevoelsleven, belangstelling te tonen voor de elementaire gevoelens van de mens. Zo kan het gebeuren, dat de wetenschappelijke
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experimenten met Loeniks en Spoetniks als het ware een reactie vinden in de wat
wilde lichamelijke expressie van Rock and Roll. Men kan de componenten van
de menselijke ziel, verstand en gevoel, niet eenzijdig ten koste van één dezer
ontwikkelen, zonder dat de ander probeert zijn verloren plaats te heroveren. Het
is daarom mogelijk, ja zelfs bijna noodzakelijk, dat in de kunst het onbewuste,
het spontane, het niet beredeneerde, maar datgene, wat als een schone verrassing
toevallig gevonden werd, in deze tijden meer waardering vindt dan in enige
vroegere periode van de kunstgeschiedenis. Vaak beheerst niet meer de logische
opbouw en de verantwoorde compositie het kunstwerk, maar de stemming en de
sfeer, die door toevallige effecten worden opgeroepen. Dit behoeft geenszins de
degradatie van de kunst te betekenen. Hier wordt een waarde beklemtoond, die
vroeger ook reeds aanwezig was en door kunstenaars dankbaar werd benut, maar
niet als zodanig werd nagestreefd.
Het lijkt ons, dat Manessier van deze mogelijkheden overvloedig gebruik
maakt. Hij drukt door zijn kleuren eerder gevoelens en stemmingen uit, dan
gedachten; het zijn vreugde en smart, blijdschap, rouw, ingetogenheid en droef heid, die zij trachten uit te beelden. Zijn kunst is melodieus; zij is eerder musique
pure dan programma-muziek. Dit geldt zowel voor zijn religieuze als zijn prof ane kunstwerken. De kunstenaar is uitgesproken lyrisch. Lyriek is vormgeworden stemmingsbeeld, dat de stemming niet scherp gearticuleerd weergeeft, maar
veel eer de stemmingsinhoud suggereert. Lyriek moet men dan ook ondergaan,
telkens opnieuw ermee in contact komen, dan pas kan men haar in al haar volheid
en kracht beleven en ervaren. Een episch gedicht of een verhaal kan men navertellen; daar zit de kracht als het ware achter de woorden. Bij de lyriek berust de
kracht in de woorden zelf. Zo moet men ook staan tegenover de kunst van
Manessier: een voortdurende, hernieuwde confrontatie laat ons altijd dieper
ervaren, hoe rijk en schoon zij is.
Een andere reden van zijn succes is ongetwijfeld het rustige, niet labiele evenwicht van zijn kunst, vrucht van zijn verfijnde smaak, die niet alleen erfdeel is
van zijn romaanse afstamming en opvoeding, maar ook werd gevormd door
intense, aandachtige studie van de oude meesters in het Louvre. Manessier is een
zeer modern kunstenaar, maar wanneer zijn geavanceerde kunst in sommige
kringen toch minder weerstand oproept dan werk van zijn tijdgenoten en geestverwanten, dan komt dit wel, omdat hij niet gewelddadig te werk gaat. Hij
moet sterk overtuigd zijn van de waarheid, dat de zachte krachten het toch eenmaal zullen winnen. De ware schoonheid is tenslotte onweerstaanbaar in haar
bezielde kracht. Men zal zich eindelijk aan haar gewonnen geven.
Manessier werd zo als het ware bij uitstek geroepen, om het terrein van de
religieuze kunst te betreden. Hij is voor deze roeping niet teruggeschrokken,
ofschoon hij kon weten dat dit hem meer zou binden aan de traditie dan wanneer
hij alleen de vrije schilderkunst beoefende. Hij vond hier zijn weg, omdat deze
moderne geest de waarde begrijpt van de traditie en zijn kunst er mee verrijkt.
Want het is karakteristiek voor hem, dat hij doelbewust put uit de zichtbare werkelijkheid, de inspiratiebron van vele eeuwen kunst; ook als de oorspronkelijke
aanleiding nog slechts in de titel van het kunstwerk tot uiting komt. Hij laat zich
rechtstreeks inspireren door natuurmotieven. In het plaatsje Hem b.v. waar hij
ramen ontwierp voor een kapel, liet de kunstenaar zich beïnvloeden door de leibomen van een naburige tuin. Voor hem geldt, mutatis mutandis, het woord van
Goethe, dat ieder gedicht een gelegenheidsgedicht moet zijn, d.w.z. niet gemaakt
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voor een bepaalde gebeurtenis, maar dat de aanleiding van zijn ontstaan ligt in
een realiteit van het dagelijkse leven. Daarom ontkent hij, dat hij tot de abstracte
schilders behoort. Toch duidt zijn kunst uiteindelijk geen figuren of dingen meer
aan. Hij zou dus in werkelijkheid wel mogen gelden als abstract, in de ruimere
betekenis die de natuur insluit.
De kunst van Manessier is bovendien zeer symbolisch, waardoor zijn werk
eveneens aansluiting vindt op de traditie van de kerkelijke en religieuze kunst.
Altijd heeft men hier de symboliek toegepast. Vaak was deze symboliek verweven in vorm en lijn, maar niet zelden ook werden kleuren met een symbolische
betekenis geladen. Naast b.v. eikel en distel als symbolen van kracht en armoede,
kende men sinds eeuwen de liturgische kleuren van de priesterlijke gewaden, wit,
rood, paars, groen en zwart, die tenslotte gevuld werden met een rijke symbolische betekenis. De middeleeuwse kunst gebruikte een kleurrijke taal om haar
gevoelens mee te delen, en de latere perioden in de kunst namen deze in de praktijk over: blauw duidde op kuisheid, onschuld, oprechtheid en hoop. Rood op
liefde, lij den, offer. Geel betekende verraad en afgunst. Bruin, dorheid en nederigheid. Consequent aan deze gevoelswaarde der kleuren werd Christus afgebeeld
in rood of blauw, Maria in wit of blauw, Judas in geel gewaad. Wie de kunst
van Manessier heeft beschouwd, weet hoe de kunstenaar ook expressief met dit
kleurengamma weet te werken. Het sterkst ervaart men dit nog, wanneer men
zijn gekleurde ramen ziet. Hier viert de symbolische betekenis der kleuren, nog
verrijkt door de magische kracht van het licht, hoogtij. Manessier heeft ongetwijf eld de wonderlijke samenwerking van kleuren en licht ondergaan, wanneer hij
de prachtige kathedralen van zijn vaderland betrad, waar de sublieme kleurenweelde, opgeroepen door het veelkleurige glas, de ziel in extase kan brengen.
Men treedt vanuit de lichte dag de duistere kathedraal binnen. Aanvankelijk lijkt
het gebouw donker, maar spoedig beleeft men het licht op een nieuwe, ongekende, mysterieuze wijze. De ramen worden een stralend visioen, gloeiende tapijten,
opgehangen aan de hoge wanden van het duistere schip der kathedraal. De verheven, aangrijpende indruk, die de vensters op ons maken, gaat niet op de eerste
plaats uit van de voorstelling; deze is vaak onleesbaar. De ontroering wordt
vooral veroorzaakt door de kleurenzee, die ons overspoelt, omhult, opneemt in de
sfeer van het sacrale en bovenaardse. Wij belijden in ons Credo: „Deum de Deo,
lumen de lumine", en het Evangelie van St.-jan roept uit: „Het licht kwam in de
duisternis". Het goddelijke komt ons, als het ware, door en in het Licht nader.
WX'elnu, zo en daarom wil Manessier werken met het licht en de kleuren, beter
nog, met het gekleurde licht. Hier speelt de voorstelling geen rol meer: kleuren
en licht zijn meer dan voldoende, om de visie van de kunstenaar te realiseren.
Daarmede zegt hij, wat hij te zeggen heeft.
Naast zijn uitgebreid oeuvre op religieus gebied, heeft Manessier zoals gezegd
ook talrijke werken gemaakt, die men kan rangschikken onder de rubriek van
vrije of ook wel profane schilderkunst. De thema's zijn genomen uit het dagelijks
leven; men treft verwante onderwerpen ook bij tijdgenoten aan. Uit zijn vroegste
periode dateren b.v. stukken met de volgende onderwerpen: „Zeegoden" (1935),
„De Robot-tovenaar" (1937), „Het laatste paard" (1938), titels met een literaire, ietwat romantische inslag. Daarnaast zijn er ook vele landschapstudies: wij
noemen o. a. „Bomen in de herfst" (1948) , „De helling van Les Bréseux"
(1949), „Gemaaid vlas" (1951), het briljante, in lyrische verrukking geschilderde ,,Lofzang op de velden" (195 5) , en uit de laatste jaren de fraaie land-
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schapsimpressies uit Haarlem. Men kan ze inderdaad het best impressies noemen,
omdat men allerminst in deze werken een benadering van de realiteit zal ontmoeten, zoals deze zich aan ons oog voordoet, maar veel meer een poging om de
gevoelssfeer, waarin de realiteit de kunstenaar bracht, in kleuren en lijnenspel uit
te drukken. In zekere zin wordt van de beschouwer veel inspanning gevraagd om
deze werken te begrijpen, tenzij men de moedige overgave bezit om ze in hun
totaliteit onvoorwaardelijk te aanvaarden. Dan zullen zij zich ook pas in hun
volle, grote schoonheid voor u open stellen.
Wij mogen concluderen, dat Manessier een belangrijke figuur is onder de
hedendaagse moderne kunstenaars. Zijn werk wordt zeer gewaardeerd en ook de
Kerk heeft dankbaar zijn medewerking aan haar eredienst aanvaard. Tenslotte
brengt ieder tijdperk zijn hulde aan God in de taal, die zo'n periode spreekt, en
dat kan in een tijd van stoutmoedige ondernemingen, waarin wij nu leven, ook
wel eens een zeer stoutmoedige zijn. Als men daarvoor bevreesd is, doet men
goed, zich het woord te herinneren, dat Kardinaal Lercaro sprak in zijn inleiding
tot het nationaal congres van gewijde architectuur in Italië: „Nieuwe hulpmiddelen scheppen in de snelle ontwikkeling van de hedendaagse techniek een beweeglij ke en stoutmoedige taal, welke alleen diegene in de war kan brengen, die in
een al te bedaard levensritme is verzand".
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De vicieuze cirkel
MR. JOHAN VERHAEGHE der armoede
ET grote aantal publikaties, welke sinds de jongste wereldoorlog aan het
vraagstuk der achtergebleven gebieden en hun ontwikkeling zijn gewijd, is
onlangs verrijkt met een „Belgische" bijdrage: La Belgique et l'aide économique
aux gays sous- dévelo p pés 1 ) . Een idee van H. Janne, de toenmalige rector van de
Brusselse universiteit was er aanleiding toe. Eenbijzondere interuniversitaire
studiegroep, onder leiding van de professoren M. Masoin, H. Neuman, E. Coppieters en G. De Greef, heeft ze tot een lijvig boekdeel uitgewerkt, waarvoor de
staatsministers C. Gutt en H. Rollin en minister R. Scheyven, in een gezamenlijk
en evocatief voorwoord, hun onverholen bewondering uiten.
Deze collectieve studie met kennelijk encyclopedische bedoelingen en waarvan
de vlag eigenlijk nauwelijks de lading dekt, omvat vijf hoofdstukken. Men kon
er even goed „delen" van gemaakt hebben, aangezien ze telkens uiteenvallen in
paragrafen van gemiddeld twaalf pagina's, voor wier behandeling steeds deskundigen aangesproken werden.
Een dergelijke werkmethode heeft haar voordelen, maar houdt het gevaar in
van overbodige herhalingen, gebrek aan samenhang en hinderlijke tegenstrijdigheden. Aan het eind van de 529 bladzijden voelt de lezer zich ietwat stuurloos
en onwennig: na kennis genomen te hebben van zo veel verschillende standpunten en aspecten, mist hij de synthese. Natuurlijk kan het de bedoeling van de
samenstellers zijn geweest, zich overwegend tot de min of meer ingewijden te
richten. Doch werd daarmee niet de gelegenheid verzuimd om deze zeldzaam
nuchtere schets van de toestand, waaraan wel behoefte was met sensatie omtrent deze problemen werd inderdaad reeds al te kwistig omgesprongen —, ook
voor het grote publiek toegankelijk te maken?

H

Het eerste hoofdstuk ontleedt het karakter der onderontwikkeling en opent
met een „typologie ' van de hand van H. Janne. Verschillende bepalingen van de
onderontwikkeling zijn reeds vooropgesteld, doch H. Janne meent dat ze alle
blijk geven van onvoldoende werkelijkheidszin en sociologisch verwrongen zijn.
Hij wenst het verschijnsel te beschouwen als een „hoofdstuk uit de sociologie der
contacten", als een typisch gevolg van de „tussen gemeenschappen met een ongelijk technisch peil" optredende „interculturele invloeden".
Hierna worden achtereenvolgens de economische, demografische, etnologische
en politieke aspecten van de onderontwikkeling uiteengezet. Daarvoor worden
respectievelijk aangewezen: een even gebrekkige als eenzijdige produktiestructuur, wat G. Wollny de „bevolkingsexplosie" heeft genoemd 2 ), het ontoereikend technisch peil der bevolking wat ons nogal vaag schijnt —, een institu,

1) Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen te Brussel en Martinus
Nijhoff, Den Haag, 1959, 534 pp, Fr. 450.
2) Der Volkswirt van 8 augustus 1959.
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tionele structuur tenslotte die naar binnen hetzij fascistisch-volksdemocratisch
hetzij westers-democratisch is en naar buiten van derden afhankelijk.
De samenvatting van dit eerste hoofdstuk betreurt allereerst het ook in deze
hinderlijke gebrek aan contact tussen de verschillende sociale wetenschappen
onderling. Een algemeen bruikbare omschrijving van een sociaal-organisch verschijnsel als dat der onderontwikkeling wordt, aldus deze medewerker, bovendien bemoeilijkt én door de terzake niet te onderschatten rol van de subjectieve
bewustwording én door het aanzienlijk qualitatief element.
Wellicht zijn er lessen te halen uit de geschiedenis. Daarom wordt in het
tweede hoofdstuk aandacht besteed aan de economische sprong van „typische
gevallen" zoals Engeland, een ruim gedeelte van het Europese vasteland, Japan
en de U.S.S.R. Engeland wordt voorgesteld als het enige land dat in dit verband
echt oorspronkelijk is geweest, omdat hier zuiver economische overwegingen de
doorslag hebben gegeven. Op het continent immers, in de U.S.A. en in Japan
die toentertijd de onderontwikkelden waren is de eerste expansieve stoot
steeds weer uitgegaan van het politiek gezag. Nagenoeg alle hier aangehaalde
voorbeelden hadden echter dit gemeen, dat zij een soliede middenstandsklasse
bezaten en een sterk politiek gezag, en dat zij steeds begonnen met de rationalisatie van de landbouw.
Ofschoon verder in deze studie anderen op sommige van deze aspecten terugkomen, is het jammer dat de schrijver van deze bijdrage verzuimd heeft de waarde van zijn weliswaar verhelderend betoog te verhogen door een aantal in deze
samenhang nochtans zeer boeiende kwesties aan te raken. Onmiddellijk rijst b.v.
de vraag of de hedendaagse onderontwikkelde gebieden wel beschikken over de
„kracht" van een goede middenstandsklasse. Zo ja, op welke wijze ? Zo niet, hoe
kan daarin worden voorzien ? Verder wordt er op gewezen, dat de onderdrukking
van het proletariaat en zijn slavernij de economische opgang van de negentiende
eeuw ten zeerste hebben gediend. Doch niemand kan er aan denken, deze praktijken opnieuw in te voeren. In welke richting moet dan de oplossing worden
gezocht om, zoals J. Wolff zich afvraagt 3 ), niet alleen op papier industrialisering en sociale veiligheid te doen samengaan?
In een recent werk, gewijd aan de problematiek der sinds 1945 onafhankelijk
geworden staten, heeft de Indische ambassadeur te Parijs K. M. Panikkar o.m.
gewezen op de onhoudbare politieke toestand in de meeste dezer landen en op
het onechte en karikaturale van hun zgn. democratische instellingen 4 ) . En geen
wonder, want de meeste dezer landen missen daartoe de vereiste kaders en een
minimum aan traditie. Zodat deze westerse „weldaad" noodzakelijkerwijze moet
leiden tot administratieve inflatie, ontstentenis van enig werkelijk politiek gezag
en een aaneenrijging van noodtoestanden. Is het in deze omstandigheid wel zo
zeker zoals toch gaarne verkondigd wordt dat wij westersen, door het
sovjetblok met ons systeem voor te zijn, aan de onderontwikkelde gebieden een
zoveel grotere dienst bewijzen? Viel hier m.a.w. niet een en ander te bedenken
en uit te werken?
Ook het landbouwprobleem is niet zo eenvoudig. Overwegingen van prestigepolitiek, waarbij de industrialisering als enige bron van politieke macht wordt
aangezien, maakt de meeste onderontwikkelde landen afkerig van enige agrari3) Cahiers I.S.E.A., serie F, no. 7, geciteerd door Roger Demonts in Critique, november 1959, pp. 984~1002.
4) Indië uitgezonderd, een standpunt dat we hier niet hebben te beoordelen.
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sche hervorming, ofschoon het levenspeil der bevolking er veel onmiddellijker
mee zou gediend zijn. Andere medewerkers aan deze studie staan langer stil bij
dit probleem en wijzen o.m. op het onderscheid dat hier moet gemaakt worden
tussen onderbevolkte en overbevolkte gebieden. Vooral in landen met overbevolking is men aangewezen op industrialisatie, om werk te verschaffen aan al degenen die door de rationalisatie van de landbouw effectief zijn vrijgekomen, of
„zichtbaar" werkloos zijn geworden. Doch dan rijst weer de vraag of deze landen
beter dan wij destijds gewapend zijn tegen de menigvuldige gevaren van landvlucht e.d.m.
De gewezen Belgische ambassadeur te Moskou A. Wauters was wellicht de
aangewezen persoon om de bepalende factoren van de Russische economische
expansie op te sommen. Ze lijken ons evenwel te „typisch" om als voorbeeld te
worden gesteld: sterk doorgedreven planificatie; algehele onteigening, in 1920
en daarna, van alle bestaande bedrijven, zonder enige vergoeding; de leen- en
pachtovereenkomsten gedurende de tweede wereldoorlog; de buiten verhouding
hoge heffingen op de verkoop aan verbruiker, die in 1958 b.v. 47% van de
totale staatsinkomsten vertegenwoordigden en waarmee het hele industrieel apparaat voor ruim drie kwart wordt gefinancierd; en tenslotte de Raubwirtschaf takkoorden met praktisch alle satellietlanden.
Het is jammer dat in dit hoofdstuk geen afzonderlijke bespreking werd gewijd
aan de economische opgang van de U.S.A., waaruit, naar wij veronderstellen,
nochtans heel wat zou te halen zijn geweest. De Amerikaanse onafhankelijkheid
is toch in niet geringe mate samengegaan met de geleidelijke economische ontvoogding van dit gewezen koloniaal gebied, terwijl -de wijze waarop dit land in
deze omstandigheden zijn natuurlijke rijkdommen heeft weten aan te wenden,
een leerrijk voorbeeld kan zijn voor landen als b.v. Argentinië en straks Belgisch
Kongo.
Tegen het derde hoofdstuk, dat een aantal economische realisaties tot op
heden bespreekt, kan overigens hetzelfde bezwaar worden gemaakt 5 ) . Het opent
met een zgn. inventaris der jongste verwezenlijkingen, die in vogelvlucht de
politieke, administratieve, economische, financiële en technische aspecten van het
vraagstuk overschouwt en het onderscheid tussen multilaterale en bilaterale hulp
in het licht stelt..
Het markantste voorbeeld van multilaterale hulp is ongetwijfeld dat van de
F.A.O., die nochtans om verschillende redenen nog steeds niet aan de gestelde
verwachtingen heeft beantwoord. De enige in deze studie behandelde voorbeelden van bilaterale steun zijn de Russische, Engelse, Franse en Belgische. De
Belgische verwezenlijkingen in Kongo worden met een ietsje teveel inschikkelijkheid bejegend. Doch daarmee vallen de samenstellers niet uit de toon bij zo
velen in ons land die, in weerwil van de ernstigste feiten, ongestoord met de
verdere uitgifte van zegebulletins zijn doorgegaan.
Een ernstiger bezwaar lijkt het ons evenwel -dat voornoemde bijdragen kennelijk onvoldoende onderscheid maken tussen de vroegere paternalistische „bankierssteun'' aan koloniën of invloedsferen en de hulp aan onderontwikkelde
gebieden zoals deze thans eerder algemeen menselijk dan zuiver economisch
zou moeten worden opgevat. De ontoereikendheid van het vroegere en ook
s) Hoe belangrijk ware b.v. een aparte bespreking van het bekende Punt-Vier-programma van president Truman en de Noord-Amerikaanse activiteit binnen het kader
der Panamerikaanse Conferentie geweest?
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nog wel actuele do ut des-systeem, die uit dit overzicht naar voren treedt, had
anders inspirerend kunnen werken. Dit betekent nochtans niet dat in het verleden geen pogingen zijn aangewend. Men denke slechts aan het risico der muntontwaarding bij de uitbouw ener niet te onderschatten economische inf nastructuur. Er valt zelfs te vrezen dat het verpolitiekte vaarwater waarin het vraagstuk
der onderontwikkeling is verzeild geraakt, ook aan deze factor minder aandacht
zal gaan besteden.
Uit het vierde hoofdstuk, dat gewijd is aan de voorwaarden, factoren en gevolgen der economische ontwikkeling, willen we alleen de volgende punten lichten:
1. De economische opgang van een land is in ieder geval een „nationale"
zaak. Van geen enkel politiek regime kan men echter zonder meer alle economisch heil verwachten. Het meest geschikt zijn wellicht, niet de liberale en
sociaal-democratische, maar de zgn. technisch-bureaucratische en volksdemocratische systemen. Met de menselijke waardigheid die inzonderheid door deze laatste
formule brutaal verdrukt wordt, houdt schrijver van deze paragraaf blijkbaar ook
niet veel rekening. Op zijn zachtst uitgedrukt worden hier net als op andere
plaatsen van dit werk al te persoonlijke opvattingen voorgestaan. Dat een
land als Frankrijk in recente tijden zijn toevlucht heeft moeten nemen tot dictatoriale kunstgrepen om het dreigend bankroet te keren., kan hoogstens als eer.
verzachtende omstandigheid gelden.
2. De voortreffelijkste organisatie, met het meest logische organogram, blijft
een dode letter, zo de beschikbare kaders niet opgewassen zijn tegen de hun toegewezen taak. Doch hoe kan men zo ver komen in landen, die tegenover de
economische bedrijvigheid nog steeds afkerig staan en de tussenkomst van buislechts matig op prijs stellen?
tenlandse technici
wellicht niet zonder reden
3. Een bijzonder financiële inspanning vanwege het onderontwikkelde land
zelf is absoluut onmisbaar. Of deze evenwel met succes langs fiscale paden moet
of kan geleid worden, lijkt ons niet zo zeker als het de auteur van deze paragraaf
toeschijnt. Is het b.v. mogelijk de nog primitieve Indische landbouw, die 80 %
van het nationaal inkomen doch slechts 10% der fiscale ontvangsten vertegenwoordigt, ongestraft nog zwaardere lasten op te leggen ? Evenzeer kan overdreven taxering der grote inkomsten kapitaalvlucht in de hand werken en overwogen initiatieven bevriezen 6
4. De onderontwikkeling is een „globaal" verschijnsel, dat de totale structuur
der betrokken gebieden aantast. Daarom moeten alle reddende pogingen met
deze totaliteit rekening houden. Daarom ook is men gaandeweg gaan spreken
over een „geïntegreerde economische ontwikkeling'', die het vraagstuk niet langer tot een zuiver technische kwestie herleidt. Zodat ook aan het binnenlands
kan worden toebedeeld.
privaat kapitaal weer een rol
hoe bescheiden ook
5. Van het buitenlands privaat kapitaal kan slechts matig heil worden verwacht. Belangrijker lijken de buitenlandse staatsinvesteringen: de internationaal
georganiseerde nog meer dan de bilaterale. Het is nochtans hoogst noodzakelijk
de diverse initiatieven niet alleen uit te breiden doch ook te bundelen. Waarbij
het zeer de vraag is of de grootmachten deze fnuiking van het vrij initiatief zullen willen dulden. In plaats van de meest behoeftigen te steunen, zullen zij hun
vrijgevigheid ongetwijfeld verder wensen te besteden aan de eigen kolonie of
mandaatgebied, aan hun eigen commonwealth of nations, aan hun eigen commu) .

6

) Zie p. 305, in tegenspraak met pp. 309~317.
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nauté franfaise, aan de eigen overzeese gebieden der E.E.G., aan de eigen satel-

lietstaten en aan die landen dicht bij huis, waar de vijand op de loer zou kunnen
liggen.
6. De meer gehoorde opvatting als zou de steun aan de onderontwikkelde
gebieden door de geïndustrialiseerde landen als anticyclisch verweermiddel kunnen worden aangewend, is niet alleen principieel ontoelaatbaar, doch stuit evenzeer op de overwegingen van technische en praktische aard.
Zonder al wat voorafging als overtollig te beschouwen, belandt men in het
vijfde hoofdstuk bij datgene wat de titel van deze studie beloofde: België's rol
ten aanzien van het vraagstuk der onderontwikkeling.
Wat de verdere economische opbouw van Kongo betreft en meer bepaald de
vorming van technici, wordt o.m. gewezen op het feit dat de kosten daarvoor
zeker zo goed door België zelf als door de Kongolese schatkist kunnen worden
gedragen, zoals thans het geval is. Van de Eurafrikaanse zending van België
hoe belangrijk dit economisch blok ook moge zijn verwachten wij persoonlijk
veel minder dan de nogal lyrische beschouwingen aan dit vraagstuk gewijd. De
betrokken landen denken ongetwijfeld net eender. In het rapport van de Belgische senator Duvieusart aan het Europese Parlement te Straatsburg 23 november 1959 werd toch uitdrukkelijk gezegd dat deze onderontwikkelde gebieden
zich absoluut niet lotsverbonden voelen met Europa noch Amerika. Het is volstrekt niet zeker dat deze met westerse beschaving doordrongen volkeren zich
spontaan tot Europa zullen wenden om een antwoord op hun moeilijkheden te
vernemen. Rekening houdend met de beperkte financiële mogelijkheden van ons
land wordt bij de uitstippeling van België's rol in de toekomst zeer terecht gewezen op de vorming en uitzending van deskundigen en aandacht besteed aan de
manieren waarop dit - zou moeten geschieden. Naar het Nederlandse voorbeeld
kan een versnelde inkrimping van de Belgische administratie in Kongo langs
deze weg ongetwijfeld nog ten goede worden gekeerd.
Bij een studie als deze, waarvan wij zowel de verdiensten als de tekorten hebben besproken, dient tot slot te worden onderstreept dat de hier ontwikkelde
theorieën, gezien het ontbreken van enig werkelijk empirisch houvast, onvermijdelijk de stempel dragen van de eigen vorming, ervaring en Weltanschauung van
de verschillende auteurs. De soms storende subjectiviteit zal pas later kunnen
worden uitgeschakeld, wanneer de intuïtieve constructies aan de concrete ervaring zullen worden getoetst.
Onze slotbemerking sluit aan bij een door F. Perroux, directeur van het Instituut voor Toegepaste Economische Wetenschappen (I.S.E.A.) te Parijs, sinds
1949 herhaaldelijk geformuleerde klacht: de aanzienlijke literatuur inzake onderontwikkeling volgt nog al te zeer het spoor van de klassieke economie, waarbij
nog steeds meer aandacht wordt besteed aan de cyclische bewegingen dan aan de
economische groei. Dit is de reden waarom wij nog steeds nietbeschikken over
een echte doctrine der economische ontwikkeling. Mocht dit standpunt verkeerd
zijn, dan hadden de samenstellers er gezien zijn bekendheid toch mee moeten afrekenen. Zo niet, dan hadden ze er binnen het kader van hun opzet best
rekening mee kunnen houden. Wellicht zou aldus van dit ondanks alles merkwaardig initiatief een meer positieve en hoopvolle toon zijn uitgegaan. Want, zo
wij het tenminste goed begrepen hebben, heeft ook dit boek Tibor Mendes
„vicieuze cirkel der armoede" niet doorbroken ... .
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The Devil's Advocate:
de „katholieke roman" op een dieptepunt
DR. W. PETERS S.J.

RIE jaren geleden debuteerde Morris West met Children of the Sun; het is
een reportage van wat deze Australische journalist meemaakte in de achterbuurten van Napels; het is een even felle aanval op een onverschillige clergé als
een hartstochtelijk pleidooi voor de jonge, eenzame priester die zich het lot van
de buurt aantrekt. Hetzelfde thema behandelde West in romanvorm (The Big
Story, 1957) . Een veel ambitieuzer onderneming is zijn The Devil's Advocate 1 ),
dat het vorig jaar gepubliceerd werd. Over het algemeen heeft het een gunstige
kritiek gevonden. Omdat ons eigen oordeel, zelfs na herlezing, zich met geen
mogelijkheid kon aansluiten bij het gangbare oordeel, stelde zich als vanzelf de
vraag waarop die gunstige kritiek zich baseerde. De ontwikkeling van de intrige
is inderdaad niet zonder verdiensten, en ook wordt een zekere atmosf eer behoorlijk gesuggereerd. Komen we echter bij de hoofdpersonen, dan wordt toegegeven
dat geen enkele, met uitzondering misschien van de priester, volop tot leven
komt. De stijl is zonder bijzondere distinctie en draagt alle sporen van vlotte
journalistiek, met een voorliefde voor een wat gezwollen dictie, waarbij massieviteit en aantal de functie moeten vervullen van het ene, juist gekozen woord. Niemand prijst de gesprekken die in het verhaal gevoerd worden. Wanneer de conversatie-toon goed getroffen wordt, zoals b.v. in de boeken van Evelyn Waugh,
valt dit nauwelijks op, en men ziet dan over het hoofd hoeveel literair talent
hierachter verscholen gaat. Is het gesprek echter irreëel, gekunsteld en zelfs
dwaas en onnozel, dan valt dit onmiddellijk op.
Wanneer niettegenstaande deze tekorten de kritiek over het algemeen toch
gunstig is geweest, zal dit moeten worden toegeschreven aan de inhoud van het
boek. Met opzet gebruiken wij het woord verhaal niet. Inhoud en verhaal dekken
elkaar hier immers geenszins. De indruk die het boek als geheel achterlaat, is er
een van een sociaal pamflet, waarin een hoogst verontwaardigde schrijver de
gesel hanteert en daarmee de Kerk en de clergé op onbarmhartige wijze te lijf
gaat. Wij blijven er buiten of dit te recht of ten onrechte geschiedt; we leveren
immers kritiek op een roman en niet op een sociaal pamflet. We mogen The
Devil's Advocate niet reduceren tot een tweede Children of the Sun, met een
lichte verschuiving van het toneel: deze keer niet Napels, maar bergdorpjes in
Calabrië. Toch kunnen we moeilijk de idee van ons afzetten dat menig criticus te
veel oog en oor gehad heeft voor deze felle en ongenuanceerde aanvallen op
Rome. Wanneer de ongezouten waarheid omtrent de sociale en morele toestanden in de bergdorpjes door West gebruikt zou zijn als decor-schildering voor zijn
eigenlijk verhaal, zou ook onze kritiek mogelijk gunstiger uitvallen. We kunnen
er echter niet langs dat het decor bij wijze van spreken de hoofdrol speelt; de
figuren treden voornamelijk op om het decor beter te doen uitkomen. Anders
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Morris West, The Devil's Advocate. — Heinemann, London, 1959, 300 pp., 16 sh.
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gezegd: de personen krijgen de functie toegewezen een stelling te bewijzen; en
de stelling luidt dat Rome lamentabel faalt, dat de oorzaak van dit falen ligt in
gebrek aan elementaire naastenliefde bij de clergé, bij het resoluut weigeren om
de mensen als mensen te beschouwen en te behandelen, enz. Dit is een geenszins
originele stelling, en we zijn er voldoende mee vertrouwd. Of de stelling juist is
of niet, doet nu weinig ter zake. Het is echter fataal om de hoofdfiguren in een
roman te reduceren tot bewijzen voor een stelling. En hieraan is West niet ontkomen. Menig criticus werd naar onze mening meegesleurd door de verontwaardiging; zij beoordelen teveel de inhoud van het boek, niet de roman.
Nu moet toegegeven worden dat de roman zelf moeilijk te beoordelen is. Zijn
thema is de heiligheid van de zondaar, een geliefd onderwerp in menige naoorlogse roman. Het is een precaire onderneming dit onderwerp in roman-vorm
te behandelen; de schrijver betrekt immers God in zijn fictie, en wel God zoals
Hij Zich gaat openbaren in het leven van een van zijn eigen scheppingen. Men
voelt al aan hoe gevaarlijk de situatie wordt: zal de romanschrijver God zelf niet
tot een fictie maken, tot een ingebeeld Iemand, althans tot een God die naar de
verbeelding van de schrijver zus of zo moet optreden ? Het is niet te verwonderen
dat menig criticus zich over de problematiek die zich achter een dergelijk overen-weer tussen God en de zondaar verbergt, liever niet uitlaat; hij accepteert,
onthoudt zich van commentaar, en wil zich geen oordeel aanmatigen. We menen
zulk een houding te ontdekken, wanneer de criticus eenvoudig zwijgt over hetgeen eigenlijk het hart is van zulk een roman, soms ook wanneer hij hiervan aarzelend melding maakt om zich er onmiddellijk van te distanciëren; hij brandt
zijn vingers liever niet. Zo ergens, dan lijkt ons een dergelijke houding voor een
criticus onverantwoord bij het beoordelen van een „katholieke roman" . Als de
romanschrijver immers bewust en opzettelijk gebruik maakt van zijn recht om
commentaar te leveren, en als voorwerp van zijn commentaar neemt Gods houding ; en opzichte van de zondaar, en andersom, en dit binnen Gods enige Kerk
(dit is uitgangspunt van de katholieke West), dan vraagt zulk een commentaar
op zijn minst een beoordeling.
Voor ons betoog is een korte samenvatting van het verhaal noodzakelijk.
Tijdens de oorlog op Sicilië deserteert een Engelse officier. Hij neemt de naam
aan van Giacomo Nerone. Na enige omzwervingen arriveert hij in een bergdorpje in Zuid-Italië. Hier raakt hij verliefd op de enige publieke vrouw in de
buurt. Hij verwekt bij haar een kind, ondergaat een grondige bekering (die
intussen nog niet het einde van zijn verhouding met deze vrouw betekent) , en
wordt een soort beschermengel van de ontredderde dorpsgemeenschap, die de
meeste van haar mannen als soldaten aan het front heeft. Resoluut weigert hij
deze rol en zijn plaats in het dorpje op te geven wanneer hij hiertoe door de
communistische partisanen wordt aangemaand; hij weet dat dit zijn dood betekent. Een schertsproces vindt hem schuldig aan desertie en rebellie, en moedig
gaat hij de dood in. Een wonder door hem voorspeld vindt spoedig hierna plaats,
wanneer zijn zoontje van blindheid wordt genezen. Al gauw verspreidt zich een
zekere verering, die in vele gebedsverhoringen haar goedkeuring van Boven
schijnt te vinden. De gegevens omtrent deze heilige zondaar worden successievelijk bijeengegaard vijftien jaar na zijn dood, wanneer Rome zijn Advocaat van de
Duivel naar het dorpje stuurt in de persoon van de Engelse priester, Mgr. Blaise
Meredith, canonist en kankerpatiënt met nog een jaar leven v66r zich.
Er kan niet aan getwijfeld worden of de bedoeling van de romanschrijver is
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een „katholieke roman" te schrijven naar een modern recept: de verhouding
tussen het kwaad en de barmhartigheid, tussen de goedheid en de boosheid in de
mens, tussen heiligheid en zondigheid. Hierop willen we ons dus concentreren,
hetgeen met zich meebrengt dat wij verschillende andere aspecten buiten beschouwing laten. Het zou ons goed recht zijn om de angry young man, die Morris West blijkt te zijn, te wij zen op enkele grove onbillijkheden en zelfs domheden. Een der meest opvallende is wel dat niemand deugt, behalve de publieke
vrouw en Nerone: en vijftien jaar naderhand is het in het dorp niet veel beter
gesteld. Echtbreuk, bijgeloof, homosexualiteit, dronkenschap, enz. kenmerken
het milieu waarin het verhaal zich afspeelt. Een zwart-wit tekening in deze is
steeds verdacht. We moeten ook even melding maken van een erg mannelijk
aandoende openhartigheid, waar het gaat om de meer fysieke kant van het menselijk bestaan en het huwelijksleven; zij is echter zo moedig-onbeschroomd, dat
zij o.i. duidelijke puberteitsverschijnselen vertoont, Het is alleen wanneer Nerone
en de publieke vrouw samen zijn, dat zowaar iets goddelijks zich neerlegt over
het lichaamlijke (p. 274) : ineens wordt de terminologie geheel anders, en doet
zij denken aan de kuise taal van een eerste-klas puritein. Zulk een methodiek
moet gesignaleerd worden, omdat zij door de auteur op geraffineerde wijze
wordt uitgebuit; vormgeving en inkleding worden aangewend niet om het probleem scherp te stellen, maar om het te verdoezelen. Het is aanvaardbaar en het
goed recht van de romanschrijver om bij zijn lezers sympathie te wekken voor
zijn creaties, doch niet met handig verwerkte falsificaties.
Wanneer we ons dus concentreren op de merkwaardige bekering van Giacomo
Nerone, waarbij de Kerk eerder een sta-in-de-weg is dan een hulp, en die bijgevolg ook praktisch buiten de Kerk om plaats vindt, ontmoeten we twee hoofdelementen. Eerst breekt de hoofdfiguur met zijn soldatenleven; daarna tracht hij
de weg-terug naar God te vinden. Dit betekent dat hij eerst terugkomt van zijn
ongeloof; daarna zijn verloren (katholiek) geloof hervindt. De aanleiding tot
zelfbezinning is een gebeurtenis tijdens de veldtocht op Sicilië; hij werpt een
granaat een huis in; hij doodt het hele gezin, vader, moeder en een kindje. Dit is
hem te veel; hij deserteert. Toevallig klopt hij uitgehongerd, haveloos en gewond
aan bij de publieke vrouw. Deze neemt hem op, met risico voor eigen leven, verzorgt hem, en na een drie weken worden de twee minnaars. Dit is begrijpelijk;
het komt meer voor. Wat we echter nog niet tegen kwamen is de motivering van
deze samenleving. Nerone beschouwt het als een soort compensatie, in deze zin
dat het leven dat hij doodde door zijn granaat, nu vraagt om elders voortgezet te
worden. Hij heeft een kind gedood: nu zal hij een kind het leven geven ! Ja, hij
ervaart de zondige samenleving als een soort absolutie (p. 209) . Wij moeten hier
even stil staan. Het kan niet ontkend worden dat West in hoge mate beïnvloed is
door Graham Greene; het kan zonder veel moeite bewezen worden dat hij zijn
Greene erg goed kent. Herhaaldelijk komen we passages tegen, waarbij men
onwillekeurig reageert met een: waar heb ik dit vroeger gelezen; herhaaldelijk
staan we voor woorden, uitdrukkingen of zegswijzen, die we al eens eerder tegen
kwamen: en steeds is het Greene die de bron is 2
) .

2 ) Ter illustratie het volgende: de whisky~priest constateert dat hij de dood in moet
„empty-handed, with nothing done at all"; ook constateert Mgr. Meredith hetzelfde
met betrekking tot eigen leven (p. 22) . De akelige zelfvoldaanheid die zo vaak een
begeleidend verschijnsel is van het geloof (the smugness of the faith) vinden we in
The Power and the Glory, en nog eens in The Heart of the Matter; de bekeerde offi-
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Maar evenmin kan ontkend worden dat West de problematiek van Greene
niet aan kan, en dat hij er eigenlijk ook geen notie van heeft: met desastreuze gevolgen. Greene gaat er van uit dat zonde zonde is; de zonde moge verklaarbaar
zijn; daarmede wordt zij niet verontschuldigd. De zondaars in Greene's grote
romans en toneelstukken geven dit ook toe. Het zijn anderen die laten uitkomen
dat de zondaar niet enkel zwart was, en dat er naast het zwarte ook veel wit was.
Dit is waar, menselijk en christelijk. Maar West derailleert hier al onmiddellijk.
Ontucht wordt niet meer zwart genoemd ! Misschien zou men willen aanvoeren
dat de zo juist vermelde compensatie-en-absolutie opvatting der ontucht de enigs
cier vermeldt haar in zijn dagboek (276) . Dat de ziel van de mens erg belangrijk is
vervult de priester met zorg: zijn 'onecht kind toont immers al te duidelijk hoe het
kwaad haar reeds in zijn greep heeft. Hier belijdt Nerone dat zij hoogst belangrijk is:
eternally important! alles is verschrikkelijk belangrijk als er ten minste een God is
(209, 267) . Die merkwaardige twijfel: if there is a God, roept bekende geluiden op uit
The End of the Altair. In zijn diepste ellende kan de whisky-priest God nog alleen
maar bidden om zijn dochtertje te redden: het is een der meest onvergetelijke passages
uit The Power and the Glory. Hier laat West de uitgedroogde Blaise Meredith op ge..
lijke wijze bidden voor het onechte kind van Nerone, dat al even weinig voor de toekomst belooft als de dochter van de whisky~priest. In beide gevallen is er sprake van
er alles voor over te hebben, mits het kind maar gered wordt (p. 270). Bekend is
Greene's woord dat Gods barmhartigheid kan afdalen tot in de afgrond van wanhoop
en zondigheid. Hier reikt Gods hand tot zelfs in de hel die de zondaar zichzelf maakt
(p. 285) .. In The End o f the Altair ligt de crisis voor de zondaar in de sprong, het
duister in, die geloven is; hier wordt de zondaar gevraagd een sprong te maken door
een papieren hoepel waarachter enkel duisternis is (p. 171). Greene constateert dat
heiligen menigmaal mensen waren met de grootste capaciteit voor het kwaad; dat
daarentegen grove zondaars soms echte heiligheid maar net gemist hebben; West
merkt op dat heiligen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen worden gevonden, en in
weinig belovende omstandigheden (p. 32) . En de Kerk? zij kent alle regels, maar weet
niet wat er omgaat in de ziel, aldus de priester aan het einde van The Heart of the
Matter; in deze roman heeft de Kerk het antwoord op „every damn question in the
except the one you need answering" (p. 220) . Maar doet ook dit weer niet
book
onmiddellijk denken aan het commentaar van Bendrix, dat father Crompton het antr
woord direct bij de hand had (he had the answers too pat!) en het hanteerde als een
formule, en dan op tafel neerlegde als een bankbiljet! Zo kunnen we doorgaan.
Om te laten zien dat West ook The Quiet American gelezen heeft: de harde journalist Fowler zucht aan het einde van het verhaal dat hij nu toch wel graag iemand zou
toevertrouwen hoe een en ander hem spijt: „how I wished there existed someone to
whom I could say that I was sorry". In een afscheidsbrief van Nerone aan de dorpsdokter, die een hand heeft in zijn dood, wijst hij op de mogelijkheid dat de dokter zichzelf hierom zal haten „the more because there will be no one to whom you can say
you are sorry" (p. 245) .
Nog belangrijker dan deze duidelijk hoorbare echo's zijn passages in deze roman
die onmiddellijk doen denken aan incidenten in Greene's romans. We vermelden reeds
het dagboek van Nerone, dat een evidente parallel vindt in Sarah Miles' dagboek in
The End of the Altair. Het gesprek van Nerone met Il Lupo, de communistische officier der partisanen, herinnert, wat inhoud betreft, onmiddellijk aan de woordenwisseling tussen de whisky-priest en de Mexicaanse officier, die er in geslaagd is om deze
laatste priester te pakken te krijgen. De rol van de dokter in dit boek roept herhaalde
malen de figuur op van de psychiater in The Living Room, zoals het gesprek van
Mgr. Meredith met een homosexuele kunstschilder nauw past bij het gesprek van de
priester in dit zelfde stuk met zijn nichtje Rose: op beide gesprekken volgt zelfmoord,
en in beide gevallen blameert de priester zich zelf dat hem het ware priesterwoord
ontbrak op een kritiek punt in zijn leven. Het zal nauwelijks verwondering wekken
dat de dorpspastoor even hard drinkt als de whisky-priest of de priester in The Potting
Shed. De figuur van Nerone ontmoeten we herhaalde malen in situaties die doen denken aan Scobie, Sarah Miles en Bendrix, in zonde, in bekoring, in heldhaftige zelfopoffering, in opstand tegen God, en zo voort.
r--
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zins verwrongen mening is van een soldaat die zijn geloof verloren heeft, die
niet meer helder ziet, die verward is op het terrein van zedelijke normen, enz.:
het vervelende is dat Nerone, lees West, deze opvatting ook nog huldigt wanneer
hij in het volle licht staat. Het wordt daar zelfs nog erger: nu gaat het goddelij ke, hetgeen we zo juist reeds even vermeldden, in de zonde gelegd worden
(p. 274) . Natuurlijk wordt de zonde niet geheel goed gepraat: dan hadden we
met een immoreel boek te maken. Maar de distincties deugen niet; daarenboven
tasten zij het probleem van de heilige zondaar zelf aan. De zondaar is bezig met
zich te verontschuldigen. Hoe geheel anders de karakters in Greene; de whiskypriest: excuses genoeg: eenzaamheid, achtervolging, armoede, drankzucht; zijn
houding echter: „with a little self-restraint I could have been a saint" ! Scobie in
The Heart of the Matter: excuses genoeg: zijn overdreven vrome vrouw, het
klimaat dat van bederf zwanger gaat, misplaatst medelijden, troosteloosheid in
zijn godsdienstbeleving, enz. ; zijn houding echter: zo is het leven: „to be alive,
one has to drink the cup" . Wat een lamentabel gedoe is al het geredeneer van
Giacomo Nerone in zijn onmogelijk dagboek van de laatste maanden!
Van groot belang is het dat de auteur de bekering zelf aannemelijk weet te
maken. Hij gebruikt hiertoe de techniek van het dagboek, zoals Greene dit deed
in The End of the Affair. Het is naar onze smaak een kwestie van „words,
words, words". Op het kritieke moment lezen wij : Hoe kwam ik bij Hem ? Hij
alleen weet het. Ik tastte naar Hem en kon Hem niet vinden. Ik bad tot Hem die
ik niet kende, en Hij gaf geen antwoord. In de nacht weende ik omdat ik Hem
verloren had. IJdele tranen en nutteloze droefheid. Toen, op zekere dag, was Hij
er weer .... Na een korte onderbreking gaat het verder: Hij was er. Ik wist dat
Hij er was, en dat Hij mij maakte en nog steeds van mij hield. Er vallen geen
woorden te vermelden; er werd niet op stenen geschreven, geen donder op de
Thabor .... (p. 275) . Dit is pathos. Het onechte komt in alle scherpte naar
voren wanneer men hiermee passages vergelijkt uit Greene's The End of the
Affair, of dergelijke woorden plaatst in de mond van Sarah Miles of Bendrix.
De lezer wordt echter in zekere zin de mond gesnoerd, doordat de auteur God
opvoert en Hem op voorspraak van zijn dienaar Nerone een fysiek wonder laat
doen : het blinde zoontje wordt genezen. De serieuze vraag die hier gesteld dient
te worden is of een dergelijk optreden Gods ooit in een roman mag plaats vinden. Wij beweren niet dat er voor Gods werken geen plaats zou zijn in de
roman; wanneer naar Newmans woord de roman een registratie is van het leven
van de mens, dan moeten we zelfs concluderen dat in de echte roman God steeds
een plaats moet vinden, omdat Hij deze ook inneemt in het leven van de mens.
Het spreekt echter vanzelf dat de auteur zich geen God mag fantaseren; hij zal
met grote omzichtigheid zich houden aan Gods eigen openbaring. Hiertoe behoort ook. Gods onbegrijpelijkheid: zijn oordeel is niet als het onze, noch zijn
weg de onze. Is het dan ooit verantwoord om in fictie God een heel bepaalde,
nauwkeurig gedetailleerde rol te laten vervullen ? Zolang de auteur zich beweegt
binnen de openbaring van Gods bijzondere goedheid voor de zondaars, van Gods
toorn over schijnheiligen en huichelaars, enz., zullen er weinig bezwaren bestaan.
Anders liggen de zaken wanneer een schrijver God een heel duidelijk fysiek
wonder laat doen, en dit als onomstootbaar teken dat Hij deze medemens als een
heilige vereerd wenst te zien.
Het lijkt ons vrij duidelijk dat ook hier de auteur onder de invloed staat van
een onbegrepen Greene. In The End of the Affair gebeuren er na de dood van
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de half-bekeerde heidin toch ook wonderen. Niets is echter minder waar, Dit
wordt al onmiddellijk duidelijk wanneer we ons een ogenblik zouden indenken
dat de genezen buikpijn van het zoontje van de detective Parkis zou worden
voorgedragen als een wonder ! Wat er gebeurt is dat heel gewone feiten uit het
alledaagse leven van de mens: buikpijn die verdwijnt, een toevallige ontmoeting
met een vrouw die je eigenlijk niet goed kunt velen, een in de war gegooid plan,
e.d., geïnterpreteerd gaan worden als resultaten van een merkwaardige inmenging
van een dode. Bendrix heeft de crematie van zijn geliefde gemist; hij ziet nog
net de rook uit de schoorsteen opstijgen: spottend levert hij commentaar: daar
gaat zij, dat is het einde, ook van haar met al haar kletspraat over eeuwigheid en
eeuwige liefde ! Wanneer dan een uurtje later deze Bendrix de moeder van de
overleden vrouw ontmoet en haar niet kwijt kan raken, schuift hij de schuld
hiervan op de gestorven vrouw, waarvan hij zo juist beweerd heeft dat ze niet
meer bestaat. Het gaat er Greene hier helemaal niet om een wondertje te doen
plaats vinden: het gaat er om te laten zien hoe inconsequent Bendrix is, hoe zeggen dat men niet in een hiernamaals gelooft niet hetzelfde is als hier ook naar
leven ! Niet anders is het met de overige wondertjes ! Er is geen sprake van dat
Greene God zou laten optreden om door middel van een wonder zijn welbehagen
met deze vrouw kenbaar te maken. Wat God met de heilige zondaar na diens
dood doet, ligt geheel buiten de roman.
Het komt ons voor dat West hier een hoogst ernstige fout gemaakt heeft. Het
moest er vroeg of laat van komen. Bij de dood van de whisky-priest oordeelt de
schrijver niet: hij verwijst naar Gods macht en heerlijkheid (The Power and the
Glory) die tot in de afgrond van alle zondigheid kan neerdalen; bij de zelfmoord
van Scobie in The Heart o/ the Matter of die van Rose in het stuk The Living
Room buigen schrijver en lezer het hoofd: zij matigen zich geen oordeel aan over
het eeuwig lot. Dat deden echter wel enkele critici die Scobie gingen heilig verklaren. In deze roman doet de auteur het zelf. En hiermede gaat hij zijn boekje
als romanschrijver geheel te buiten. Het zou in het gunstigste geval, waarmede
we hier bedoelen dat het probleem van de heilige goed gesteld en uitgewerkt
was, reeds een ernstige misgreep zijn. In The Devil's Advocate keldert er de
gehele katholieke roman mee. En de oorzaak hiervan is juist dat hij de tragiek
van de heilige zondaar veel te oppervlakkig behandelt, omdat hij ze eigenlijk niet
kent. Dat komt er van indien men de roman gebruikt om de stelling te bewijzen
dat, met een lichte variant op een beroemd gezegde van Hamlet, „there are more
things in heaven and on earth, than are dreamt of in our theology'', en vooral
natuurlijk in onze moraaltheologie met verwante biechtpraktijk en pastorele
methodiek!
De doorgaans niet ongunstige kritiek op deze roman, die we aan het begin
van dit essay vermeldden, bewijst o.i, hoe handig Morris West de zwakheden
van zijn roman heeft weten te verbergen. Een oprechte liefde voor de armen en
verdrukten en een hevige afschuw van alles wat de Kerk tot een instituut maakt,
en daarbij een vlot gehanteerde pen, bergen het gevaar in zich dat hart en hoofd
van de lezer met elkaar overhoop komen te liggen. Voor wie zijn hoofd er bij
houdt, zullen de ongetwijfeld goede bedoelingen van de schrijver, laat staan zijn
geforceerd aandoende bellettrie, niet voldoende zijn om hem te overtuigen dat
West een waardevol, of ook maar een goed boek schreef. Integendeel!
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Albanië, Sovjet-Russische
speerpunt in de Middellandse Zee
A. VAN PETEGHEM

E

EUWENLANG hebben de Russen gevochten om een venster te hebben op
de open zeeën van Europa. Nu schijnt deze droom werkelijkheid te zijn
geworden. Niet alleen staan ze tot bij Lübeck en beheersen daardoor de Oostzee,
maar tevens hebben zij de Middellandse Zee in hun bereik door het bezit van
Albanië. Sinds 1 949 zijn de twee voornaamste havens van dit land, Durazzo en
Valona, sterk uitgebouwd en modern uitgerust, als basissen voor een onderzeevloot. Vooral Valona en het daartegenover gelegen eiland Sazani zijn van groot
strategisch belang. De afstand van daar tot de Italiaanse haven van Otranto be
draagt slechts 72 k.
in In 1949 verklaarde Churchill in het Lagerhuis: „Dit Gibraltar der Adriatische Zee is een van de gevaarlijkste punten van Europa geworden".
Op economisch gebied is het kleine Albanië, dat op een oppervlakte van
28.700 km 2 slechts 1.300.000 inwoners telt, helemaal niet interessant. Het bezit
praktisch geen geëxploiteerde ertsmijnen, levert geen massale landbouwprodukten en heeft geen ontwikkelde industrie. Ook militair zou Rusland er maar een
zwakke bondgenoot aan hebben: het land telt nauwelijks 70.000 soldaten en
40.000 politiemannen, die overigens slechts gedeeltelijk bewapend zijn. Het
strategisch belang echter van zijn positie is de hoofdreden waarom de Russen
Albanië stevig in hun vuist geklemd houden.
Hier willen we slechts enkele fasen belichten van Albanië's politieke ontwikkeling, vooral dan van het ontstaan en de groei van de communistische invloed.
Noodgedwongen moeten wij daarbij volstaan met een schematisch overzicht:
slechts heel weinig, en dan nog vaak onbetrouwbaar, documentatiemateriaal staat
ons in het Westen ter beschikking.

-

De vooroorlogse periode (1913-1939)
Twee feiten hebben van oudsher hun stempel gedrukt op de ontwikkeling van
het politieke leven van Albanië. Dit land, dat een schepping is van de grote
mogendheden op de Conferentie van Londen van 1913, heeft steeds sterk onder
vreemde invloed gestaan. Vooral de Italianen hebben zich daarbij niet onbetuigd
gelaten. Toen ze tenslotte op Goede Vrijdag 1939 Albanië binnenvielen en bezetten, was dit slechts de formele bekrachtiging van het satellietenstatuut, waarin
dit land zich sedert lang bevond. Van de andere kant bestond er en bestaat er
nog steeds, zoals we boven reeds zeiden, geen noemenswaardige industrie, was
bijna iedereen analfabeet, leefde men er van een primitieve landbouw en was de
maatschappelijke orde ofwel barbaars, ofwel feodaal. Vooral door het ontbreken
van een echt arbeidsproletariaat bood het niet zo'n heel gunstige bodem voor het
communisme.
De intellectuelen waren echter verdeeld in hun inzichten over de toekomstige
evolutie van hun land. Verschillenden onder hen studeerden in het buitenland,
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waren ernstig misnoegd over de Middeleeuwse toestanden in hun vaderland en
wilden er een maatschappelijke vernieuwing brengen door een gewelddadig optreden, een anarchistische revolutie. Anderen zochten hun heil in het fascisme
van Mussolini en reageerden vooral tegen de pan-servische beweging, die uitging
van Joegoslavië. Ten slotte was er een sterke groep, die steunde op Lenin en
vooral op diens. verklaringen over het zelfbeschikkingsrecht der kleine naties.
Verschillende auteurs hebben een theorie opgesteld over de oorsprong van de
Albanese Communistische Partij. De waarheid is, dat er v66r de oorlog wel talrijke communistische groepjes bestonden, maar er was nog geen sprake van een
eigenlijke partij. De aanvang van het communisme moet gezocht worden in de
oprichting van de Bashkini (Eenheidsgroep) in 1922. Meer een jeugdbeweging,
onder de leiding van A. Rasteni, was ze uiterst linksgezind, anti-servisch en
nationalistisch. Door koning Zogoe I in 1924 ontbonden, werd ze twintig jaar
later opnieuw opgericht door de nieuwe dictator Enver Hodscha.
Na de troonsbestijging van de juist genoemde Ahmed Zogoe, verlieten in
1928 verschillende linksgezinde intellectuelen het land. Zij vestigden zich vooral
in Oostenrijk, waar één van hen, de orthodoxe bisschop Noli, een revolutionair
comité stichtte onder de benaming: Nationale Bevrijding. Voor de ontwikkeling
van het communisme in Albanië zelf is deze groep van weinig betekenis geweest,
wel echter voor de verbinding met Moskou en de Komintern. In het binnenland
zelf werkten een groot aantal communistische kernen en groepen. Dezen streefden er niet naar zich te verenigen en hadden dan ook geen gemeenschappelijk
programma. Sommige telden slechts drie leden, de grootste, die van Korca,
slechts zeventig. Drie van deze groepen waren belangrijk: Zjarri (Het Vuur),
een intellectuele communistische beweging; Te Rin jte (De Jeugd) , een j ongerenbeweging; en vooral de groep gesticht door Ali Kelmendi, een agent van Moskou, die werkzaam was in Korca en . Schkodra. Tot deze laatste groep behoorden
de leden van de Puna-beweging, een soort van vakbond met als topfiguren Enver
Hodscha, de huidige dictator, die toen leraar was aan het Frans gymnasium van
Korca, alsmede zijn latere rivaal Kotsi Dsodse 1
Door het gebrek aan geschoolde leiders en door het uitblijven van enig resultaat op de Albanese bevolking, zag Moskou zich echter verplicht in 1937 de
partij te ontbinden. Daarmee werd in feite niets bedoeld, aangezien er niet eens
een eenheidspartij bestond. Slechts aan enkele personen werden directieven gegeven om de communistische ideeën zoveel mogelijk te blijven propageren onder de
band.
massa, buiten elk partijverband.
) .

Van 1939 tot 1944
Vanaf de inval van de Italianen op 7 april 1939 tot het begin van de Duitse
veldtocht tegen Rusland in 1941, bleef de houding van de verschillende groepjes
tamelijk passief. Gestreefd werd naar een verdere uitbreiding van het ledenaan1 ) Enver Hodscha is op 16 oktober 1908 geboren in Gjinokastre, in het Zuiden van
Albanië, uit een welgestelde handelaarsfamilie. Hij studeerde rechten in Montpellier en
Parijs, en kwam daar in contact met het intellectuele bolsjevisme. Na zijn studies
werkte hij een tijdlang op het consulaat-generaal van zijn land te Brussel. In 1936
keerde hij naar Albanië terug, en werd er leraar aan het Frans gymnasium tot de inval
van de Italianen. Vanaf 1939 tot 1941 dreef hij een tabakswinkel in Tirana, en in die
tijd werd hij de ziel van de communistische weerstand. Als dictator van Albanië heeft
hij zich tot nu toe kunnen handhaven, niet zonder stelselmatig zijn tegenstanders te
hebben geliquideerd.
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tal, maar niemand stelde enige pogingen in het werk om een gemeenschappelijk
optreden te bewerken. Doch van 1941 tot 1944 gebeuren er belangrijke dingen:
Albanië geraakt meer en meer onder de invloed van Joegoslavië, om ten slotte als
het ware een satelliet van een satelliet te worden. En van nu af wordt de basis
gelegd van de latere volksrepubliek in communistische zin.
De belangstelling van Tito voor Albanië dateert van het begin van 1941.
Onmiddellijk na de Duitse aanval op Joegoslavië kwamen twee vertegenwoordigers van Belgrado naar Tirana, nl. Miladin Popovic als politiek adviseur en
Dusan Mugosa Sala als militair deskundige. Zij moesten er voor zorgen in naam
van Tito, alle groepen te verenigen in één enkele communistische partij . Tevens
zouden ze de verzetsbeweging tegen Duitsland en Italië organiseren. Zoveel mogelijk inspireerden ze zich hiervoor op de partisanen-beweging van hun eigen
land. Dusan Mugosa Sala en Popovic boekten spoedig succes: reeds op 8 november 1941 slaagden ze erin een formeel akkoord te bereiken met verschillende
prominente communistische figuren en stichtten te Tirana de Albanese Commu-nistische Partij . Tito zelf liet een proclamatie overbrengen, waarin hij er onder
meer op aandrong, dat de partisanen zich in alles eng verbonden zouden voelen
met de Sovjet-Unie, de sterke leidster in de strijd van het proletariaat tegen het
kapitalisme. Daarbij echter moesten ze nauwe banden smeden met de andere
strijdende Balkanvolkeren (lees Joegoslavië) in de weerstand tegen de fascistische overweldigers. In het Voorlopig Centraal Comité van de Albanese Communistische Partij hadden verschillende personen zitting, die later onder elkaar de
heerschappij zouden betwisten. De belangrijkste hiervan zijn de reeds eerder genoemde figuren, Enver Hodscha en Kotsi Dsodse.
Het was duidelijk, dat de nieuwe partij in alles slechts een filiaal was van die
van Joegoslavië. Directe verbindingen met Moskou had ze niet en alle directieven
kreeg ze van Belgrado, waarlangs ook alle berichten naar de Sovjet-Unie werden
doorgeseind. Het was ook trouwens door Tito's toedoen, dat Moskou er ten
slotte in toestemde de Albanese Communistische Partij officieel te erkennen, ze
toe te laten een congres samen te roepen en een definitief centraal comité te kiezen. Het eerste congres had plaats op 16 december 1942 en werd gevolgd door
een tweede in maart 1943, een derde in juli van hetzelfde jaar. De besproken
problemen waren hier telkens dezelfde, n.l. de strijd tegen de bezetter, en tegen
de niet-communistische verzetsbewegingen, en de uitbouw van de partij.
De communistische partisanen begonnen hun optreden tegen de as-mogendheden in juni 1942, met de vernieling van een Italiaanse telefooncentrale. Tegen
het einde van dat jaar waren verschillende streken helemaal in hun handen. Toch
bestonden er toen nog geen blijvende partisanenkaders. Verzetslieden vochten en
gingen dan gewoon opnieuw aan de arbeid. Slechts op aandringen van de Joegoslavische vertegenwoordigers begon men in Tirana van lieverlede ook geregelde
troepen te vormen. Op 16 september 1942 werd te Peza een conferentie georganiseerd tussen alle weerstandsgroepen. Naast de communisten zelf namen ook de
Legaiztet -groep (koningsgezind) en de Republikeinse Actie onder de leiding van
kolonel Abbas Kupi er aan deel. Hodscha stelde voor, twee afdelingen te vormen: de partisanen (met als embleem een rode ster) en de nationale vrijwilligersbenden (met een adelaar) . Samen zouden deze de Nationale Vrijheidsbeweging vormen, geleid door een raad die uit vier partisanen en twee niet-communistische leden zou bestaan. Deze laatsten werden echter zorgvuldig uitgekozen door
Hodscha en diens partijgenoten. Aldus trachtten de communisten de andere ver-
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zetsgroepen de wind uit de zeilen te nemen. Doch helemaal zouden zij daar niet
in slagen. Door het overwicht van de partisanen werden de rechtse groepen ertoe
gedwongen zich te verenigen in een nieuwe beweging, de zgn. Balli Kombetar
onder de leiding van Midhat Frasen.
Op aanraden van de Britse Militaire Missie in Albanië, had een tweede contact
tussen de weerstandsgroepen plaats op 2 augustus 1943. Men besloot er een
Comité voor de Nationale Bevrijding te stichten, een soort van revolutionaire
regering, die de verschillende acties zou coördineren. Het bleef echter bij een
akkoord op papier, daar Belgrado de Albanese communisten dwong de overeenkomst te verbreken. Van de ene kant was de Balli Kombetar te sterk om zich
klakkeloos te laten opslorpen door de partij van Hodscha, maar van de andere
kant vreesde Tito de eis, die in de overeenkomst tot uiting werd gebracht, dat na
de oorlog Kossowo weer aan Albanië zou komen 2
Van nu af gaan de verzetsgroepen uiteen en vechten zowel tegen de bezetter,
als onder elkaar. Hierdoor waren de communisten onmiddellijk in het voordeel. Ze
werden geruggesteund door de geallieerden, Belgrado en de Griekse communistische guerilla-strijders. Bovendien traden zij met meer geweld op. En na de capitulatie van Italië in september 1943, hadden zij het geluk beslag te kunnen leggen op bijna de hele Italiaanse wapenvoorraad 3 ). De Balli Kombetar daarentegen slaagde niet in zijn pogingen om Duitse wapens te kopen waarmee ze zich
na het vertrek der Duitsers tegen de communisten zouden kunnen verdedigen.
De rechtse beweging werd aldus lam geslagen en overgeleverd aan de weerwraak
van de partisanen.
Deze laatsten hadden intussen in het Zuiden van het land vrije verkiezingen
gehouden en een Nationale Vergadering opgericht. Op het einde van 1944 werd
deze omgevormd tot een anti-fascistische Nationale Bevrijdingsraad, bestaande
uit een wetgevend organisme en een uitvoerend comité, dat een soort van voorlopige regering werd. Hodscha vervulde daarin het ambt van secretaris-generaal
der partij, minister-president en opperbevelhebber van het leger. Nadat ze op
29 !november 1944 was overgebracht naar Tirana, begon deze voorlopige regering een geweldige zuivering onder de rechtsgezinden en vooral onder de leden
van de Balli Kombetar, die niet naar het buitenland hadden kunnen vluchten. De
strijd tegen de bezetter was gestreden, die voor de op-bouw van een nieuwe volksrepubliek kon beginnen.
) .

De eerste naoorlogse periode 1944-1948
Daar het vooroorlogse regime van koning Zogoe geen partijen had geduld en
de niet-communistische Balli-Kombetar nu uitgeschakeld was, bleef slechts de
communistische partij over. Ze was sterk georganiseerd, beschikte over de grootste militaire macht, heroverde de meeste steden, en de partijtucht dwong haar
spoedig over te gaan tot 'bloedige zuiveringen onder de voor haar programma
verdachte Albanezen,
Ten overstaan echter van het buitenland, en vooral tegenover het Westen,
2) Kossowo, een gebied in Joegoslavië, maar aan de Albanese grens, en praktisch
uitsluitend bewoond door Albanezen, zal in 1948 een der twistpunten worden tussen
Tito en Hodscha.
3) In feite speelde zich hier ten dele dezelfde tragedie af, als in Joegoslavië tussen
de partisanen van Tito en de Chetniks van Drasa Michailovitsj.
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moesten de machthebbers in Tirana de schijn trachten te redden. Ze streefden
naar internationale erkenning. Eens te meer gaven Engeland en de Verenigde
Staten toe, maar ze eisten vrije verkiezingen. Deze vonden plaats in december
1945 en gaven 94% der stemmen aan het Nationale Front der partijen, met een
deelname van 90% der kiezers. Daarop wilde men het nieuwe regime erkennen
en op 11 januari 1946 werd Albanië officieel uitgeroepen tot een volksrepubliek.
Dr. Omer Nishani werd president, maar in werkelijkheid berustte de macht bij
het drietal: Enver Hodscha (minister-president, minister van buitenlandse zaken,
minister van oorlog en secretaris-generaal van de partij), Kotsi Dsodse (plaatsvervangend premier en minister van binnenlandse zaken) en Mehmet Schehu.
Nog in hetzelfde jaar echter trokken de Westelijke mogendheden zich uit Albanië terug, na het eerste en het tweede incident van Korfoe 4
De banden met Joegoslavië, die gedurende de oorlog reeds zo nauw waren,
werden nog verstevigd. Reeds op 28 april 1945 knoopte Belgrado diplomatieke
betrekkingen aan met Tirana en zond het militaire hulp. Er komt een tolunie tor.
stand tussen de twee landen. Het budget van Albanië werd in 1947 bijna voor
57%, in 1948 voor 50% gedragen door Joegoslavië.
Op het binnenlands vlak zorgde het driemanschap ervoor het communisme
steeds sterker uit te bouwen. Ze gingen over tot massale terechtstellingen en
arrestaties (ongeveer 80.000 van 1945 tot 1955). Op economisch gebied beloofden ze de handel en de nijverheid vrij te laten, maar begonnen al spoedig met
nationalisaties, zodat er omstreeks 1948 praktisch geen vrije ondernemingen mees
bestonden. In de landbouw ging men echter geleidelijker te werk: in 1948 was
slechts 3,4% van de bebouwbare oppervlakte in kolchozen verenigd, in 1953
6% (tegen 0,6% in 1946) .
) .

De breuk met Joegoslavië in 1948
In juni 1948 breekt de Kominform met Tito. Daarmee lag Albanië helemaal
afgezonderd van de Sovjet-Unie. Reeds op 6 juli 1948 bekende Tirana kleur en
noemde de leiders van Belgrado verraders en Trotskisten. Aldus sloot het Centraal Comité van de Albanese Communistische Partij zich aan bij Moskou in
diens banvloek tegen Tito.
Twee redenen vooral kunnen hiervoor aangehaald worden. Ten eerste kwam
men in Albanië meer en meer onder de druk van Belgrado en vreesde men er
Tito's heerschappij. Tito's breuk met het Kremlin was dan ook een enige gelegenheid om zich te kunnen afscheiden van Joegoslavië, zonder zich in de ogen
van Moskou te compromitteren. De tweede reden was van meer persoonlijke
aard. Reeds lang vreesde Hodscha de grote invloed van Kotsi Dsodse, de favoriet
van Tito. De gebeurtenissen van juni stelden hem in staat zijn rivaal te liquideren, zoals dit in verschillende landen achter het IJzeren Gordijn met een reeks
invloedrijke politieke leiders gebeurde (o.a. met Rajk in Hongarije) . Dsodse
werd met bekwame spoed uit de weg geruimd. In oktober werd hij ontheven van
zijn minister-ambten (plaatsvervangende premier, en minister van binnenlandse
4 ) Op 15 mei 1946 werden twee Britse kruisers in de Straat van Korfoe door Albanese kustbatterijen zwaar beschadigd, en op 22 oktober van hetzelfde jaar liepen twee
Britse destroyers daar op Albanese mijnen. De Britse regering bracht het daaruitvol~
gend geschil voor het Internationaal Gerechtshof van Den Haag, dat Albanië op
15 dec. 1949 veroordeelde tot het betalen van een schadevergoeding van £ 843.947.
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zaken met het bevel over de politie) en verkreeg hij de post van minister van
industrie, wat in feite niet veel betekende in een zo industrie-arm land als Albanië. Op het einde van dezelfde maand verloor hij ook deze functie nog. Op
9 november werd hij gevangen gezet, in mei 1949 voor een militaire rechtbank
gebracht, op 11 juni tot de doodstraf veroordeeld. Het vonnis werd dezelfde dag
voltrokken.
Hodscha had zich aldus kunnen ontdoen van een machtige concurrent, maar
zou van nu af rekening moeten houden met een andere ster, n.l. Mehmet Schehu,
die ongeveer de plaats van Dsodse innam in het staatsapparaat en vanaf 1954 en
tengevolge van de nieuwe koers, die dan toch eindelijk ook in Albanië ingang
vond, minister-president werd.
Albanië sinds 1948
Na de breuk met Tito ging Albanië resoluut de weg op van een vastberaden
satelliet van Moskou en verscherpte zijn anti-Joegoslavische gezindheid. De tijd
lag in een ver verleden, dat Hodscha . zijn lofredenen uitsprak over Tito. Een
voor een verdwenen de Joegoslavische deskundigen en technici.
Deze koerswijziging bracht het land aanvankelijk in grote moeilijkheden. Een
strenge rantsoenering moest ingevoerd worden, die eerst in 1958 kon worden
afgeschaft. Ook de industrialisatie vlotte niet zoals het hoorde. Gebrek aan kapitalen en technici liet niet toe de verschillende economische plannen te verwezenlijken. Langzamerhand echter werd het ook voor de Sovjet-Unie duidelijk.
dat Albanië steeds belangrijker werd. Moskou begon zich in te spannen, om de
taak van Belgrado over te nemen. Sedert 1954 vooral liepen steeds meer Russische schepen de Albanese havens binnen. Russische technici namen de plaats in
van de vroegere Joegoslavische. Chroestsjef zelf getuigde van de belangrijkheid
van deze satelliet tijdens het bezoek, dat hij in mei 1959 aan dit land bracht.
Anderzijds stond de Chinese regering aan Tirana een lening toe van 5 5 milj oen
roebel, met ingang van februari 1959. Ook op cultureel gebied trekt Rusland
Albanië helemaal tot zich. Sinds 1948 is de Russische taal verplichtend op alle
scholen, in 195 3 werd een Russische academie geopend in Tirana. Het nieuwe
strafwetboek van 1 september 1952 is praktisch een kopie van het Russische.
In het binnenland werd het communisme steeds verder uitgebouwd. Terwijl,
zoals we boven zeiden, in 1953 slechts 6% van alle landbouwgronden in handen
van de collectieve boerderijen waren, mag men nu de collectivisering van de
landbouw en de veeteelt nagenoeg als volkomen beschouwen. Ook de private
nijverheden en de handelsondernemingen zijn alle genationaliseerd. Zelfs kan
men verder gaan en beweren, dat ook de mens dit proces heeft ondergaan. Op
15 december 1945 werden alle specialisten, handarbeiders en vaklieden burgerlijk gemobiliseerd. Vier maanden later volgden de ambtenaren en de bedienden.
Albanië moet als verloren beschouwd worden voor het Westen. Vele goede
kenners van dit land hebben vooral in 1948 gehoopt dat het zich zou afscheuren
van Moskou. Dit is niet gebeurd. De Sovjets hebben zich integendeel steeds sterker gevestigd in dit bolwerk aan de Middellandse Zee. Of hierin verandering
kan komen, is niet te voorspellen. Alles hangt af van imponderabilia, die een zo
grote rol spelen in de politiek. Maar zeker is, dat Moskou dit belangrijk steunpunt niet zonder slag of stoot zal prijsgeven.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

E topconferentie, die 16 mei a.s. te Parijs zal aanvangen, wordt door alle
deelnemers grondig voorbereid. Macmillan, Chroestsjef en Eisenhower
doen het door reizen resp. naar Afrika, Azië en Z.-Amerika, de Gaulle heeft zijn
eigen manier, hij tracht de Franse positie te versterken door een atoomexplosie.
Premier Macmillan kan voor zich de eer opeisen de eerste Britse premier te
zijn, die een Afrikaanse reis ondernam. Zijn doel was natuurlijk op de eerste
plaats er voor te zorgen de positie van Engeland in de snel veranderende Afrikaanse wereld op zijn minst gesproken te consolideren, liefst te versterken. Zou
dit lukken, dan zou dit vanzelfsprekend ook invloed hebben op de positie van
zijn land als grote mogendheid. Hij bezocht Ghana, het dit jaar onafhankelijk
wordend Nigeria, de beide Rhodesia's, Nyassaland en de Unie van Z.-Afrika. In
Ghana werd hem duidelijk gemaakt, dat Nkroemah van zijn land een republiek
wenst te maken, binnen het Gemenebest wil blijven en tevens voorstander is van
de „Verenigde Staten van Afrika" . De combinatie van dit alles lijkt ons vooralsnog erg moeilijk.
Overal werd Macmillan lastig gevallen over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Federatie, bestaande uit Zuid- en Noord-Rhodesia en Nyassaland. Steeds
weer hoorde hij de eis de nationalistische leider van dit laatste land, dr. Hastings
Banda, in vrijheid te stellen een maatregel, waarop een aantal conservatieve
jongeren in Engeland voor het vertrek van de premier op 5 januari ook reeds had
aangedrongen. Beleefd, maar ook niets meer, werd hij in Zuid-Rhodesia ontvangen, waar de blanke bevolking helemaal niet ingenomen was met zijn herhaalde
verklaring, dat Engeland de beide andere delen der federatie zal blijven beschermen, zolang deze geen eigen bestuur zullen hebben en duidelijk hebben verklaard een volledige en onafhankelijke federatie te wensen. Van verschillende
zijden vatte men dit op, alsof Macmillan de mogelijkheid van afscheiding openhield; zelfs meende de labour-oppositie in Engeland, dat voor haar nu toch nog
kans was medewerking te verlenen aan de commissie Monckton. Macmillan bleef
echter bij zijn mening, dat deze commissie moest adviseren over de verdere ontwikkeling der federatie en geen bevoegdheid had over ontbinding te praten.
Daar de bevolking in Noord-Rhodesia en vooral in Nyassaland niets wil weten
van samengaan met Z.-Rhodesia, omdat de blanke kolonisten daar voorstanders
zijn van een soort Z.-Afrikaanse apartheidspolitiek, zien wij voorlopig nog weinig resultaat van de in november 1960 geplande constitutionele conferentie voor
de federatie van deze drie landen.
In de Unie van Z.-Afrika slaagde Macmillan erin precies zoveel te zeggen, dat
hij zijn gastheren net niet beledigde, terwijl hij toch volkomen duidelijk was. Tot
grote spijt van de Britse labours, die politieke munt hadden willen slaan uit een
eventueel zwijgen van de premier over de apartheidspolitiek, verklaarde Macmillan in een toespraak tot het parlement in Kaapstad, dat het noodzakelijk was
rekening te houden met het groeiende politieke bewustzijn der Afrikanen; dat de
Engelsen tegenstanders zijn van het idee van superioriteit van het ene boven het
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andere ras en dat het Afrikaanse nationalisme door het W. moet worden aanvaard, daar anders het communistische bloc hiervan zou profiteren. Dr. Verwoerd kon slechts antwoorden, dat hij er een andere mening op nahield.
De tweede reiziger was Chroestsjef, die 10 februari naar Z.-O.-Azië vertrok.
Hij wilde door zijn bezoek de schade, die het optreden van communistisch China
in de laatste tijd had toegebracht aan het prestige der communisten, herstellen en
tevens de Sovjet-houding op de a.s. topconferentie duidelijk uiteenzetten aan de
neutralistische landen in de hoop, dat hun sympathie de positie van Rusland in
Parijs zal versterken. Ook hoopt hij door in deze landen voortdurend te wijzen
op de geweldige resultaten, die Rusland gedurende de laatste 40 jaren op economisch terrein heeft behaald, hen over te halen op dezelfde wijze aan hun toekomst te bouwen m.a.w. te winnen voor het communisme. Mogelijk heeft India
gehoopt, dat Chroestsjef zou willen bemiddelen in de Chin.-Ind. grensconflicten. Het is echter de vraag of hij erg veel invloed op het Chinese optreden kan
uitoefenen en of hij zich de weelde kan veroorloven om door zich voor India uit
te spreken Peking van zich te vervreemden. Chroestsjef verklaarde wel nogmaals,
dat alle internationale geschillen op vreedzame wijze moesten worden geregeld;
of er verband bestaat tussen dit bezoek en de laatste bereidverklaring van Peking
om met Nehroe te komen praten een aanbod, dat nu door de laatste is aangenomen -, is niet bekend. In dit verband is van belang, dat China en Birma
eind januari overeenstemming hebben bereikt over hun grenzen en tevens een
non-agressiepact hebben gesloten. Birma stemde hierbij toe in wijziging van de
Mac Mahonlijn t.g.v. China. Men zou dit tegen Nehroe willen uitspelen, maar
deze wenst vast te houden aan de natuurlijke grenzen temeer daar het gebied ten
Z. daarvan volledig het gezag van New Delhi erkent.
Tijdens dit bezoek sloot Chroestsjef een overeenkomst, waarbij aan India een
krediet werd verleend van 135 milj ard gulden tegen 21/2 % rente voor de verdere
industrialisatie. Opmerkelijk is, dat Chroestsjef na zijn verblijf in Indonesië nogmaals een ontmoeting met Nehroe heeft gehad in Calcutta. Was de premier van
Birma op dat ogenblik werkelijk alleen als pelgrim in die stad ? Ondanks dit
drukke contact met de communistische topfiguur blijkt India toch niet erg gesteld
te zijn op het communisme. Bij verkiezingen in de enige Indische deelstaat met
een communistische regering die overigens onlangs op non-actief werd gesteld
n.l. Kerala, waren de anti-communistische partijen zo verstandig samen te
werken en wisten zij de meerderheid te behalen.
In Indonesië, waar Soekarno zich enige tijd geleden de bevoegdheid heeft verleend om politieke partijen op te heffen als hem dit in zijn kraam te pas komt,
werd Chroestsjef nog met enig enthousiasme ontvangen. Het betekende voor
Soekarno al veel, dat Chroestsjef kwam, terwijl Eisenhower stelselmatig weigerde
een bezoek te komen afleggen. Dat hij na afloop ook tevreden is geweest, geloven wij niet. Zijn gast was soms bepaald onheus en oefende enkele keren felle
kritiek uit op plannen en daden van de Indonesische regering. Tenslotte werd er
door Rusland wel een aanzienlijk krediet verleend, maar dit was uitsluitend bestemd voor de bouw van fabrieken, een stadion e.d. Daarnaast schonk de S.U.
een ziekenhuis en beloofde steun aan de Indonesische aanspraken op W.-Irian,
maar de Indonesische regering was teleurgesteld over het totale bedrag en had
liever directe hulp gezien om verbetering te brengen in de slechte voedselpositie
van het land. Een militair akkoord er was zelfs een gerucht, dat de S.U. een
is niet tot stand gekomen. Stafchef, tevens
vlootbasis op Ambon zou vestigen
-
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minister van defensie, Nasoetion, blijkt niets te voelen voor nieuwe communistische infiltratie in het leger.
Einde februari is president Eisenhower begonnen aan een reis naar enkele van
de grote Z.-Amerikaanse staten. Hij wil hier een tegenwicht vormen tegen de
groeiende belangstelling van de S.U., die telkens weer opnieuw en niet zonder
succes probeert economische invloed in deze streken te krijgen. Rusland maakt
daarbij gebruik van de ontevredenheid in de Z.-Am. staten over de huns inziens
te geringe economische steun van de V.St.; het is nu Eisenhowers taak de Z.
Amerikanen ervan te overtuigen, dat de grote broer in het N. hen in het geheel
.niet achterstelt en bovendien niet probeert hen onder zijn voogdij te plaatsen. Hij
legt de nadruk op een militaire en economische samenwerking tussen alle delen
van het vasteland Amerika, waarbij ieder lid volledige zelfstandigheid zal behouden; hij probeert de achterdocht der Z.-Amerikanen weg te nemen, hetgeen hem
door een open en sympathiek optreden misschien kan lukken, maar ook in Z.Amerika weet men, dat de officiële benaming van de grote broer in het N.
„United States of America" is.
De vierde man onder de Groten acht zijn prestige aanzienlijk gestegen door
het feit, dat zijn land op 13 februari er in slaagde via een atoomexplosie zich te
voegen bij de drie andere atoommogendheden. Hiermee is Frankrijk nog niet in
de atoomclub opgenomen en er is natuurlijk geen sprake van, dat het de anderen
zou kunnen inhalen. Dit lijkt ons ook niet de bedoeling van de Gaulle; hij heeft
slechts zijn visitekaartje afgegeven en hoopt nu evenals Engeland ingewijd te
worden in de Amerikaanse atoomgeheimen. Eisenhower heeft al in het begin van
februari gepleit voor opheffing van de Mac Mahon-wet, waardoor de Amerikaanse atoomgeheimen beschermd worden; hij gaf toe, dat het vreemd is, dat de
V.St. geen gegevens verstrekken aan hun bondgenoten over zaken, die allang
bekend zijn in Rusland. Het zal echter voorlopig zover nog niet komen, daar
zowel het State Department als het Pentagon er niets voor voelen. Het blijft
vreemd, dat men klaagt over W. achterstand en hoge kosten en toch duur gebrek
aan samenwerking handhaaft.
De reacties op de eerste Franse atoomexplosie waren niet enthousiast; speciaal
de onafhankelijke Afrikaanse staten reageerden fel en Ghana ging over tot het
nemen van economische sancties. Men is in deze kringen toch al niet erg over
Frankrijk te spreken i.v.m. het Algerijnse vraagstuk. Wel heeft Ferhat Abbas in
februari de Europeanen in Algerije verzekerd, dat zij in vrijheid zouden kunnen
blijven leven in een zelfstandig Algerije, en verklaarde hij in een latere zeer hoffelijke rede het geheel eens te zijn met het zelf beschikkingsvoorstel van de
Gaulle, maar de moeilijkheid blijft, dat de laatste als enige waarborg voor de
eerlijkheid van een volksstemming het toezicht door het leger aanbiedt en juist in
het optreden van dit leger hebben de Algerijnse rebellen niet al te veel vertrouwen. Toespraken van de Gaulle tot de troepen in Algerije tijdens zijn inspectiereis dezer dagen schijnen te wijzen op een verstarring van de houding van de
president, hetgeen dan weer moeilijkheden zou opleveren in Frankrijk zelf.
In Egypte is Nasser begonnen met de werkzaamheden voor de Assoeandam.
Nadat Rusland kredieten had verstrekt voor de eerste fase, is er sprake van geweest, dat W. landen dit zouden doen voor de tweede; W.-Duitsland had hier
o.a. belangstelling voor, maar vlak voor het bezoek van von Brentano aan Caïro
bleek Nasser met de S.U. een akkoord te hebben gesloten, waarbij de laatste de
tweede en mogelijk ook de derde fase zal financieren. Staat met deze weer stij
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gende Russische invloed in Egypte de houding van Nasser t.o. Israël in verband?
Er is weer herhaaldelijk sprake geweest van grensincidenten en men achtte de
toestand een week geleden zeer ernstig. Uit de aankondiging van een bezoek van
premier Ben Goerion aan de V.St. om aldaar een ere-doctoraat in ontvangst te
nemen leidt men af, dat de spanning iets verminderd is.
Zoals er gebrek aan samenwerking is bij de ontwikkeling van kernwapens zo
bleek er ook gebrek aan samenwerking te zijn bij de organisatie van de verdediging van W.-Europa. De W.-Duitse minister van defensie, Strauss, heeft reeds
maandenlang gewezen op het beperkte gebied der W.-D. Bondsrepubliek en de
daaruit voortvloeiende noodzakelijkheid om depots voor de Bundeswehr te vestigen in het buitenland. Er werd wel over gesproken, maar praktische resultaten
bleven uit. W.-D. ging toen besprekingen voeren met de Spaanse regering en dit
leidde tot ernstige kritiek bij de Nato-bondgenoten. Strauss beweerde, dat er
slechts informele 'besprekingen waren gevoerd en dat bovendien de Nato hiervan
op de hoogte was. Men erkende zijn argumenten als juist, maar vond zijn optreden hoogst ontactisch. Resultaat: de Nato gaat overleggen en de vereiste maatregelen nemen; hetgeen eerder had kunnen gebeuren.
In Italië heeft de Christen-democratische regering Segni haar ontslag ingediend. Tot nu toe werd zij gesteund door de liberalen, de monarchisten en de
neo-fascisten. De eersten hebben nu hun steun aan de regering opgezegd, omdat
zij het niet eens waren met het optreden van president Gronchi, die voorstander
is van de linkse richting in de D.C. ; ook wordt hem de slechte afloop van zijn
bezoek aan Moskou verweten. Daar Segni er niets voor voelde om te blijven
regeren dank zij de steun van de beide laatst genoemde partijen, wachtte hij geen
parlementaire uitspraak af; hij zou anders zeker een meerderheid hebben gekregen. Zo ontstond de zoveelste extra-parlementaire regeringscrisis, die deze keer
wel uiterst moeilijk is op te lossen.

I

NEDERLAND

Einde januari brak er in enkele delen van ons land een wilde staking uit onder
de buschauffeurs; reeds lang was er sprake van een aanmerkelijke achterstand in
hun lonen en de onderhandelingen over verbetering bleven voortslepen; de
ontevredenheid was begrijpelijk, maar het ogenblik slecht gekozen, daar er juist
binnen niet al te lange tijd een beslissing kon worden verwacht. Deze werd nu
enigszins vertraagd; men kan er nu over praten of deze wilde staking invloed
heeft gehad op het wegwerken van de achterstand en het in vooruitzicht stellen
van verdere verbeteringen.
Intussen dreigt een nieuw loonconflict nu in de bouwwereld. Bij het vaststellen van een nieuwe C.A.O. verklaarden de werkgevers wel een verhoging van de
lonen redelijk te vinden mits zij deze konden doorberekenen in de prijzen van de
reeds onder handen genomen werken; anders wensten zij de oude C.A.O. ongewijzigd te laten. Het College van Rijksbemiddelaars bleek het met deze redenering niet eens te zijn. De vakbonden hebben nu een ultimatum gesteld; bemiddelingspogingen zijn tot nu toe mislukt.
Het eerste conflict was o.a. aanleiding tot het bijeenroepen van een bijzondere
kaderdag der P.v.d.A., waarop de regering de Quay gebrek aan beleid werd verweten. De oppositie van de P.v.d.A. wordt scherper zoals ook bleek uit de her-
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haalde pogingen om de regering er toe over te halen onmiddellijk aan te vangen
met de indijking van de Lauwerszee, daar anders de veiligheid niet voldoende
zou zijn gewaarborgd. De regering bestreed dit laatste en wilde eerst een overzicht hebben van alle te verrichten grote werken om vervolgens de prioriteit te
bepalen; daarom wenste zij nog een paar maanden uitstel voor er een beslissing
werd genomen. De meerderheid verleende dit uitstel en er werd de opmerking
gemaakt, dat tijdens de lange periode, waarin de P.v.d.A. deel had in de regering, zij nooit zoveel haast had gehad met deze indijking.
J. Oomes
BELGIË
Een rede van dhr. Motz, liberaal partijvoorzitter, voor de liberale federatie van
Brussel, was symptomatisch: hij zeide dat de liberale partij de oppositie niet
vreest. Wat kon dit anders betekenen dan dat het tussen de coalitiepartners voor
de zoveelste keer niet bij ster vlotte ? In feite was het weer de oude kwestie. De
regering is indertijd gevormd op grond van een compromis dat de liberalen wel
nooit hebben willen naleven waar het de liquidatie van repressie en zuivering en
de regeling van het taalvraagstuk betreft, en dat door de G.V.P. steeds zeer node
werd aanvaard wat de kieswethervorming betreft. De liberalen vrezen dat deelneming aan een oplossing van de eerste problemen in de zin van het C.V.P.programma hun door hun traditionele kiezers zeer kwalijk zou worden genomen,
en eisen bijgevolg eerst hun kieswethervorming. Maar de C.V.P. vreest (wellicht
niet ten onrechte) dat hun partners op dat ogenblik helemaal onhandelbaar zullen worden en liever naar nieuwe verkiezingen gaan dan zich nog aan het regeringsakkoord te houden. Daar komt nog bij dat de minister die de repressie- en
zuiveringsproblemen onder zijn bevoegdheid heeft, de liberaal Merchiers, onwil
aan onbekwaamheid paart en men ziet onmiddellijk welke moeilijkheden
premier Eyskens moet hebben om zijn schip vlot te houden. Ondanks het verzet
van een aantal C.V.P.-senatoren tegen de amendering door de minister van het
ontwerp op art. 123 sexies, verzet dat een ogenblik zo beslist leek dat minister
Merchiers zijn biezen begon te pakken, is de heer Eyskens daar tot nog toe in
geslaagd. Zijn beslissend argument is: geen regeringscrisis zolang de Kongoproblemen niet definitief geregeld zijn. En zo werd de begroting van justitie toch
goedgekeurd.
En zo wordt verder geschipperd. Problemen worden uitgesteld, op de lange
baan geschoven, vanuit een nieuwe hoek hernomen. Dit wordt o.m. het lot van
het ontwerp-Servais tot sanering van de ziekteverzekering. Het ontwerp bestaat
in zijn grote lijnen sinds meer dan een jaar; het is ingediend voor het Parlement;
maar ten aanzien van het verzet vnl. van Waalse christelijke mutualistische kringen, na dat van de socialisten en de liberalen, werd het in zijn geheel weer
dubieus gemaakt. Besprekingen tussen de partijen werden aangeknoopt en een
eerste vergadering had plaats om uit te maken of de formule van een paritaire
driepartijencommissie, bijgestaan door technici, niet ook hier zoals in het schoolvraagstuk tot een oplossing zou kunnen leiden.
Als om leven in de brouwerij te brengen, is een ander probleem weer acuut
geworden: het taalvraagstuk. Zoals men weet zijn daarover besprekingen aanhangig bij de minister van Binnenlandse Zaken. De C.V.P., met de bedoeling,
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dank zij een nieuwe formule, ook dit probleem eindelijk uit de wereld te helpen,
had een studiecommissie met de behandeling van dit vraagstuk belast. Na 24 vergaderingen was een ontwerp van verklaring klaargekomen dat door het Nationaal Comité en de Partijraad besproken en op 20 februari als Verklaring door
het Nationaal Comité gepubliceerd werd. C.V.P.-voorzitter Lefèvre verklaarde
dat het een compromis was, dat als zodanig aanvaard of verworpen diende te
worden, en niet meer een basis voor discussie. De verklaring behelst afschaffing
van de talentelling, vastlegging van de taalgrens, schepping van een tweetalig
kader in de administratie van het land en de Brusselse agglomeratie, afschaffing
van de transmutatieklassen. Maar het compromis legt zich tevens neer bij de
feitelijke uitbreiding van de „olievlek" over acht Vlaamse randgemeenten van
Brussel en voorziet er zelfs de mogelijkheid tot oprichting van Franstalige scholen. Het werd onmiddellijk allerhevigst aangevallen door een aantal Franstalige
kranten, met alle valse argumenten, kwade trouw en onbegrip uit het arsenaal
van het taalimperialisme. Het verzet inbepaalde Vlaamse kringen kwam slechts
later los en richtte zich voornamelijk tegen de ontworpen regeling voor de randgemeenten. Het Nationaal Comité hield echter voet bij stuk en besliste, het compromis ne varietur voor te leggen aan het Congres van 5 en 6 maart te Charleroi,
dat aldus een bijzonder actueel belang kreeg.
De Ronde Tafelconferentie werd afgesloten op 20 februari, met een feitelijk
succes. Bijna overal werden de moeilijkheden geëffend. De resoluties, bij eenparigheid goedgekeurd, legden essentieel het volgende vast: zo spoedig mogelijk
na de verkiezingen zal een centrale regering worden aangesteld die op 30 juni
het bewind zal overnemen; de wetgevende' macht zal door twee Kamers worden
gevormd, een Kamer met 137 rechtstreeks verkozen leden, een Senaat bestaande
uit 14 leden per provincie; beide Kamers samen zullen het staatshoofd aanwijzen
en als constituante fungeren; de provincies zullen over een ruime autonomie
beschikken met een eigen regering en een eigen vergadering; een algemeen
vriendschapsverdrag zal worden gesloten tussen België en Kongo. Voor midden
april werd een R.T.C. voorzien in verband met de economische vraagstukken.
Tijdens de overgangsperiode werden aan de Gouverneur-Generaal een commissie
van zes, aan de Provinciegouverneurs commissies van drie zwarten toegevoegd.
De heren Kasavubu en Lumumba behoren tot de eerste. Tussen de Nationale
Bank en de Centrale Bank voor Belgisch Kongo werd een conventie ondertekend. Het sensationeelste was de bijeenroeping van de Kroonraad; maar gezien
de black-out werd daarover niets nader 'bekend dan dat hij zich met het probleem
der betrekkingen tussen België en Kongo had beziggehouden.
In Kongo worden koortsachtig de verkiezingen voorbereid. Opvallend is de
tendens naar ruime eenheidsformaties. Lumumba en Kalondji verzoenden zich
om opnieuw een unitaire M.N.C. te vormen. Minister De Schrijver vermocht een
overeenkomst tussen de vijandige Lulua en Baluba in de Kasai tot stand te brengen, waarvan echter nog niet vaststaat of ze zal gevolgd worden. L. Deraedt

Forum
Waugh over Knox
Ronald Knox is in de Engelse wereld
een der grote geloofsgetuigen geweest ger
durende een halve eeuw. Dit getuigenis
viel te meer op door zijn uitzonderlijke
begaafdheid, ofschoon slechts weinigen in
staat waren deze werkelijk in volle omvang en op juiste waarde te schatten.
Ook voor ongelovige intellectuelen was
echter zijn aanwezigheid voldoende om
hen voorzichtig te stemmen tegenover de
Kerk waaraan Knox zich in 1917, na
zware inwendige strijd, op 29~jarige leeftijd onderwierp. Van evangelischen huize,
groeide hij op in een sfeer van protestantse vroomheid en in een intellectuele omgeving die hem zeker niet ongemerkt naar
Rome voerden. Des te merkwaardiger is,
dat hij in de hoogst oorspronkelijke auto~
biografie welke hij veertig jaar geleden
schreef, vertelt hoe hij als zeventienjarige
op Eton de celibaatsgelofte aflegde „om
de Heer ongehinderd te dienen". Het is
een van de meest krasse trekken die zijn
leven •-- later zelfs zijn uiterlijk — gemeen had met dat van Newman.
Evelyn Waugh 1 ) , die mede onder
Kriox' invloed katholiek werd en tot zijn
vrienden behoorde, geldt als een der beste
hedendaagse Engelse auteurs. Hij voelde
zich in staat Knox' leven te schrijven en
Knox vertrouwde hem die taak toe. Geen
vanbeiden heeft zich vergist. Engelsen
zijn sterk in het biografische genre en de
man die het klassieke leven van -Campion
schreef, is met Knox niet beneden de maat
gebleven: beide zonen van Oxford zullen
mede blijven leven door Waughs toegewijde werk.
Waugh is de typische Engelsman die
zich met Knox tot de Engelse crème re
kent. Eton en Oxford hebben Knox onger
twijfeld sterk beinvloed. Ook een vreemdeling behoefde de priester slechts een
keer waar te nemen om te beseffen hoe
insulair hij was in manieren en accent.
Maar hij was geestelijk wijder dan de
meesten van zijn kring en liet tegendeel
van arrogant. Zijn optreden had niets

~

pompeus en was wellicht daarom zo veroverend. Hij behoorde tot het type Engelsen dat alle cliché's schuwt en op een
voor buitenstaanders bijna mysterieuze
manier zich tot een levende symbiose
maakt van originaliteit en conservatisme.
Een type dat men nergens anders aantreft
en dat pas helemaal Engels is als het met
anderen en nog meer met zichzelf „fun"
en daarmede onverliesbare vrienden kan
maken. „Fun" is zeker geen element dat
de boeken van Waugh kenmerkt en waar
hij in deze biografie ironisch is, ontbreekt
niet zelden een agressieve grimmigheid
die men bij Knox zelf hoogst uitzonderlijk
zal aantreffen. Ook waar deze satirisch is,
wordt hij nooit sarcastisch,
Knox charmeerde door zijn eenvoud.
Tekenend was zijn twijfel om met een
vriend naar de toenmalige Ierse president
te gaan en groot zijn verrassing begroet te
worden met de vraag wat hij de laatste
tijd toch had uitgevoerd en wanneer zijn
volgende detectieveverhaal weer uitkwam. De priester was meteen over zijn
spreekwoordelijke verlegenheid heen.
Toen hem gevraagd werd de eigen naam
te zetten in een exemplaar van zijn kort
daarvoor verschenen bijbelvertaling, aar
zelde hij even en stelde toen in zijn heldere handschrift: „For the Author, R. A.
Knox". Zijn eenvoud won allen, ook de
Engelse bisschoppen. Tegenover hen is
Waugh niet billijk geweest, zoals hij trouwens reeds erkende in de Tablet van 7
november jongstleden. In de biografie
wordt de voorstelling gewekt als aanvaardden de bisschoppen de opbrengst
van Knox' bijbelvertaling zonder hem
zelfs te danken. Het tegendeel is waar,
gelijk nu ook Waugh weet. Knox schonk
de Engelse bisschoppen de gehele financiële bate van zijn bijbelvertaling omdat,
zoals hij het karakteristiek in een later
bekend geworden brief aan Kardinaal
Griffin uitdrukte, hij niet wilde verdienen
aan de vertaling van het woord Gods.
Knox was een Erasmiaanse figuur inzo
ver hij hoge prijs stelde op bewegingsvrijer
heid. Die werd hem gegeven. Hij kon zich

1) Evelyn Waugh, Ronald Knox -- Londen, 1959, 357 pp.
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in vrijheid voorbereiden op de priesterwijding die reeds twee jaren na zijn overgang volgde. Hij werd benoemd tot leraar
in het klein-seminarie, een instelling die
Kardinaal Bourne nauw aan het hart lag.
Raspaarden passen nooit in welk tuig
ook, maar een grote geest leraar maken
op een klein-seminarie lijkt niet voor de
hand liggend. Anderzijds getuigt het van
psychologisch inzicht het lerarenkorps op
hoog peil te willen houden en de enorme
invloed die een leraar hebben kan niet te
onderschatten. Bij alle kritiek getuigt
Waugh dan ook: „St. Edmund's, with its
stalwart virtues and incidental imperfections, embodied the spirit which infused
the parishes and controlled the policy of
the Church of England. There he set himself to learn her language and her habits
of life, to love, and be loved by her typir
cal members. The lessons he learned and
the friendships he made there were as
formative as those of Eton, Balliol and
Trinity. During his time some sixty or
seventy priests passed through the sem nary as students and lecturers, some of
them on the way to bishoprics, and these
formed a solid company who in his later
years never failed him in respect and af~
fection, welcoming and supporting him in
his vicissitudes, accepting him without
reservation as one of themselves, and, in
very many cases, taking him as their mof
del. He was never to be, as R. H. Benson
had been, an exotic; at St. Edmund's he
was given a view ,leep into the human
heart of the Church and an intimation of
how he could best serve her" (p. 177) .
Of een zevenjarig verblijf nodig was?
Zijn bewonderaars betwijfelden het.
Knox' volgende taak ving in 1926 aan
in zijn oude academiestad. De aangewe~
zen plaats voor hem, zou men denken.
Maar het Oxford van 1926 was Knox
vreemd: zijn generatie lag op de slagvelden van 1914-1918 en de sfeer was sterk
veranderd. Doch zijn naam hing in de
herinnering. Hij was welkom in de academische kring en bij de katholieke studen~
ten voor wie hij tot 1939 werkte, terwijl
hij zelf weer aan het schrijven sloeg. In
die periode verschenen er een twintig publikaties en ontelbare artikelen van zijn
hand. Doch dit beschouwde hij als „pot-

boiling". Het aalmoezenierswerk en wat
daar bij kwam vergde veel van hem: ,,incessant contact with human beings does
seem to drain one's vitality and unfit one
for serious writing or the formation of
independent judgments" (p. 267) .
De algemene waardering voor zijn persoon blijkt uit het feit dat hij bij nationale
katholieke gebeurtenissen herhaaldelijk
als woordvoerder optrad. Knox was evenmin als Newman een groot redenaar. Gewoonlijk las hij af wat hij te zeggen had.
Maar zijn preken en toespraken, in de
vorm geheel anders dan die van Newman, waren eveneens zo zorgvuldig gestyleerd dat ze zonder meer konden worr
den afgedrukt voor brede kring. Of hij
over St.-Thomas More dan wel Chesterton, Henry VI, Roger Bacon of St.-Ignar
tius sprak, hij onderscheidt zich onmiddelr
lijk door oorspronkelijkheid van inhoud
en vorm, zoals blijkt uit een bundel als

Ca pti ve Flames.
Sommigen zagen hem met schrik en beven aan een bijbelvertaling beginnen.
Zijn voornaamste opponent was echter
niet een van huis uit katholiek maar eveneens een bekeerling en hoog gewaardeerd
classicus, Cyril Martindale. Tot deze in
jonge jaren ook met academische lauweren beladen Jezuïet had Knox zich jaren
vroeger gewend met het verzoek hem in
de Kerk van Rome op te nemen, omdat hij
tot de conclusie was gekomen dat de
Staatskerk, zoals hij 'iet uitdrukte, geen
been had om op te staan. Martindale antwoordde laconiek, dat zulk een negatieve
conclusie onvoldoende was om katholiek
te worden en een onderzoek naar de be~
nen van de Kerk van Rome gewenst was.
Alle waardering voor persoon en talent
beletten Martindale — zelf ook Bijbelvertaler --- niet, bezwaren te hebben tegen
Knox' bijbelvertaling. Maar de pater zat
tijdens de oorlog vast in Denemarken en
zo kon Knox een werk voltooien waarvan
het succes hem zelf verbaasde. Hij heeft
zijn methode van vertalen eerst per boek
uitvoerig verdedigd en later nog in zijn
Romanesvoordracht. De commentaren die
hij op het Nieuwe Testament leverde, be~
wijzen zijn inzicht in de tekst. Ofschoon
hij de Vulgaattekst van het Oude Testament vertaalde, ging hij eerst nog He,
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breeuws leren, omdat hij blijkbaar terecht
van mening was, hier anders te kort te
kunnen schieten ondanks zijn vlotte kennis van Grieks en Latijn. Dat hij in be~
trekkelijk korte tijd alleen een nieuwe vertaling van de Heilige Schrift leverde zonder zich geheel aan ander werk te onttrekken, is een verbluffend bewijs van
werkkracht en talent. De vertaling van
het N.T. verscheen „printed for private
circulation only" in 1944, die van het
O.T. „for private use only" in 1949. Genesis-Esther bevat de opdracht aan Kardinaal Griffin van de „indignus interpres".
Hij had toen afscheid genomen van
Oxford en leefde in afzondering. Eerst bij
de Actons op Aldenham en toen deze
vrienden naar Afrika emigreerden, vond
hij een tehuis bij de schoondochter van de
liberale premier, Mrs. Asquith, in Melis,
wiens echtgenoot, een van Knox' Oxford~
se vrienden, in de eerste wereldoorlog
sneuvelde. Daar heeft hij, geëerd door de
Kerk en Oxford, de laatste jaren van zijn
leven doorgebracht. Daar is hij gestorven
en begraven.
Toen hij doodvermoeid zijn laatste
voordracht in Oxford had gehouden, ging
hij naar zijn oude vriend in Downing
street 10, die blijkens Waughs biografie
zo dicht bij de Katholieke Kerk stond. ( C
is Mr. Macmillan) . Van Mr. Macmillans
dokter hoorde Knox de diagnose van zijn
ziekte en de korte tijd die hij nog te leven
had en zo voorbeeldig doorbracht, Zijn
heengaan, op 24 augustus 1957, werd in
Engeland gevoeld als een nationaal verlies. De premier en dehertog van Norfolk
behoorden tot de ondertekenaars van een
oproep in de Times om zijn herinnering
blijvend te bewaren. Newmans borstbeeld
staat in de tuin van Trinity onder zijn geliefde leeuwebekken en dat van Knox be
vindt zich in het College dat beide katholiek geworden geestelijken ereleden maakte.
Uit Waughs voortreffelijke biografie
rijst Knox op als het „beau idéal" van de
katholieke Engelsman. Hoeveel meer er in
hem omging dan hij uitte, bewijst niet
slechts zijn in 1945 verschenen en te weinig opgemerkte God and the Atom, maar
vooral ook het rijpe Enthusiasm waarmee
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hij alleen reeds blijvend naam heeft gemaakt. Wie met Knox in contact kwa~
men, beseften dat hij in maar niet van
deze wereld was. Het kostschoolmeisje
dat tussen altaar en biddende Knox liep,
zei later de indruk te hebben gehad door
heilige sfeer te snijden. Waugh heeft niet
geprobeerd van Knox een heilige te maken, maar in de epiloog van zijn werk
laat hij Knox zelf spreken in een gebed
dat onder diens nagelaten papieren werd
gevonden als inleiding tot een onvoltooid
boek. Zo engelen Engels schrijven, schijnt
er één Knox te hebben gedicteerd toen hij
dit stuk schreef en besloot met de bede:
„So I would ask that .... some few may
learn to onderstand you a little, and to
love you much". Die epiloog is het zegel
op zijn leven.
P. Kasteel

Het geval Chessman
Op vrijdag 19 februari heeft Caryl
Chessman voor de achtste maal uitstel
van executie verkregen, ditmaal op het
allerlaatste nippertje. Wanneer dit stuk
verschijnt, zijn de 60 dagen respijt die hem
verleend zijn, weer bijna verlopen. Indien
tegen die tijd de uitvoering van de doodstraf in de Staat Californië afgeschaft
wordt, hebben het „geval" Chessman, de
persoonlijkheid van Chessman en zeker
ook Chessmans geschriften daar ongetwijfeld het hunne toe bijgedragen. Terwijl hij,
sinds 25 juni 1948, in de staatsgevangenis
van San Quentin op zijn executie wacht,
heeft deze man o.m. drie boeken geschrer
ven': Dodencel 2455, Vuurproef en Mijn
laatste kans 1 ) . Het zijn niet alleen autobiografische werken vol dramatische spanning; ze vertellen vooral van zijn ,,juridische" ervaringen, van zijn verbeten verdediging tegen de beschuldigingen én tegen zijn berechting, en vormen een stevig
pleidooi voor de afschaffing van de doodstraf.
In Dodencel 2455 vertelt Chessman zijn
lotgevallen op het terrein van de misdaad,
van zijn prille jeugd af tot aan zijn ter
doodveroordeling in zijn 28e levensjaar.
Herhaaldelijk krijgt hij zeer zware straffen

1} Cell 2455 Death Roux — Trial by Ordeal — Face

of Justice.
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uit te boeten, maar telkens weer hervalt
hij van de ene misdaad in de andere: roofovervallen, revolvergevechten met de politie, ontsnappingen uit de gevangenis.
Tot men in hem de beruchte „bandiet met
het rode licht" meent te herkennen en hem
definitief inrekent.
Wekenlang had een boef Los Angeles
en de omgeving onveilig gemaakt. Hij
verplaatste zich met een Ford-wagen
voorzien van een rode lantaarn en een zgn.
politieradio, zocht de eenzame plekken op
waar verkerende paartjes in het donker in
hun geparkeerde wagens zaten te praten,
eiste onder bedreiging met een revolver
de portefeuille van zijn slachtoffers, lokte
vaak de vrouwen mee om hen te misbruiken. Nauwkeurige signalementen en
zwaargewapende rechercheurs konden hem
niet te pakken krijgen, tot op het ogenblik
dat men hem na een vuurgevecht in handen
kreeg in omstandigheden die op het eerste
gezicht overeenkwamen met het signalen
ment van de „bandiet met het rode licht".
Vele getuigen herkenden hem als zodanig.
Chessman loochende alle schuld aan de 18
misdaden welke deze bandiet ten laste
werden gelegd, maar door de jury van de
districtsrechtbank te Los Angeles werd hij
aan 17 dezer schuldig bevonden. Door
één en hetzelfde arrest wordt hij veroordeeld tot een totaal van twee doodstraffen, één levenslange gevangenisstraf en
14 gevangenisstraffen, die alle „achter
elkaar" moeten ondergaan worden! 2 ) .
Het toeval wil echter dat hij kan profiteren van een pertinent proceduremiddel om
de uitvoering van zijn doodstraffen her~
haaldelijk te doen uitstellen. De Californi
sche wet bepaalt namelijk dat, indien de
stenograaf (d.i. de griffier) sterft tijdens
het proces, de rechter een nieuw proces
kan bevelen, wanneer het naar zijn mening
onmogelijk is, een aanvaardbaar verslag
van het eerste proces aan het Hof van
Beroep voor te leggen; indien in het eerste de doodstraf wordt uitgesproken,
wordt de behandeling in hoger beroep
automatisch noodzakelijk. In Chessmans
proces nu was de stenograaf twee dagen

voor de uitspraak van het vonnis overleden; het verslag (1200 pagina's) werd
naderhand gemaakt door een stenograaf
die de aantekeningen van de overledene
niet kon lezen en vaak moest afgaan op
de herinneringen van de openbare aanklager. Doch de herziening van het proces
wordt Chessman geweigerd. Chessman
werpt zich met verbeten hardnekkigheid
„in een juridische oorlog met de Staat
Californië". Geen enkel middel wordt on~
benut gelaten, tot hij op 15 januari 1954
de Gouverneur van Californië om genade
smeekt.
Dit eerste boek is, in vergelijking met
de twee andere, m.i. het best geconstrueerd. Biografisch vormt het een climax die
aanvangt met het „boeiende" verhaal van
de opeenvolgende misdaden en uitloopt in
de eindeloze gerechtsprocedure. Maar het
is veel meer dan een opeenvolging van
avonturen. Het is een uitdaging aan de
samenleving, die met al haar instellingen
en gezagsorganen wel kan straffen, maar
de misdaad niet kan uitroeien. „Naar mijn
mening bewijst mijn leven één ding heel
duidelijk en overtuigend: wanneer zich
uiteindelijk een antimaatschappelijke persoonlijkheid ontwikkelt, dan ontstaat die
als gevolg van de kracht waarmee uitwendige machten inwerken op het gemoed,
de geest of de ziel (hoe men het maar wil
noemen) van de jongere". Met hartstocht
wordt dan de vloek beschreven van een
jarenlang verblijf in de „dodengang", de
afdeling van de terdoodveroordeelden die
wachten op hun executie. Welk een ziele
sterkte en fysische kracht wonen in deze
man die erin slaagt zijn eigen drama stuk
voor stuk te herschrijven, terwijl hij de
ene na de andere van zijn „collega's" naar
de gaskamer ziet voorbijtrekken, en niet
alleen blijft vechten voor het behoud van
zijn leven, maar zich 'ook diep en scherp
bezint op de zin en het gebruik van dit
leven. Hij onderhoudt zich daarover met
de gevangenisdirecteur, en komt tot het
inzicht: „dat ik op heel wat bevredigender
en constructiever wijze zou zijn geslaagd,
als ik in de maatschappij half zo hard had

2i Het verloop van een strafproces in de Angelsaksische landen, de uitvoering van de straf (het
toedienen van cyankalipillen in een hermetisch gesloten gaskamer tijdens een spectaculair ceremonieel van loerende getuigen) enz. ware een afzonderlijke bijdrage waard, waaruit zou blijken
hoe vreemd onze continentale rechtsspraak daartegenover staat.
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gewerkt om iets goeds van mijn leven te
maken, als ik hier in de Dodengang had
gedaan alleen om te blijven leven. Besefte
ik niet, dat intelligentie en bekwaamheid
ook konden aangewend worden voor een
doel dat zowel voor de mens als voor de
maatschappij aanvaardbaar was?"
„Toen ik het laatste hoofdstuk van Dodencel 2455 had bereikt, kon ik volkomen
naar waarheid schrijven: door de lange
jaren doorgebracht in deze smeltkroes, die
men dodengang noemt, heb ik mijn verbittering, mijn hart en mijn gewelddadigheid
overwonnen. De Dodengang heeft me geleerd te studeren, zoals ik nog nooit heb
gestudeerd, een discipline te aanvaarden,
waaraan ik me nooit zou hebben onderworpen, een dieper inzicht te verwerven
in alle fasen van het probleem van de mis-

daad, waarvan ik gebruik hoop te maken
om een waardevolle bijdrage te leveren
tot de oplossing van het probleem. Dit
boek vormt er het begin van; ik hoop en
vertrouw, dat het tevens de eerste mijlpaal
is voor de weg die terugleidt uit de uiterste duisternis". Zo schrijft Chessman in
een der eerste bladzijden van Vuurproef.
Dit tweede boek vormt dan het verhaal
van de voortgezette procedurestrijd, van
contacten en samenspraken met ontelbare
mensen. Ieder acteur van het schouwspel
moet eraan geloven: rechters, procureursgeneraal, stenografen, sociologen, psychiaters, advokaten, wetgevers, gevangenisdirecteurs, vrienden en journalisten. De
pers , want Chessmans boek volgt die
aandachtig , noemt hem ofwel „een geil
psychopatisch beestmens, kil van hart en
kil van blik", ofwel „een mens vol zielesmart en doodsangst". Intussen komt zijn
zaak tot zevenmaal toe voor het Californische Hof van Beroep, dan naar het
Hoge Gerechtshof der Verenigde Staten.
Op 14 januari 1955 krijgt Chessman voor
de zoveelste maal uitstel. Hartstochtelijk
blijft hij zijn zaak verdedigen, en blijft hij
zijn verdediging zien als een constructieve
bijdrage tot het Recht: „ .... Het werd
geschreven niet om de persoonlijke belan~
gen van Caryl Chessman te bevorderen,
maar alleen om te beletten dat de zaak
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in leven bleef of stierf, ik hoopte vurig
dat het beschrijven van mijn problemen en
ervaringen ertoe zou bijdragen de maatschappij ervan te doordringen dat de gaskamer en een wrekende gerechtigheid
geen oplossing vormden".

Mijn laatste kans ten slotte beschrijft de
voorbereiding en behandeling van een
nieuwe poging voor het Federale Gerechtshof op 11 januari 1956, die uiteinder
lijk op 18 oktober in beroep werd afgewezen. Chessmans inzet was: „dat zijn ver

-

oordeling op onwettige wijze was tot
stand gekomen ten gevolge van een vol-

gens hem frauduleuze en onjuiste uitwerking van het proces-verbaal ter zitting,
dat na de dood van de gerechtsstenograaf
door een oom van de officier en onder
toezicht van het Openbaar Ministerie tot
stand was gekomen en dat door het Hoge
Gerechtshof van Californië is gebruikt als
basis voor zijn beslissing het doodvonnis
en de andere vonnissen te handhaven".
Hardnekkig wordt verder gestreden met
krantenkoppen, vrienden en advokaten.
De pen rust niet, om toch maar een kans
te krijgen opnieuw voor het Hof van Be
roep te komen met een herziening van het
eerste proces. Het verblijf in de Dodengang duurt voort, en voor een ander recht
moet eveneens een juridische strijd geleverd worden: het recht van de terdoodveroordeelde op zijn eigen manuscripten.

Zo gaat het voort tot op vandaag. Is
zulks dan alleen mogelijk in de V.S.? Wat
er ook van zij, er is een vraag die alle
mensen aanbelangt. Is de doodstraf en de
uitvoering ervan in onze moderne samenleving nog gerechtvaardigd? Chessmans
werk geeft geen bevredigend antwoord.
Maar het dwingt de lezer tot het aanh^ren van een hartstochtelijk getuigenis.
Eén besluit dringt zich op,. voor de maatschappij komt het er in ieder geval op
aan, maatregelen van voorbehoedende
aard te nemen, ten einde de menselijke be^
trekkingen van de burgers onderling gaaf
te houden. Dr. Jur. J. Lebeer

Machten en Mensen

Chessman zou worden aangegrepen i m

Bij zijn streven om de natuur aan zich
dienstbaar te maken komt de mens voor

alles wat negatief was in de bestrijding
van de misdaad te vereeuwigen. Of ik nu

wordt slechts meester der dingen door zich

een merkwaardige paradox te staan: hij
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aan een zakelijke, onpersoonlijke discipline
te onderwerpen. Om de natuurkrachten
naar zijn hand te zetten moet hij zich een
techniek scheppen en zich naar haar wetten richten. Om de natuur economisch
vruchtbaar te maken moet hij de economische mogelijkheden exploiteerbaar maken
in een economisch systeem en zich voegen
naar de eisen daarvan. Om het intermenselijk verkeer „menselijk" te maken moet
hij de menselijke samenleving organiseren
naar de wetten van haar eigen determinisr
me en zich onderwerpen aan de discipline
dezer organisatie.
Deze gegevenheid houdt gevaren in. De
mens kan vergeten dat deze menselijke
scheppingen slechts middel zijn tot m.enselijkheid: dan wordt hij de slaaf van zijn
eigen scheppingen, van de techniek, de
economie, de sociale organisatie. Wan~
neer hij zich slaafs conformeert aan de
eisen dezer scheppingen, blijft er van de
mens niets meer over dan de toepasser
van technische regels, de calculator van
economische interessen, de vertolker van
een sociale rol. Verliest hij zich in de preoccupatie deze scheppingen steeds maar
weer te verbeteren, dan verschraalt hij
tot „homo technicus", „homo economi~
cus", „homo organisator".
Beide gevaren zijn nauw met elkander
verbonden. Waar, zoals in onze maat~
schappij, het streven naar technische, eco
nomische, sociale vooruitgang de mens
niet meer loslaat, daar worden techniek,
economie, sociale organisaties machten
die de mens aan zich dienstbaar dreigen
te maken. De techniek dreigt het leven
van de mens te gaan beheersen: zowel de
technoloog wiens gehele belangstelling geabsorbeerd wordt door de technische
vooruitgang, als de toepasser die instrument wordt van het technische proces,
zijn slaven geworden van een verzelfstan
digde techniek. En hetzelfde geldt, mutatis
mutandis, voor het economische en het
sociale.
,

De steeds dieper ingrijpende invloed
van technische, economische en sociale
apparaten op ons leven, doet de vraag
rijzen hoe de mens eraan ontkomen kan
slachtoffer te worden van de machten die

hij zelf opgeroepen heeft. Dit is de vraag
die Dr. W. Banning stelt in een recente
publikatie, Machten en Mensen 1
Dr. Banning stelt het probleem niet
langs de abstracte weg waarlangs wij het
hier ontvouwden. Hij heeft een boeiender
methode gekozen: hij laat de lezer ontdek~
ken wat zich onder zijn eigen ogen afspeelt. Hij laat hem zien hoe beslissend de
techniek, het economische, organisatie en
bureaucratie in het leven van de moderne
mens ingrijpen en hoe de mens, geneigd
lijkt om volledig in de dienst van die
machten op te gaan.
Toch vervalt de schrijver niet in een
vruchteloos aanklagen der maatschappe
lijke ontwikkeling. Voor hem ligt het gevaar niet in de techniek, de economie, de
sociale organisatie als zodanig. Deze immers worden eerst „machten" door de
„ideologie" van de vooruitgang die haar
begeleidt. Het is de „ideologie" die er
„imperialistische afgoden" van maakt en
die de mensen ertoe brengt er het laatste
heil van te verwachten (p. 189) . De mens
dreigt in de ban dezer „machten" te geraken en zijn menselijke doeleinden te vergeten, omdat hij geneigd is de vooruitgang
op technisch, economisch en sociaal gebied te vereenzelvigen met vooruitgang in
menselijkheid.
Dit werk is meeslepend in de beschrijving en analyse der verschillende „mach~
ten". Het wordt echter onbevredigend
waar de schrijver de wegen aanwijst
waarlangs wij de „ontmenselijking" kunnen tegengaan. Daar moet de kritische
lezer onherroepelijk tot de slotsom komen:
als dat allemaal moet gebeuren dan hoeven wij er niet aan te beginnen, het is gewoon niet meer bij te houden wat er allemaal van ons gevraagd wordt. Men is
daarom geneigd zich af te vragen of Dr.
Banning niet te zwaar tilt bij het zoeken
naar een uitweg. Maar dat is niet de
eigenlijke vraag die zich stelt. Ten aanzien van dit boek is een meer fun,damenr
tele kritiek op haar plaats: het onthult de
problemen die zich in het maatschappelijk
leven stellen zonder oog te hebben voor
het feit dat datzelfde maatschappelijke
leven voortdurend reeds aan een oplossing werkt.

1) Uitg. De Erven F. Bohn N.V., Haarlem, 1959, geb. f 7,50.
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In Machten en Mensen stuit men herhaaldelijk op het verschijnsel dat maatschappelijke krachten de ontwikkeling ten
goede leiden. Er wordt gesproken van
„sterke immanente krachten" die tot een
gezonder opvatting van de Staatszaak geleid hebben, van een ontwikkeling die
„verwerkelijking van de sociale grondrechten terwille van de vrijheid" bracht
(pp. 46~47) . Men leest dat de werkelijke
vrijheid der massa gegroeid is (p. 110) en
dat in Europa „macht beteugeld werd
door recht" (p. 135) . Men constateert dat
wij vooruitgegaan zijn in het onderlinge
respect voor elkanders wereld. beschour
wing (pp. 148-149) . Maar bij deze feiten
staat de schrijver niet stil om te vragen
hoe dit galles uit de activiteit van dezelfde
mens voortkomt die de technische en economische vooruitgang schiep.
Deze verschijnselen wijzen erop dat de
mens nog iets anders doet dan blind achter zijn afgoden aanlopen. Zij dwingen
ons om met Prof. Bonger aan te nemen,
dat de overgrote meerderheid der mensen
noch dwaas noch slecht is; dat de mensen
wel een tijd lang door dwaasheden verleid
kunnen worden, maar dat liet gezond verstand het op de duur wint: „ware het
anders, dan zou de mensheid reeds lang
te gronde gegaan zijn".
Dr. Banning, aan wiens werk wij deze
aanhaling ontlenen (p. 147) , is te zeer gevangen in zijn eigen wetenschappelijke
methode om een dergelijke opmerking
recht te doen wedervaren. Hij benadert de
werkelijkheid met een aantal ideaaltypi~
sche constructies, de „homo technicus", de
„homo economicus'', de „homo sociologi
cus". Hij vraagt zich af in hoeverre de
reële mens ernaar tendeert pure technicus,
volmaakt winststrever, perfecte rolvertol~
ker of functionaris te worden. Natuurlijk
vindt hij dan tendensen tot ,,ontmenselij~
king", want zo komen de „dwaasheden"
van de mens in het volle voetlicht te
staan. Maar als men op die manier de
werkelijkheid ondervraagt, verschijnt niet
het „gezonde verstand" dat de mens telkens weer van zijn dwaalwegen terug
doet komen.
Zoals de meeste sociologen vergeet Dr.
Banning de vraag te stellen hoe het toch
mogelijk is dat er nog steeds een ,,mense-
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lijke" samenleving bestaat. Hij onderzoekt
niet hoe de mens met al zijn dwaasheden
het klaargespeeld heeft techniek en economie telkens weer in dienst te stellen van
groter menselijke vrijheid. Hij vraagt niet
hoe verklaard moet worden dat die mens
een samenleving in stand weet te houden
waarin nog steeds gebouwd wordt aan
sociale verhoudingen die beter de vrijheid
van allen tot hun recht laten komen.
Wanneer men het goede in het maatschappelijke leven van zijn vanzelfspre
kendheid ontdoet en zich afvraagt hoe de
mens dit tot stand gebracht heeft, dan
moet men wel tot de slotsom komen, dat
in het leven nog zoiets werkt als het ,,ge-^
zonde verstand". Onze technische appa~
ratuur is heel iets anders dan het produkt
van een op hol geslagen technisch ver
nuft: zeker, de mens heeft zich aangepast
aan de eisen der techniek, maar omgekeerd heeft de techniek voortdurend reken
ning moeten houden met het protest van
de mens die zich ertegen verzet instrument van een verzelfstandigde techniek te
worden. Onze economie is heel iets anders
dan hetgeen tot stand gebracht zou zijn
als men het „vrije spel der economische
krachten" zijn gang had laten gaan: voortdurend werd de economische ontwikkeling
medebepaald door de wil van de mens de
economie aan menselijke waarden dienst
baar te maken. Ons sociale leven kan wel
de schijn hebben te verdwijnen in een
rationele sociale organisatie, maar het is
evident dat die sociale organisatie voort
durend onderhevig is aan veranderingen,
geïnspireerd door het verlangen naar verhoudingen in overeenstemming met de
waardigheid van de mens.
-

-

-

Met deze kritiek wil niet gezegd zijn
dat Dr. Banning de machten die ons bedreigen niet goed geanalyseerd zou hebben, maar wel dat het probleem van de
beheersing dier machten anders gesteld
moet worden. Voor Dr. Banning is het
alsof de observatie der werkelijkheid ons
problemen doet ontdekken aan welker oplossing nog begonnen moet worden. Maar
die problemen krijgen een heel ander aanzien als men tegelijk constateert dat de
mens steeds bezig is met het zoeken van
een „menselijke" oplossing en dat hij, tot

680

FORUM

nu toe, ondanks allerlei tijdelijke deviaties,
daar nog altijd in geslaagd is. Wil men
derhalve een reële kijk krijgen op het probleem van „Machten en Mensen", dan zal
men zich niet tevreden kunnen stellen met
het analyseren der „machten", men zal
tevens moeten nagaan hoe de ,,mensen",
zonder zich daarvan bewust te zijn, zich
inspannen om de „machten" baas te blijven. H. Hoefnagels S.J.

Conservatoren
contra tentoonstellingsmanie

niet geconsacreerde, heet van de naald
geleverde bijdragen tot de kunst, en die
deze ruimten innig en organisch willen betrekken in de pulsering van het alledaagse
maatschappelijke leven; anderzijds wordt
het herhaaldelijk verzocht om, door uitleningen buitenshuis, buitensteeds en buitengaats, zijn medewerking te verlenen
aan (initiatieven die wel een artistiek aanschijn hebben doch veeleer thuishoren in
het vlak van de nationale representativi~
teit, van demonstraties van internationale
verstandhouding of van de toeristische
industrie.

Mag men op goede gronden van een
hedendaags museumdirecteur vergen dat
hij een levendige, naar buiten gewende
activiteit aan de dag legt en zich hoedt
voor een al te esoterische of fouter oudheidkundige „splendid isolation" achter
de verschansingen van zijn wetenschappelijk beheerde schatten, de gemeenschap
heeft hem in de eerste plaats de taak opgelegd een verzameling van openbare bezittingen goed te bewaren. Niet zonder
zin noemt men zulk een functionaris in
sommige landen conservator.
Dat conserveren omvat velerlei bedrijvigheid. Het splitst zich vooral in het beveiligen, ordenen, catalogiseren, herstellen
en tentoonstellen van de kunstwerken,
maar het is duidelijk dat dit alles steeds,
en eerder veel dan weinig, verbonden blijft
aan het Leitmotiv in het mandaat: het patrimonium handhaven voor onszelf en
overdragen aan hen die komen, gaaf, ongeschonden, of ten minste in de staat
waarin de voorgangers het ons nalieten.
Zo bekeken, vervult de museumdirecteur
een zeer belangrijke deel-opdracht in de
bevordering van wat we leven-met-dedoden noemen.
Nu wil het lot dat dit uiteraard naar ingetogenheid en geconcentreerde onbewo~
genheid neigende conservatorschap geren
geld in wrijving komt met de opwellingen
van ongedurigheid, soms voortvarendheid,
welke de dynamisch levende, van conservering vaak vervreemdende gemeenschap
kenmerken. Zodat het hoofdzakelijk op
twee fronten wordt aangevallen: enerzijds
ontgoochelt het hén die in de museumruimten het constante bezit voortdurend
geconfronteerd willen zien met de nog

Wat dit laatste aspect van de immanente verontrusting der conservatoren betreft, hebben we zopas in België hoogte
gekregen van een via de dagbladpers
doorgelekt conflict dat achter de schermen
van het krantenpapier tamelijk zwaar en
ingewikkeld schijnt te zijn, doch, vooral
door dat papier, tot misverstanden en onrechtvaardige gevolgtrekkingen aanleiding
kan geven.
Tussen de regeringen van België en de
U.S.A. was het plan uitgewerkt om geza~
menlijk een grote tentoonstelling van
XVe-eeuwse Vlaamse kunst te organiseren, die in de e.k. zomer te Brugge zou
worden gehouden om daarna naar enkele
Noordamerikaanse steden te worden overgebracht. Op allerlei officiële en particuliere bronnen zou daartoe voor leengebruik van meesterwerken beroep worden
gedaan. Beschouwd met de argeloze gretigheid waarvan kunstbewonderaars wel
nooit zullen genezen, of met de transatlantische Sehnsucht die België met een
grote staat wil laten kersen eten of Amerikanen de injectie van oude Avondlandse
waarden toewenst, kan zulk een idee be-grijpelijk veel spontane vreugde en geestdrift uitlokken.
Er zitten echter moeilijkheden aan vast.
Een eerste vergissing schijnt begaan doordat op interministerieel niveau definitieve
akkoorden werden afgesloten en er een
beschermcomité geleid door de Amerikaanse president en de Belgische koning
werd samengesteld alvorens de zekerheid bestond dat alle „leveranciers" van
kunstwerken zonder welke men het
dan toch maar niet kan stellen wel be~
reid zouden zijn een handje toe te steken.
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Een enigszins sensationele verrassing
werd het dan ook, toen bleek dat een half
dozijn der belangrijkste van deze „lever
ranciers" de conservatoren van de
rijksmuseums te Brussel, Antwerpen, Gent,
van het Luikse museum en van de Ko~
ninklijke Bibliotheek — de uitlening van
zulk een unica niet met hun plichtsopvat~
ting konden verenigen. Men kan vermoe
den dat het Ministerie van Openbaar Onderwijs die reactie geenszins heeft verwacht omdat het hiërarchisch over deze
museumdirecteuren gezag heeft, maar het
is evident dat in dit geval de ambtelijke
piramide al zijn massieve onwrikbaarheid
moet verliezen naast de veel verhevener,
op het spel gekomen waarde die is: het
gaaf en veilig bewaren van het kunstpatrimonium.
Dit verklaart naar alle waarschijnlijkheid de vastberaden weigerende houding
van deze conservatoren, en het lijkt me
bijzonder wenselijk dat zij in dit ,,gezagsr
conflict" juist begrepen en ook warm gen
steund worden door de „publieke opinie".
Is er enige reden hen in deze aangelegen~
heid van wereldvreemdheid, cultureel absenteïsme, laat staan kwade trouw te verdenken? Zij werden er helaas in nauwelijks verhulde zinspelingen van beschulr
digd.
Nochtans, wat blijft er nog over van de
hoedende, zorgende, ja koesterende taak
waatoe de natie hun haar vertrouwen
heeft geschonken, indien zij lichtvaardig
bijdragen tot wat sedert de jongste oorlog
een bijna misdadige mobiliteit van veelal
uiterst kwetsbare kunstwerken is geworden? 'n Lofwaardige drang naar universele
cultuurbelevenis en hartelijke internatio~
nale cultuuruitwisseling, aangevuurd door
de overtuiging dat door de ontmoeting in
de kunst de wereldvrede zoveel stralender
en zinrijker wordt, heeft vele Westerse
staten na 1945 op een gevaarlijk hellend
vlak gebracht: dat van het intensieve,
soms delirische gesjouw met kostbare
kunstwerken wier stoffelijke constitutie
weinig of geen beroering verdraagt. (Het
.is een kleinigheid een baby uit pure harts-tochtelijke liefde dood te drukken aan een
redeloos jagende boezem.) Hoge verzekeringspolissen worden in deze omstandigheden niet alleen belachelijk, maar ook erg
42
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gerniswekkend. Vakbekwame hanteringen
en verpakkingen, de meest verbluffend~
ingenieus geconstrueerde containers lokken in plaats van geruststelling een flauwe ironische of bittere glimlach uit, als
men bedenkt wat het betekent: vijfhonderd à vierhonderd jaren oude, broze verfstof op 'oude panelen, doeken en chassis.
De geringste verplaatsing kan voor een
meesterwerk van van Eyck, van der Goes,
Bouts, van der Weyden, Memlinc of Petrus Christus gewoonweg fataal zijn.
Slechts deze eenvoudige constatering zou
moeten volstaan om over alle andere consideraties (en zeker die van het nationale
prestige bij een bevriende natie die in bon
sens niet te kort schiet) wijselijk te zwijn
gen.
Het wordt nu volkomen duidelijk waarom reeds in 1953 Dr. Walther Vanbeser
laere, de hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen, de inleiding tot het jaarboek
van zijn museum in een waarschuwende
toonaard besloot: „Kan men zich aan de
ene zijde verheugen over de steeds grotere
belangstelling vanwege het publiek voor
tijdelijke tentoonstellingen, aan de andere
zijde is de zorg voor het behoud en voor
het vermijden van beschadiging der kunstwerken voor elke Museumcommissie een
elementair plichtsbesef waaraan zeker niet
door het vermenigvuldigen der geïmpro~
viseerde tentoonstellingen mag getornd
worden". Men kan daar ook uit besluiten
dat een aantal van dergelijke conservatoren, in een stemming die niet vrij is van
paniek, ondertussen geijverd hebben om
paal en perk te stellen aan de uitleningen
en zeker aan de spectaculaire „reizende
tentoonstellingen". Er schijnen bij ben
voorbereidingen aan de gang om, in sa~
menwerking met o.a. de Koninklijke Academie en ook met buitenlandse instelling
gen, in dit verband „ultieme" woorden te
laten weerklinken en lijsten te publiceren
van kunstwerken die 'onder geen enkele
voorwaarde nog uit hun schuiloord, dat
hun museum terdege is, mogen verplaatst
worden.
In afwachting dat men deze lijsten kent
--- en erkent — mogen wij ons gelukkig
prijzen dat de voormelde conservatoren
t.o.v. het „Amerikaans~Belgisch plan" een
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virtuele doch — de grenzen van dit plan
ver overschrijdende — ook symbolische
daad hebben gesteld. Een zeker gebrek
aan „activisme" dat men speciaal de Belgische museums kan verwijten, impliceert
blijkbaar niet een ontstentenis van wetenschappelijke onkreukbaarheid en een hoog
verantwoordelijkheidsbesef.
Onder de uiteenlopende commentaren
welke men aan dit „incident" nog zou
kunnen wijden, neemt één vraag wel een
bijzondere plaats in: die naar de sociale
„tegeldemaking", op internationaal vlak,
van het kunstbezit der mensheid en zulks
met de democratische schakering dat
iedereen, en niet alleen zij die zich verre
reizen kunnen veroorloven, recht heeft op
het reële contact ~ buiten de reproduktie
om , met dit alles. Uit het antwoord dat
zulks niet kán en niet mág door de kunstwerken naar de volkeren te brengen, omdat dit niet anders is dan een doeltreffende onttakeling van het universeel bezit,
valt meer lering te trekken dan het er op
het eerste gezicht de schijn van heeft. Wij
moeten ook, op dit gebied, kunnen derven.
Bij de rijke informatie waarmede de her
dendaagse communicatiemiddelen ons ver
wennen, moet het niet moeilijk zijn een
bezonnen bereidheid te cultiveren om ook
tegelijkertijd nog veel „te missen". Zulke
bereidheid wordt al volkomen verant~
woord door het inzicht dat dit derven feitelijk een positieve bijdrage is tot 't voortleven van de mens in de zorgvuldige be^
waring van zijn geniale zelfbevestigingen.
-

Ten slotte vertoont zulk een onthou

-

ding een vingerwijzing naar het vaak
ijdel, van louter schijn vervulde gebarenspel der openbare, soms mondaine mani~
festaties met uitzonderlijke kunstwerken
als inzet. Om over te mijmeren: spectakels
met behulp van de vruchten -uit momenten
van stilte, tragiek en onvoorstelbare emor

ties. K.-N. Elno

De onbevangenheid
van Sint.-Thomas
„Omne verum a quocumque dicatur, a
Spiritu Sancto est".
„Iedere waarheid, door wie ook verkondigd, komt van de Heilige Geest" 1).

Waarlijk grote mannen zijn een vraag

-

baak en een voorbeeld voor alle tijden.
Dit geldt niet alleen voor de inhoud van
hun geschriften, waarin zij iets hebben
neergelegd van de onveranderlijke en onvergankelijke waarheid, die op alle kronkelpaden toch steeds het doel blijft, waarnaar de mensheid streeft, het is ook van
toepassing op hun levenshouding, hun
levensstijl. De wijze, waarop een superieure geest reageert op de geestesstromingen van zijn tijd, is leerzaam, ook
voor andere tijden.
Sint-Thomas leefde in een zeer bewogen eeuw, niet het minste op ideologisch
gebied. De geestesstrijd, waarin hij op beslissende wijze heeft ingegrepen, werd gevoerd rond het opkomend aristotelisme,
de „nieuwe richting", tegenover het tot
dan toe algemeen aanvaarde augustinisme.
De uitslag van die strijd is overbekend.
Meer dan wie ook heeft de Aquiner ertoe
bijgedragen het aristotelisme in de westerse christenheid tot algemene gelding te
brengen, ja het te stempelen tot wat men
haast de officiële wijsbegeerte van de Katholieke Kerk in het Westen zou kunnen
noemen. Wij willen in deze korte beschouwing niet nagaan in hoeverre St.Thomas de Griekse wijsgeer historisch of
systematisch interpreteert, maar alleen de
aandacht vestigen op het overbekende
feit, dat hij aristotelicus was en op de
geesteshouding, die daaruit spreekt.
Het is jammer, dat wij ons over Thomas' positie-kiezen in de strijd vóór of
tegen Aristoteles helemaal niet meer verwonderen, want ook hier kan uit verwon
dering bewondering en inzicht geboren
worden. Voor onze verwondering zijn
goede gronden aanwezig. Vooreerst was
het opkomend aristotelisme, gezien vanuit
de middeleeuwse gedachtensfeer, nieuw,
revolutionair en heidens. Nieuw en revolutionair, omdat het niet alleen in bijkom
stige vraagstukken, maar in kernkwesties
tegen de heersende opvattingen inging en
heidens omdat voor essentiële punten van
het christelijk geloof geen plaats is in een
stelsel, dat de persoonlijke onsterfelijkheid
uitsluit en een godsbegrip formuleert, dat
in zijn vaagheid geen betekenis heeft als
grondslag voor het zedelijk leven.

1 ) Woorden van St.-Ambrosius, door St.-Thomas geciteerd in de Summa theol. I, II Q. 109 art. 1.
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Behalve het revolutionaire karakter van
de leerstellingen en de heidense inslag van
het systeem was er nog een andere reden,
die een sterke oppositie tegen het aristotelisme in het leven riep. De grote propa~
gandisten van deze „nieuwe richting" wa~
ren de mohammedanen. Aristoteles werd
door velen beschouwd als de officiële
filosoof van de Islam, de aartsvijand van
het christelijke Europa, zowel in ideolo~
gisch als in politiek opzicht. De manier,
waarop Aristoteles zijn intrede deed in de
denkwereld van het christendom „als een
soort Griekse god, ingeleid door Arabi~
sche aanbidders" (Chesterton) was waarlijk wel geschikt om velen kopschuw te
maken en een sterke antipathie te veroor~
zaken.
Wij voelen dan ook de eerlijk gemeende verontwaardiging bij een van Thomas'
felste tegenstanders als deze schrijft: „(van
de aristotelische stellingen) zijn sommige
kennelijk onjuist, andere wijken af van de
filosofische waarheid, weer andere grenzen aan onuitstaanbare dwalingen en tenslotte zijn er thesen bij, die evident goddeloos zijn, daar zij in strijd komen met het
christelijk geloof" 2 ) .
Temidden van de felle polemiek zijner
dagen getuigt Thomas' houding van een
prachtige onbevangenheid en een rustige
objectiviteit, die sterke geesten kenmerkt.
Terwijl de behoudsgezinden zich aaneen
sluiten tot een afweerfront begint hij onder leiding van zijn suggestieve leermeester St.-Albertus Magnus met een gedegen
studie van Aristoteles en diens Arabische
commentatoren. Laten wij toch niet menen, dat deze geesteshouding „in de gegeven omstandigheden" voor de hand lag,
tenzij alleen in zoverre, dat superieure
geesten als Albertus en Thomas gewoonlijk anders handelen dan de grote meerderheid van hun tijdgenoten. Het resultaat
van Thomas' studie is bekend: voor latere
eeuwen is hij dé Aristotelicus bij uitstek.
Men bedenke hierbij, dat hij deze naam
niet verworven heeft omdat hij Aristoteles
alleen maar heeft bestudeerd en verklaard.
Integendeel, hij heeft de Griekse denker
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bewerkt, omgewerkt, zijn concepties verder doorgedacht op zeer persoonlijke wijze. Het „exhibet Aristotelem Christo milir
tantem" 3 ) is volledig waar en het is zijn
hoogste lof.
In onze tijd van ideologische tegenstel~
lingen kan het zijn nut hebben te beden~
ken, dat Sint-Thomas zich volledig openstelde voor de aristotelische gedachtenwereld, omdat hij begreep, dat onze houding bij een grote geestesstroming nooit
een volstrekt afwijzende mag zijn. „Cette
dernière tactique" — aldus Sertillanges ,
„outre qu'elle est injuste et destructive de
bien humain est souverainement impru~
dente. On n'arrête pas le vent qui court;
la marée na souci des barrières. On peut
capter les forces cosmiques: on ne les
supprime point" 4 ) .
Het is een geliefkoosde opvatting van
St.-Thomas dat het autoriteitsargument —
in philosoficis , op de laatste plaats
komt. Niet de persoonlijkheid van degene
die iets beweert is in de eerste plaats van
belang, het komt vooral aan op de „ratio
dictorum", de kracht die in de argumenten
zelf gelegen is. Dat betekent in de prak~
tijk, dat wij de bewering van iemand, die
ons sympathiek is niet moeten overschatten, het houdt ook in dat wij de bestrijding, komend van minder sympathieke
zijde „ex intrinsecis rei'', vanuit de zaak
zelve moeten weten te beoordelen. Meer
dan door zijn woorden leert St.-Thomas
ons door zijn voorbeeld. Met welk een
voorzichtige en zorgvolle objectiviteit is
hij binnengedrongen in een gedachtenwereld, die de zijne niet was en die op menig punt zijn christelijke gevoelens moest
kwetsen. Is het niet veelzeggend dat men
lange tijd heeft gepolemiseerd over de
vraag of men bij het vaststellen van Thomas' eigen doctrien zijn Aristoteles-commentaren niet geheel buiten beschouwing
moest laten? En al is het resultaat van
deze polemiek dat men ook in de commentaren zijn eigen opvattingen kan terugvinden, het blijft waar dat een werk als
de commentaar op de Politica typerend is,
niet zozeer voor hetgeen hij doceerde,

2) Robert Kilwardby O.P. aartsbisschop van Canterbury in een brief aan zijn ordebroeder Petrus
de Confleto. Archiv fiir Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters V, blz. 614-632.
3) „Hij toont ons een Aristoteles, die in dienst staat van Christus".
4) St.-Thomas d'Aquinz 1, blz. 13.
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maar voor de manier waarop hij studeer~
de. Sint-Thomas, trouwe zoon en vurige
verdediger van de Una Sancta, begreep
dat men een met de eigen levensbeschou~
wing niet strokende geestesstroming tegemoet dient te treden met onbevangen blik,
met goede wil en met een grote werklust!
Wij wilden in het bovenstaande allerminst suggereren, dat de normen voor het
handelen in het heden zonder meer in het
verleden te vinden zouden zijn. Het historische herhaalt zich niet op precies dezelfde wijze. Iedere tijd stelt de eigen problemen op een eigen manier. De onbevangenheid van Sint-Thomas bevat echter een les en een bemoediging, ook voor
onze tijd. Ook voor ons geldt het vertrouwenwekkende woord van Sint-Ambrosius:
„Iedere waarheid, door wie ook verkondigd, komt van de Heilige Geest".
Dr. F. J. C. J. Nuyens

Vlugge kanttekeningen
bij een Brussels Congres
van het „Vrij Onderzoek"
Het is mij gegund geweest als een
vreemde eend in de bijt -- die evenwel
zeer vriendelijk 'onthaald werd --- het congres bij te wonen dat de Brusselse Studenr
tenkring „Vrij Onderzoek" van 26 tot 28
februari heeft ingericht ter gelegenheid
van zijn tienjarig bestaan. Het stond in
het teken van een inderdaad zeer vrijzinnige houding: de meeste sprekers, professoren van Brussel (als L. Apostel en P.
Vermeylen) of van Gent (als Kruithof)
en linkse literaire persoonlijkheden (als H.
Lampo) stonden de mening voor, dat de
oude antithese tussen klerikalisme en antiklerikalisme heeft uitgediend en door de
geschiedenis is voorbijgestreefd. De problemen waar zowel 'ons land als de hele
wereld nu mee geconfronteerd worden,
roepen andere opposities op, waarbinnen
rechtsen en llinksen vaak aan dezelfde
kant komen te staan, b.v. de oppositie tussen Vlamingen en Walen, of tussen een
liberale en een gedirigeerde economie. Op
vele gebieden waar de antithese klerikaalantiklerikaal vroeger zin had, heeft ze die
tegenwoordig verloren: b.v. inzake wetenschappelijk onderzoek zijn er geen taboes
meer te Leuven, constateert Prof. Kruit-

hof, en er zijn er evenmin te Brussel of te
Gent; b.v. inzake syndicalisme: A.C.V. en
A.B.V.V. streven dezelfde objectieven na.
De oude oppositie der partijen (waarbij
A.C.V. en A.B.V.V. aangesloten zijn)
blijft echter voortbestaan, als een overblijfsel uit het verleden, niet als een zinvol
dynamische spanning naar de toekomst.
Hoe aan deze voorbijgestreefde oppositie
praktisch een einde gesteld kan worden,
ziet men niet in: wellicht zullen de feiten
zelf er toe nopen, bepaaldelijk de nieuwe
sociaal-economische wereldorganisatie die
willens nillens komen moet. Een ander
voorbeeld van dezelfde „Einstellung": in
zijn voordracht „Over het begrip Verdraagzaamheid" verwierp Prof. Vermeylen terecht de verdraagzaamheid („Dulden van een toestand welke men het recht
en de macht heeft te onderdrukken", dixit
de Katholieke Encyclopedie) ten gunste
van een positieve eerbied voor andermans
opvatting, in de overtuiging dat de subjectieve oprechtheid waarmede mensen die
„anders denken" hun opvatting consequent beleven, hen tenslotte maar dichter
bijeen kan brengen voor de oplossing van
de problemen waar ze toch alle bij betrokken zijn. Dat alles wil natuurlijk niet zeggen dat die verschillende sprekers nu op
weg zouden zijn naar het geloof, helemaal
niet, maar dat ze de dialoog met de rechtsen en eventueel een gezamenlijke actie.
waarbij ieder blijft wat hij is, voor mogelijk en wenselijk houden. Hier moet echter
onmiddellijk aan toegevoegd worden, dat
een aanzienlijk deel der aanwezige studenten het daar niet mede eens waren en
het criterium van de gang der geschiedenis, dat nochtans in de lijn ligt van een
marxistische dialectiek, verwerpen vanuit
een radicaal revolutionair standpunt: tegen de geschiedenis in, om noch in comprom,is noch in inauthenticiteit te vervallen. Dit kwam vooral tot uiting na de
voordracht van dhr. Kuypers, voorzitter
van het Humanistisch Verbond, aan wie
scherp verweten werd een nieuwe kerk te
stichten naast al de andere.
Dit zijn enkele vlugge, al te vlugge notities, die nochtans, naar ik verhoop, de
algemene gang van het congres niet verraden. Alleszins treft in dit milieu de ernst
waarmede de problemen worden onder-
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zocht en besproken, de vrijheid waarmede
professoren zich openlijk uitspreken tegenover collega's, en studenten tegenover
professoren, de openheid en het fair-play
waardoor de enige katholiek, en dan nog
een pater, die het congres bijwoonde,
nooit enige aggressiviteit heeft ondervon..
den, maar integendeel een zeer hartelijke
gastvrijheid heeft genoten, die echter niet
belette dat men van beide kanten duidelijk
zijn mening te kennen gaf. Zulk een con
tact is zeer leerrijk voor een katholiek: hij
ondervindt er op levendige wijze hoe ver
schillend de Kerk verschijnt naar gelang

-
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men er binnen of buiten staat, hoe van
buiten haar juridische en hiërarchische
structuur, haar dogma en heel haar optrer
den als de druk wordt ondervonden van
een machtsgroep, hoe weinig de buitenstaander vertrouwd is met haar eigenlijke
bezieling. En anderzijds wil het mij voorkomen dat sommige katholieken aan bovenvermeld fair-play een voorbeeld zouden kunnen nemen: aggressiviteit of verdachtmaking, veelvuldig nog bij ons aanwezig, is toch maar een teken of van
eigen onzekerheid of van een nog zeer
onvolgroeid christendom.

R. Leijs S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
Liturgisch Woordenboek, onder Redactie

van L. Brinkhoff O.F.M., G. Laudy Ord.
Praem., A. Verheul O.S.B., Th. Vismans
O.P. Aflevering 1: A capella-Brevier. —
Romen en Zn., Roermond, 1958, 17 X 25,

VII.320 kol., f 9.75. Aflevering 2: Brevier -Durandus. — Romen en Zn., Roermond, 1959, kol. 321-640, f 9.75.
Wat op het gebied van Bijbel en dogma
reeds is verwerkelijkt, gaat nu ook in vervulling t.a.v. de liturgie. De steeds groeiende belangstelling voor Schrift en Over
levering vroeg om een aan de huidige tijd
aangepaste bezinning. Vanuit deze behoefte ontstonden het Bijbels en T heologisch Woordenboek. De bedoeling van
het Liturgisch Woordenboek wordt door
de redactie als volgt gezien: „Evenals het
Bijbels- en Theologisch Woordenboek is
het Liturgisch Woordenboek bedoeld
voor de zielzorger en de intellectuele leek,
die zich op de hoogte willen stellen van
de huidige stand van de kerkelijke wetenschappen. Daarnaast en daarenboven wil
het Liturgisch Woordenboek direct pastoreel zijn in die zin dat het de lezer wil
brengen tot een persoonlijke beleving van
de liturgie" (p. VII) . Daarom een bijzondere nadruk op geest, spiritualiteit en theologie van de liturgie. Archeologisme en
esthetisme zal men tevergeefs zoeken, zo
maant de redactie. Hieruit wordt wel dui~
delijk dat het Woordenboek een belang~
rijke dienst bewijst aan de liturgische be~
weging, die immers niet een hobby is van
-

enkele enthousiasten, maar volgens het
woord van Pius XII een teken van Gods
werkende Voorzienigheid over de Kerk.
De redactie van het werk is toevertrouwd
aan het Genootschap voor Liturgiestudie,
een groep van Nederlandse en Vlaamse
liturgisten. Een groot aantal medewerkers,
waaronder meerdere buitenlandse geleerden met wereldnaam, staat in voor de degelijkheid van het gebodene. De twee verschenen afleveringen beantwoorden aan
de gestelde verwachtingen. Een enkele
greep uit de voornaamste artikelen: Abso~
lutie, Advent, Afrikaanse liturgie, Altaar,
Ambrosiaanse en Anglikaanse liturgie,
Basiliek, Bisschop, Boeken, Brevier, Consecratie, Doopsel. Daarnaast moeten met
ere worden vermeld de vele kleinere artir
kelen die ofschoon bescheiden van omvang, een werk als dit zijn volle waarde
geven. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat
bij een zo groot aantal auteurs de dosering tussen historische en theologische informatie niet steeds gelijk is. Na lezing
van de voornaamste artikelen zal men instemmen met het oordeel van het toonaangevend Belgisch tijdschrift Les ques-

tions liturgiques et paroissiales: „Te oordelen naar de eerste aflevering moet men
zeggen dat de kwaliteit van het werk ver
uitsteekt boven soortgelijke woordenboeken". Van Duitse zijde is volgende opmerking: „Het werk doet de eigenlijke be^
doeling van de liturgische beweging zeer
duidelijk naar voren komen, doordat het
n.l. de geest die achter de geschiedenis der
liturgie staat, weet te vatten, en deze zodoende dienstbaar maakt voor een liturgi-
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sche vroomheid". Beide recensies prijzen
de met grote zorg samengestelde literatuuropgaven, en wij sluiten ons daarbij
aan. Beide afleveringen hebben meerdere
pagina's met foto's. De tekeningen tussen
de tekst lijken ons te cerebraal. We zien
met spanning de komende afleveringen
tegemoet! J. Mulders
WIDDERSHOVEN, O.S.B., J., Het
Hooglied. •--Uitg. St.-Paulusabdij, Oosterhout, 126 pp., 13 X 19 cm.
Het Hooglied, dat men volgens St.-Hieronymus' raad van alle geopenbaarde geschriften het laatst zou moeten doornemen, geeft onder de vorm van twee verloofde jongelui wel de allegorische voorstelling van de verhouding van. God tot
zijn uitverkoren volk Israël, mede als
voorafbeelding van de verhouding van
Christus tot zijn Kerk. Bij de allegorie nu
dient men zich tot de hoofdzaken te beperken. Ze eist noch vraagt een toepas~
sing tot in de kleine bijzonderheden. In dit
werk past de schrijver de verhouding van
de bruigom tot de bruid toe op de verhouding tussen Christus en de minnende
ziel. Volgens deze sensus accommodatus
wordt hier het gehele canticum tot in bijzonderheden geparafraseerd. Dit lijkt een
ietwat precaire onderneming. Door met
wijze takt tal van teksten van het nieuwe
Testament in het betoog te betrekken is
het resultaat van deze uit~ en inlegkunde
doorgaans toch bevredigend, ja dikwijls
zeer goed geslaagd. Soms treft men wel
wat overdreven uitdrukkingen aan (b.v.
blz. 40, 41, 63, 80, 83, 98, 106, 111, 117,
118, 123) . Daarom het volgend advies:
De lezer neme op zijn tijd een korrel „zout
voor jong en oud" bij zoveel zoetigheid.
P. Ploumen
De ziel der volkeren. — De Vroente,
Kasterlee, 1959, 230 pp., ing. Fr. 95, geb.
Fr. 120.
Tijdens de wereldtentoonstelling van Brussel 1958 werd in het Civitas Dei-paviljoen
een wereldcongres georganiseerd over het
universele christelijke humanisme. De toen
gehouden referaten worden hier gebundeld uitgegeven. Na een inleiding van
Mgr. Suenens bieden negen vooraanstaande auteurs in afzonderlijke bijdragen een
kijk in de ziel van hun wereldgebied.
Doordat het dieper inzicht brengt in
vreemde, maar rijke cultuurgebieden, is
dit verzamelwerk een echte ontmoeting
met anderen, die broeders zijn in de
mensheid. De lezing ervan zal de katho~
lieken „katholieker" maken. J. Kerkhofs

VOSSOLE, M. Van, Bidden met Koning
David. — De Vroente, Kasterlee, 1959,
48 pp., ingen. Fr. 25.
Een reeks psalmen en kerkelijke hymnen
werden metrisch in het Nederlands omger
zet. Nu men in de H. Mis en andere ker-kelijke diensten meer en meer gebruik
maakt van psalmzangen in de volkstaal,
zijn dergelijke uitgaven zeer kostbaar.
Maar dan moet er ook gestreefd worden
naar trefzekere zegging en ritmische vastheid. Wat bij van Vossole wel eens te
wensen overlaat. Zinnen als „De Heer is
mijn herder, er hapert mij niets" (Ps. 22) ,
„Indien de Heer het huis niet bouwt, bou
wen vergeefs de knechts" (Ps. 126) , of in
het Magnificat, de weergave van „Ancil
la" door ,,,dienstmeid", kunnen zeker verbeterd worden, op grond vooral van een
sterke bijbelcultuur en bijbeltheologie.
J. Du Bois
Nieuwe tijden nieuwe wegen. Moderne
uitingen van katholieke geloofsbelevingen.
Samengesteld door Hans van LEIDEN.
r Uitg. De Toorts, Haarlem, 136 pp.,
f 7.50.
Meer dan vijftig schrijvers en schrijfsters
vertellen in dit boek over allerlei nieuwe
verschijnselen, werkzaamheden, stichtingen, apostolaten, bewegingen etc., die de
laatste tijd op katholiek terrein te voorschijn zijn getreden. Het boekje is rijk geillustreerd en kostbaar uitgegeven. In de
inhoudsopgave der behandelde stoffen is
bijna het gehele alfabet — en vele letters
frequent — vertegenwoordigd, te beginnen met „Abdij en Maatschappij" tot en
met (de bond) „Zonder Naam". P. v. A.
SION, Victor, In de stroming van de liefde. 2de dr. (Oasen-reeks) . ^-- Heideland,
Hasselt, 1959, 208 pp., geb.
Het eerste deel van deze verhandeling beschrijft de geestelijke ontwikkeling van
Theresia: wij zien haar in de nederige
omstandigheden van de Carmel te Lisieux
haar „kleine weg" vinden. In een tweede
deel wordt aangetoond hoe consequent
Theresia deze leer aan de anderen doorgeeft: in brieven, in gesprekken met haar
novicen en mede-zusters, tenslotte in de
autobiografie. Bijzonder juist toont S. aan
hoe het gehele onderricht der heilige op
een zeer concrete beleving der drie goddelijke deugden aanstuurt. Dit werk, dat
we onder de degelijke en goede studies
van Theresia's leven en leer rangschik~
ken, beleeft in de Oasen-reeks reeds zijn
tweede druk. G. Achten
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RAHNER, K., Noodzaak en zegen van
het gebed. Sprekend tot de zwijgende,
vert. L. Van Waele. — De Vroente,
Kasterlee, 1959, 148 pp., Fr. 80 en 60.
Al de klassieke gegevens van de geestelijke leer over het gebedsleven vindt men in
het boek van Rahner terug. Het eigene en
nieuwe van zijn werk is, dat hij dit we..
zenlijke weet uit te drukken in de categorieën van de meest actuele existentie-beleving. Voortdurend voelt men op de achtergrond van zijn beschouwingen de filosofie van Geist in der Welt aanwezig,
maar dan in dienst gesteld van een zeld
zaan authentieke religieuze bewogenheid.
De gebeden van Worte ins Schweigen die
op overtuigende wijze in gebedsvorm illustreren wat Von Not und Segen des Gebetes in theoretische vorm voorhoudt, zullen door ontelbaren aangevoeld en nagen
beden worden als de diepste kreet naar
God van hun eigen existentie. Twee
hoogtepunten in de religieuze literatuur
van onze tijd worden aldus in een goede,
maar door te veel zetfouten ontsierde vertaling ter beschikking van het Nederlandslezend publiek gesteld. L. Monden
SCHNEIDER, R., Der Tod des "chtigen. Das Kreuz in der Zeit. — Herder,
Freiburg, 1959, 56-96 pp., geb. D.M. 3,80
en 5,80.
Het schijnt een voorrecht te zijn van grote
schrijvers om in al hun werken eenzelfde
fundamenteel thema te behandelen zonder
daarom in eentonigheid te vervallen. Bij
Schneider is dit des te meer waar door de
poëtische kracht van zijn taal en de persoonlijkheid van zijn stijl. In Der Tod des
Nláchtigen confronteert hij de Franse koning Lodewijk XI, gewetenloos politicus,
met Francesco de Paola, de Italiaanse
heilige uit de 14e eeuw. Nacht en duisternis der boosheid worden overwonnen
door het geduld en de toewijding van de
heilige. Zonder te vervallen in de naïviteit van hele happy endings of in de onaanvaardbare dei ex machina van vrome
verhaaltjes weet Schneider de oplossing
van dit conflict psychologisch en vooral
bovennatuurlijk te doorleven. Ten getuige
hiervan een uitspraak van de heilige:
„Van de angst kan ik uw ziel niet bevrijr
den. Ik kan ze alleen maar door de angst
heen voeren". De actualiteit van het probleem ~ de novelle werd in 1942 geschreven — zal ieder aandachtig lezer
wel duidelijk zijn. In Das Kreuz in der
Zeit -- eveneens van 1942 — zocht
Schneider niet naar een literaire inkleding. De klassieke indeling in veertien
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kruiswegstaties en de zeven kruiswoorden
van de Heer Jesus kan zelfs ietwat stroef
schijnen op het eerste gezicht. Nochtans
is de meditatieve rijkdom zo overweldigend dat, wat menselijk gezien op pessimisme gaat lijken, toch een diep christelijk optimisme openbaart: verlossing door
lijden! Maar dan een lijden dat persoonlijk
geassumeerd wordt als „mijn kruis". Geesr
telijken en leken, die openstaan voor deze
rijkdom, zullen het niet bij één enkele lezing van deze werkjes laten.
M. De Wachter
VALIX, O.P., R. de, Hoe het oude Israël
leefde I. Vertaald. — Romen & Zonen,
Roermond, 1960, 411 pp., f 13.25 en f 15.
Pater Luc. Grollenberg heeft dit voortreffelijke werk van zijn confrater, directeur
van de Bijbelschool der Dominicanen te
jeruzalem, met zorg vertaald. Heet behandelt de instellingen van het oude Israël en
zegt daar ongeveer alles over wat we
daarover weten. Sinds de veelvoudige onr
derzoekingen in het Midden-Oosten en de
diepgaande Bijbelstudie heeft zich dit weten aanmerkelijk uitgebreid. Pater de
Vaux is een te conscientieus geleerde om
zich met gissingen of veronderstellingen
tevreden te stellen; wat hij beweert, bewijst hij ook uit Bijbelplaatsen of uit verwante getuigenissen. Het boek verraadt
een verbluffende vakkennis en biedt de
Bijbellezer een rijke achtergrond, zodat de
Bijbel een zeker reliëf krijgt en alles in
zuiverder verhoudingen te staan komt.
Het is een soort sociologie van het Joodse
volk, die natuurlijk bij gebrek aan overvloedige gegevens allerminst volledig is,
doch ongeveer beschrijft, „hoe het oude
Israël leefde". Ontwikkelde lezers zal dit
belangrijke boek zeer welkom zijn.
P. van Alkemade
JOURNET, Ch., Entretiens sur la gráce.
--- Desclée de Brouwer, Brugge, 1959, 216
pp., ing. Fr. 69.
In acht catechetische conferenties wordt
hier de genadeleer behandeld. Het werk
bevat twee onderscheiden delen, met als
titels: l'essenee de la gráce en les états
existentiels de la gràce. Het tweede, naar
ons oordeel, waardevolste en origineelste
deel van het boek, zal de moderne christen het meest aanspreken. Het beschouwt
de genade in de ontwikkeling zelf van de
heilsgeschiedenis, waarin vijf verschillende etappes (états existentiels), worden
onderscheiden, waaraan telkens een bijzondere goddelijke genade beantwoordt:
de paradijs-toestand van de eerste mens;
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het Oud-Testament als de verwachting
van Gods Belofte na de zondeval (gráce
par anticipation); Christus en de Kerk;
de huidige mensheid buiten de Kerk (gráce
de suppléance); de staat van zaligheid in
de hemel. Deze dynamische en personalis~
tische methode biedt bij de ontwikkeling
van de genadeleer het grote voordeel, dat
zij niet enkel de inhoud, maar ook de beweging zelf van cle H. Schrift ondervangt.
G. Achten
BAMM, Peter, Welten des Glaubens. —
Knaur Verlag, München, 1959, 368 pp.,
365 pl., 18 klpl., geb. D.M. 24.50.
Men kent van Peter Bamm de werken
waarin hij, cals het ware een moderne fotoreporter, verslag geeft van de eerste tijden van onze westerse cultuur, en dit met
een bijzondere interesse voor het ontstaan
van het christendom. Zijn nieuwste boek
geeft een knappe samenvatting van de geschiedenis van het christendom tot aan
het begin van de Middeleeuwen. Zoals
bij een fotoreportage krijgt hier ook het
beeld een essentiële rol toebedeeld. Haast
zonder overgang, ook in de opmaak van
het boek, gebruikt de auteur tekst en illu~
stratie ( als wij dit nog zo mogen noemen)
om ons zijn enthousiaste ontdekkingen uit
alle domeinen van het menselijke weten
met een merkwaardige zin voor synthese
mee te delen. Wij kunnen onze waardering voor dit boek best uitdrukken in de
wens dat het ook gauw bij ons moge verschijnen. S. Heester
BECHARD, S.J., Henri, The Visions of
Bernard de Hoyos S.J. — The Vantage
Press, New York, Washington, Hollyr
wood, 1959, 176 pp., $ 3.90.
Het boek van pater Béchard is bij ons weten de enige meer recente biografie van
Bernard de Hoyos, die in een voor veel
Nederlanders toegankelijke taal is geschreven. B. d. H. is een minder bekende mysr
ticus uit de Sociëteit van Jesus. In korte
fris geschreven hoofdstukjes verhaalt de
Frans Canadese auteur ons de jeugdjaren
van Bernard en zijn leven in de Sociëteit,
waar hij van zijn noviciaat af met vele
mystieke genaden werd begunstigd. Zijn
mystiek culmineerde in het zgn. ,,geeste~
lijk huwelijk" met Christus en een speciale
opdracht de H. Hart-devotie te versprei~
den. Bernard, die ongeveer een halve
eeuw na Margaretha Maria en Claudius
de la Colombière leefde, is inderdaad degene geweest, die deze godsvrucht in
Spanje introduceerde. Voor zijn boek
maakte pater Béchard ruim gebruik van

de eigen aantekeningen van B. d. H., die
vaak uitvoerig worden aangehaald. Vele
platen helpen ons om het milieu en de
uiterlijke levenssfeer van Bernard te leren
kennen en een lijstje met verklaring van
.de meest voorkomende mystieke termen
zal velen dienstig zijn om in zijn geest
door te dringen. Van de beide afbeeldingen van B. d. H. bevalt ons de oude gravure het beste. Moge dit mooie boek niet
enkel in Noord-Amerika worden gelezen
maar ook op het vasteland van Europa.
C. Strrter
DANIEL~ROPS, Henri, The heroer of
God. --- The World's Work, Kingswood,
Surrey, 1959, 225 pp., index, 21 s. net.
Uit de hem zo welbekende kerkgeschiedenis heeft Daniel-Rops elf figuren gelicht,
die hem om hun apostolische durf ongetwijfeld geboeid hebben. Behalve bekende
heiligen als Paulus en Franciscus Xave~
rius beschrijft de auteur ook meer onbekende werkers als Junipero Serra, Pater
Nussbaum en Moeder Jahouvey. De verhalen zijn levendig en de vertaling leest
prettig, maar verder kunnen we de AmerikaansrEngelse uitgave van dit boek niet
bewonderen. Het wil ons voorkomen dat
noch het gebruikte lettertype, noch de
drukke omslag en de ietwat onbenullige
tekeningetjes de naam van de schrijver
voldoende recht doen wedervaren.
E. Bolsius
Gebedsoproepen voor aktieve deelname
aan de mis. --- Liturgisch Centrum Keizersberg, Leuven, 1959, 294 pp., ing. Fr.
110.
Een vrije bewerking voor de Vlaamse bisdommen van Invitatoires. Pour Gommen~
ter la messe, uitgegeven te Parijs door het
Centre de Pastorale Liturgique. Voor elke
zon- en feestdag korte inleidingen bij de
voornaamste momenten van de mis, meestal eenvoudige parafrasen van het Latijnse
liturgische gebed. Of deze teksten begrij~
pelijk genoeg zijn voor mensen die met de
liturgische uitdrukkingswijze niet vertrouwd zijn, zal het gebruik in de parochies moeten uitwijzen. Een algemene inleiding zet uiteen hoe men de deelneming
der gelovigen kan verlevendigen. We geven toe, dat tot nog toe in de gebruikelijke miscommentaren te veel het leeraspect
werd onderlijnd, te weinig het lyrisch en
feestelijk karakter van het eigen der mis.
Toch menen we dat ook een regelmatig
terugkeren tot de kern van het misgebeuren, tot de diepere zin van het misoffer,
dringend nodig blijft. Bovendien kan de
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lyrisch-feestelijke stemming alleen opgebouwd worden met een symboliek die bij
de mensen nog een diepe resonantie heeft.
Hoe dan ook, dit boek biedt een degelijk
uitgangspunt; door samenwerking van liturgisten, catecheten, priesters uit de zielzorg en gelovigen kan het een bruikbaar
instrument worden voor de gemeenschappelijk beleefde H. Mis. J. Verbeke
CERFAUX, L., De zendingsrede in het
Evangelie van Mattheus, vert. F. Hofmans. --- Desclée et Cie, Doornik, 1959,
158 pp.
Mt. 10 biedt stof voor 17 korte meditaties,
verdeeld in twee ongeveer gelijke helften:
de Zending en de Beloften. Mgr. Cerfaux
laat alle wetenschap achterwege en beme~
diteert in zeer gewone woorden en onop~
gesmukte stijl het „apostolaat'. Hoe wij
ons de juiste apostolaatshouding, eerder
dan apostolaatstechniek, kunnen eigen
maken toont S. daarenboven aan talrijke
voorbeelden van heiligen: Franciscus van
Assisi, Benedictus Labre en de Pastoor
van Ars. De vertaling is correct.
J. Lambrecht
KIRCHGAESSNER, A., Geistliches W®rterb=iichlein. ~ J. Knecht, Frankfurt/M.,
1958, 136 pp., geb. D.M. 6.80.
Op zijn gewone kernachtige wijze behandelt de auteur enkele wezenlijke begrippen
uit ons geloof. De bovennatuurlijke wer~
kelijkheid verkrijgt hier een nieuwe frisheid omdat ze tot ons komt in de taal van
onze tijd en ons wordt voorgesteld door
iemand die de noden van de mensen kent.
Opnieuw leren wij dieper beseffen wat
het b.v. betekent te luisteren naar het
„Evangelie'', welke de inhoud is van
woorden als „danken", „genade", „heilig~
heid", „boete" .... Dit Geestelijk woordenboekje weze voor velen een hulp tot
bezinning en diepere geloofsbeleving.
A. Geerardijn
LECLERCQ, J., Mere de noire joie. ~
Casterman, Doornik, 1959, 112 pp., ing.
Fr. 48.
Dit Maria~boekje kunnen wij als een gebaar van piëteit vanwege de prominente
auteur appreciëren, maar de inhoud ervan
brengt ons in verlegenheid. Wij betwijfe~
len of deze een uitgave wettigde. Vooral
niet nu in de Kerk de dringende behoefte
gevoeld wordt om de devotie tot Maria
op een meer bijbelse en theologische
grondslag te funderen. G. Achten
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LINDEN, Catharina van der, De maand
mij, gedichten. — N.V. Em. Querido's
uitg., Amsterdam, 1959, 61 pp., geb.
f 4.90.
Het gaat mij maar moeilijk af enige sympathie te koesteren voor deze poëzie. Hier
wordt me te nadrukkelijk een belangrijk
dichterschap beoogd, er is teveel pose in
deze gedichten en te weinig onbetwistbare
inspiratie. Bijna aanstellerige woorden als
weerhaakhorzel, rilvis, aaivorm, aanvleug,
weetoog; opdringerig-bedachte regels als
„twee .steenromp en de vogelkop genadig". Vruchtbaarheid, aarde, groei en
kiemkracht schijnen haar te ontroeren. Zij
kent de drang tot leven en mens worden;
maar heeft in deze bundel te weinig weet
van de stilte en van het woord dat aan
zichzelf afsterven moet om sprekend te
worden. Hardnekkig, hardvochtig soms is
zij op jacht naar het woord, erop belust
het te betrappen en te bemeesteren: „ik
half ontwakend / als een dier mijn klauw
sla 1 in het snel ontwaarde 1 prooigeworden woord". De dichteres moge zich ten
spoedigste herbezinnen op haar verantwoordelijkheid en op de zuiverheid van
haar dichterlijke intenties, alvorens een
volgende bundel te publiceren.
Huub Oosterhuis
VRIESLAND, Victor E. van, Tegengif,
gedichten. — N.V. Em. Querido's uitg.,
Amsterdam, 1959, 63 pp., ingen. f 4.90.
Poëzie een tegengif. Tegen de dood, die
ziekte in het bloed? Tegen de jaren? Poëzie een poging de klok terug te zetten
naar die dagen van „volheid en felheid,
droefenis en feest"? De dichter is er zich
maar al te goed van bewust, dat hij zich
niet meer tot dat leven kan keren. (Maar
tot welk leven dan wel?) Hij moet het
zware lot verwerken, van verre te moeten
terugzien op wat onwerkelijk geweest is;
hij doet krampachtige pogingen, soms, om
er mee af te rekenen; maar hij vindt rust
noch duur: „Zie mij; vermoeid, / Weifelend, twijfelend, niets / Geloovend en vol
verdriet. 1 Zoo geschokt en ten doode be~
droefd". Deze poëzie belijdt eigenlijk dc
vergeefsheid van alle poëzie, de ontoereikendheid van droom en woord; de zwaarte
van het verstenende bestaan en de angst
van de verouderde mens. Zij verdient eerbied, waar zij niet door diepte en oorspronkelijkheid van visie, noch door rijkdom van taal en beeldkracht vermag te
ontroeren. Huub Oosterhuis
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KEMP, Pierre, Emeritaat, gedichten. —
Uitg. A. M. Stols, 's-Gravenhage, 1959,
60 pp., geb. f 4.90.
Er is niemand in heel onze bewogen, ver..
moeiende en dierbare moderne literatuur,
die zo geestig en origineel uit zijn ogen
kijkt als Pierre Kemp. Hij klimt, rent,
wandelt en vliegt (genoegelijk of melancholisch) de wereld rond om al het mogelijke en onmogelijke van alle kanten te bekijken en te betasten. In iedere boom, in
iedere zon en overal vangt hij een gedicht,
zoals hij dat zelf noemt. D.w.z. altijd herkent hij, in duizend nuances, precies datger
ne wat bij hem past, wat hem verliefd en
verrukkelijk maakt, hoe oud hij ook is.
„Of ik pilaren doen ruisen kon 1 stap ik
over de zee naar de zon". Zijn strict eigen
zeggingskracht en vormvermogen bleef
met de jaren wonderlijk zichzelf gelijk:
vitaal, slordig, overvloedig. Aan sommige
van zijn laatste verzen vermoedt men wel,
dat het hem enige moeite gaat kosten
jeugdig te zijn; een zekere traagheid en
overbodigheid in zijn woordkeus wijst op
een minderend gezichtsvermogen. Enkele
zwakke gedichten zijn onmiskenbaar aanWezig. Niettemin getuigt de bundel „Emer itaat" voor zijn grandioze levenskracht
en zijn bijzonder dichterschap.
Huub Oosterhuis
,

Zwolse Drukken en Herdrukken. Het spel
van de vijf vroede ende van de vijf dwaeze maegden. Opnieuw uitgegeven, ingeleid
en toegelicht door Marcel HOEBEKE. --W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959,
155 pp.
Onder de middeleeuwse spelen neemt het
spel der vijf wijze en vijf dwaze maagden
een bijzondere plaats in. Weinig middeleeuwse spelen toch zijn zo levend, zo rijk
aan dramatiek als dit spel. De optredende
figuren zijn allesbehalve levenloze allegorieën; integendeel, sterk geïndividualiseerd
als ze zijn, hebben de dramatis personae
een zeer verschillend karakter; scherp onderscheiden en vol leven. Het toneelstuk
heeft vele goede eigenschappen; het is uitstekend gebouwd als een spel van parallellen en tegenstellingen met een vaak pittige en bewogen dialoog. Het is dan ook
een goede gedachte geweest dit spel „op
een nieuw" uit te geven. Voor de heer
Hoebeke, die de verzorging hiervan op
zich had genomen, is dit zeker geen lichte
taak geweest; met name het hoofdstuk
„Tekst" moet de inleider heel wat zorg en
studie gekost hebben. Met uiterste zorgvuldigheid, voorzichtigheid en voelbare
interesse heeft Hoebeke zijn arbeid ver-

richt. Een gedegen en allerminst droge inleiding en toelichting is het resultaat geworden. Een zeer gewaardeerde utgave
waarvoor de bewerker een welverdiend
woord van lof ten volle toekomt.
Joh. Heesterbeek
BRANDT, Willem, De achterkant van de
maan, gedichten. r N.V. Em. Querido's
uitga., Amsterdam, 1959, 46 pp., ingen.
f 4.90.
Heen en weer gedreven tussen twee va~
derlanden, tussen Oost en West, Indonesië en Holland, en van beide onherroepelijk vervreemd, zoekt de dichter een uitweg in het onmogelijke, de nog onbewoonbare ruimte. Nieuw land wil hij, onherbergzaam land desnoods, „het achterwoestland van de maan" ~ „het land van
wij kennnen nog niet". Nog altijd reist hij
zijn heimwee achterna, die „pijn om een
ander rijk", maar onvervuld blijft hij, „in
het regenverdriet van alleen". — Bezield
weliswaar door het verlangen naar poëzie
als zijn wellicht enig bestaanbare vaderland, gelukt het hem zelden een 'overtuigend gedicht te schrijven. Zijn onrustige
geest drukt zich uit in vrij starre verzen,
die ruimte noch vaart suggereren. Een
oprechte, maar weinig fascinerende bundel. Huub Oosterhuis
MESOTTEN, Bart, Poëzie ter lange omvaart. — Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1959, 148 pp.
„Een bloemlezing uit de poëzie van
vreemde volkeren" luidt de ondertitel van
dit werkje. Gerangschikt naar themata,
openbaren deze verzen de eigen levenshouding, natuuraanvoelen en ervaring van
primitieve (Afrikaanse stammen, Indianen
en Eskimo's) en rijk~ontwikkelde culturen
(Japan, China, India) . Ook uit de vroege
historie werd geput (Gilgamesj-epos, Ramajana, Oud~Egypte) . De bindtekst is
voor middelbaar onderwijs bestemd.
J. Du Bois
BECHER, S J., H., Liebe und Ehe in der
modernen Literatur. — J. Knecht, Frankfurt/M., 1959, 64 pp., geb. D.M. 4.80.
De opvatting die de moderne mens heeft
over liefde en echtgemeenschap, is net
vrij van troeblerende problematiek. In een
fijnzinnig en bedachtzaam essay is H. B.
nagegaan hoe zich deze problematiek in
de romanitieratuur weerspiegelt. Tevens
heeft hij zich afgevraagd wat er aan ten
grondslag ligt. Zijn speurtocht vangt aan
bij Goethe. Reeds in Goethes Wahiwan-
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derschaften wordt de liefde enkel nog beleefd als een natuurkracht waarmede de
mens zich a.h.w. vereenzelvigd ziet, en die
voor geen hogere motivering meer vat

-

baar is. Al verliest in deze opvatting elke
sensibele ontzegging in functie van de lief~
de zelf, nog niet ipso facto alle zin en betekenis, toch wordt zij reeds essentieel ervaren als een verkleining en verarming
der persoonlijkheid. De idee dat de beheersing van natuurlijke neigingen een
vorm van hogere vervulling kon wezen,
was in ieder geval bij Goethe reeds totaal
verbleekt. Tot grote schade trouwens van
de authentieke menselijke vrijheid, die ten

slotte enkel nog gewaardeerd werd als een
„Bejahung der Natur und ihrer liebenden
Anziehungskraft", en van de liefde zelf,
.die niet langer meer uit de authentieke
vrijheid van de beminnende geboren werd.
Nu is het natuurlijk niet zó dat deze opvatting der liefde in elke moderne roman
ongeconditioneerd gehuldigd wordt. Wel
is zij steeds enigermate aanwezig. Vaak
als een „zerstórende" ervaring die in een
heimwee naar echte liefde aan zichzelf
tracht te ontkomen , al blijft dit heimwee
meestal onmachtig, ófwel omdat de gehechtheid aan de autonomie van het eigen
„ik" reeds ongeneeslijk is geworden, ofwel
omdat het geloof aan een laatste godde~
lijke grond der liefde verloren is gegaan
of vervalst werd (Max Frisch, Robert

Musil, R. M. Rilke) . Eenzelfde liefdesproblematiek beheerst eveneens de christelijke en katholieke roman. Als typische gevallen analyseert H. B. het werk van
Luise Rinser en dat van Stanislas D'Otremont, en toont aan hoe zich bij hen deze
problematiek ontwikkelt tot de herontdek
king, dat de ware essentie der menselijke
liefde ligt in de „hingebende Tat" en niet
in subjecteve gewaarwordingen en gevoer
lens: „Was aus der Verlorenheit einer
gottlosen Welt erahnt wird, entfalten die
christlichen Dichter in ihren Gestalten"
L. Vander Kerken

-

SCHNEIDER, Reinh., Der ferme Kónig.
— Herder, Freiburg, 1959, 297 pp.
Deze posthume verzameling bevat onuitgegeven korte verhalen van Schneider.
De meeste zijn ontstaan in de dertiger
jaren, toen S. aan zijn geschiedenis over de
Hohenzollerns werkte. Het verhaal over
Galilei is hij tot zijn laatste levensdagen
blijven bewerken, omdat S. droomde van
een drama over deze waarheidszoeker.
Wellicht verklaart dit de uitzonderlijk
verzorgde dialoog in dit kort verhaal.
Alle verhalen wijzen op een intieme ver
-
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trouwdheid met het verleden: heersers en
verdrukten, mensen vol haat tegen mensen vol liefde, schuldigen en onschuldigen,
kortom de grote typen van onze samenle~
ving bewegen zich hier in een levendig
schouwspel. Weliswaar drukt het stempel
van tragiek en levensernst ook op dit
werk, maar de hoop op een betere wereld
doorstraalt alle ellende. Schneider verdient in ons Nederlands gebied steeds
meer belangstelling. M. De Wachter

BORRCHARDT, Rudolf, Prosa I. Heraus-geg. v. Maria Luise Borchardt. — Ernst
Klett Verlag, Stuttgart, (1957) , 538 pp.,
geb. D.M. 28.50.
37 essays en artikelen, zich uitstrekkend
over een periode van meer dan 30 jaar,
een keuze uit het beste van de „publicist"
Borchardt, zoals hij zichzelf noemde. Diagnotiserende arts, pedagoog, wegwijzer
en criticus, was deze „publicist" echter
ook een geleerde met een encyclopedische
en toch accurate internationale belezenheid en kennis, op een degelijk klassiek

fundament. Bovendien drukt hij zich uit in
een heldere, levende stijl; soms te weinig
geconcentreerd. Dank zij dergelijke figuren kan ook in Duitsland de kritiek de
plaats in het cultuurleven innemen, die zij
in landen als Frankrijk bezet: zij is niet
alleen een eigen genre, maar het laboratorium der cultuurwaarden. A. Deblaere
GUARDINI, R., Landschaft und Ewigkeit
(Guardini-Dante-Studien, 2) . , KóselVerlag, München, 1958, 255 pp., geb.
D.M. 14.80.
Na Guardini's Engel in Dantes Göttlicher
Komödie zag men uit naar zijn volgende
Dante-studies. Een reeks essays, verschenen tussen 1931 en 1956, zijn hier samengebundeld. Zoals hij het voor Hölderlin
en Rilke heeft gedaan, neemt G. de Dantestudie op, waar de literatuurstudie eivr
digt: weinigen wagen het dan, haar werk
voort te zetten, om tot de eigenlijke schouwing en geesteswereld van de dichter
door te dringen. G. durft het en kan het.
Hoewel geen ontspanningslectuur, treft
zijn uiteenzetting telkens door penetratie,
en door een speciale zin voor de ontologische dimensies van een dichterlijke sfeer.
A. Deblaere
POTTER, G. R., Macaulay. Writers and
their work no. 116. — Longman, Green

Co., London, 1959, 46 pp. Bibl. 216 s.
Bij de herdenking van Macaulay's dood,
honderd jaar geleden, verscheen deze be^
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knopte, doch uitstekende inleiding, waarin
de figuur van de Britse historicus met al
zijn deugden en fouten ons levendig voor
ogen wordt gesteld. Ook zijn geschriften
worden met juiste kritiek beoordeeld.
E. Bolsius
BRITTING, Georg, Gedichte.. Bd. I, 219
pp., geb. D.M. 22..; Bd. II, 230 pp., geb.
D.M. 22.—. — Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1957.
Ofschoon Britting de eerste Duitse dichter
is geweest die zijn land vertegenwoordigde op de Internationale Poëziedagen te
Knokke ( 1951) , heeft hij in het buitenland
niet de krantenfaam verworven van andere, minder belangrijke dichters. Deze
twee bundels bevatten verzen van 1919
tot 1951 (o.a. de cyclus Die Begegnung:
de pakkendste en mooiste Dodendans van
de moderne letterkunde) . In zijn rijper
werk is de dichter volledig opgegaan in
de dingen, de beelden; geheel de subjectieve en geestelijke werkelijkheid is gestalte geworden; des te sterker speurt men
er zijn persoonlijkheid dat ze nergens
verschijnt. De heldere, spontane eenvoud
van de eindvorm is het produkt van de
diepste verfijning en vormwil.
A. Deblaere
STEINBRINKER, G., Dichter, Autoren
der Gegenwart. --- C. Bertelsmann Verlag,
Gütersloh, 1958, 24 pp. en 96 zwart-wit
reprod., D.M. 9.80.
Dit keurig album biedt 150 foto's van
schrijvers met internationale faam. Zwart
op wit bewijst het dat fotografie niet louter Abbild maar dikwijls ook Sinnbild kan
worden. De atmosfeer, die in elke foto
werd vastgelegd, wordt nog uitdrukkelijk
verwoord in de bindteksten van G. Steinbrinker. Hij wil ons nl. doen begrijpen dat
een schrijver tenslotte maar voor een
klein gedeelte van zijn leven schrijver is,
en voor de rest een mens. Bekende fotografen werkten aan deze verzameling mee:
zo o.m. Cartier-Bresson, Ernst Haas,
Bernhard Wicki. M. De Wachter
MARE, Marg., Eduard M&rike. The Man
and the Poet. --- Methuen, Londen, 1957,
286 pp., geïll., geb. sh. 251—.
De eerste uitgebreide biografie van M-rike in het Engels. Leven, psychologie,
ontstaan van het literaire werk worden
met elkaar in verband gebracht. De dichter van enkele der schoonste Duitse gedichten en van de onsterfelijke novelle
over Mozart, verraadt duidelijk de, overir

gens sympathieke, gebreken en gaven van
zijn Zwabenland: burgerlijke behaaglijkheid, sentiment, maar ook warm-trillende
menselijkheid. Zijn werk bezit echter
steeds een klank van zeldzame echtheid
en directheid. Tegenover de Duitse biografieën, bezit dit boek de angelsaksische
kwaliteiten die het gecompliceerde eenvoudig maken, het beperkte bescheiden
humorvol, het historische concreet menselijk. Dieptepsychologie kan bij een dergelijke figuur de S. helpen, echter zeer
matig, en het ware best er nooit het letterkundig fenomeen zelf mee te willen verklaren. A. Deblaere
ROYDE SMITH, Naomi, A Blue Rose.
r-- Hale, London, 1959, 159 pp., 10 sh. 6 d.
In deze, haar vijftiende roman, tekent
schr. het wel en wee van de bewoners
van een pension dat een al te filantropische en erg onpraktische rijke heer ten
koste van alles op de been wil houden.
Zijn eigen dochter, die het zaakje moet
doorzetten, wordt hiervan het slachtoffer,
mede doordat zij verwikkeld raakt in een
ongelukkig huwelijk met een der gasten en
in een al even ongelukkige liefdesaffaire
met de tuinman. De roman is echter nauwelijks meer dan een lange short story,
pretentieloos en zeer leesbaar. W. Peters
STEINBECK, John, Once there was a
war. — Heinemann, London, 1959, 233
pp., 16 sh.
De Amerikaanse romanschrijver schreef
tijdens de oorlog korte schetsen over hetgeen hij als journalist aan het front meemaakte. Vergeten aspecten van de oorlog, betrekkelijk onbelangrijk voor de
strijd, maar van levensbelang voor de
soldaat er bij betrokken, worden op zeer
menselijke wijze beschreven. Maar bijzondere verdiensten heeft deze verzameling
oorlogservaringen niet. Onlangs werd de
pocket~uitgave gepubliceerd. W. Peters
FORT, G. von Le, La dernière à l'échafaud, vert. B. Briod (Les Carnets DDB) .
.- Desclée de Brouwer, Brugge, 1959,
144 pp. ing. Fr. 48.
Naast de heruitgave van een uitstekende
Franse vertaling van von Le Fort's meesterlijke novelle ligt de verdienste van dit
kleine boekje wel vooral in de fijnzinnige
:inleiding die Xavier Tilliette aan de vertaling laat voorafgaan, en waarin vooral
de vergelijkende studie tussen de oorspronkelijke novelle en de filmbewerking door
Bernanos aandacht verdient. L. Monden

BOEKBESPREKING
Prismaboeken
Dr. S. J. van PELT, Hypnose. --- Een
boekje over hypnose van een arts. Zeer
bruikbaar; men leze echter de restricties
achterin van de psychiater J. Marlet.

P. T. A. SWILLENS, Encyclopedie van
de schilderkunst. --- Een handig woorden
boekje dat instrueert over allerlei termen
die in de schilderkunst voorkomen.
Jan de KRUIJFF, Disco-digest. — Grammofoonplaat-liefhebbers zal dit encyclopedie-achtige werkje welkom zijn.
Hélène NOLTHENIUS, Renaissance in
mei. — Een prettig geschreven boekje
over het veertiende-eeuwse Florence rond

de musicus Francesco Landini.
Dr. H. E. van GELIGER, e.a., Gids voor
de Nederlandse kunst. — Dit 500ste Prisr
maboekje biedt een rijk geillustreerd overzicht van de beeldende kunst in Neder~
land.
Kl. SIERKSMA, De gemeentewapens van
Nederland. — In dit werkje vindt men een
afbeelding en beschrijving van alle gemeentewapens van het land.

Maarten OUWEHAND, Kampeerboek.
1- Wie gaat kamperen schaffe zich om
tegenslagen te vermijden dit boekje aan.
Dr. E. C. van BELLEN, Franse spraakkunst.

Dr. W. J. P. M. van ZUTPHEN, Engelse spraakkunst.

Drs. F. C. M. STOKS, Duitse spraakkunst.
Het zijn spraakkunsten voor iedereen,
vooral echter voor ontwikkelde volwassenen die van hun vroeger onderwijs een en
ander vergeten hebben.
Karl von FRISCH, Biologie voor iedereen. 2 deeltjes. — Populair wetenschap-

pelijk.
M. I. FINLEY, De wereld van Odysseus.
Een aardig boekje dat vertelt over
Hám.erus en Odysseus.
Hans ROEPER, Wij en de automatisering. — Biedt een goed overzicht over de
automatisering en de industrialisering der
wereld.
Pat FRANK, Gevecht met de nacht. ---^
Een boeend verhaal uit de oorlog in Kor
rea.

Terence ROBERTSON, Het grote waag.
stuk. ~ Een relaas over het ontsnappen
van de „Scharnhorst" en de „Gneisenau"
uit Brest in een Duitse haven in 1942.
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ROBBINS, William, The Ethical Idealism
of Matthew Arnold. •--Heinemann, London, 1959, 259 pp., Bibl. Index, 25 s. net.
De huidige tegenstelling tussen de experi~
mentele methode der exacte wetenschappen en de aprioristische redenering der
metafysiek heeft Prof. Robbins er toe gebracht de mogelijkheid te onderzoeken
van een voor beide partijen bevredigende
levensbeschouwing. Hij greep daarbij terug naar de geschriften van de Engelse
criticus Matthew Arnold, die in zijn Vic.
toriaanse omgeving dezelfde krachten aan
het werk zag en daarom een ethisch idear
lisme voorstond dat zich in navolging van
Kant afkeerde van elk dogmatisme, maar
tegelijk wees op de verheven morele le~
venshouding van het christendom. Het bestaan van God wordt ons duidelijk uit
ervaring: „God is the eternal not ourselves". De Bijbel is geen wetenschappelijk,
maar een literair getuigenis, etc. Ofschoon
latere kritiek de onhoudbaarheid heeft be-wezen van dit ethisch idealisme vinden
wij Arnold's gedachten terug in het he~
dendaags humanisme. Prof. Robbins heeft
zich verdiept in bijna alle sferen van het
menselijk denken van vandaag; zijn bele~
zenheid en eruditie zijn opvallend. Het gevaar echter van vaag eclecticisme en een zijdig compromis kan hij evenmin als Arnold ontlopen. Daarom is dit boeiend
boek, dat ons een helder inzicht verschaft
in de moeilijke materie van Arnold's geschriften, uiteindelijk onbevredigend.
E. Bolsius

KUNST EN
CULTUUR
Deutsche Kunstdenkmálecr o.l.v. R. Hootz.
III. Baden-Württemberg. IV. Westfalen.
Kunstverlag, Mi nchen-Ber---ü
lijn, 1959, ieder 74 pp., 352 pl., geb.
D.M. 28.
Reclams Kunstführer. I. Bayern. II. Baden-Wurttemberg Pfalz Saarland. III
Rheinlande und Westfalen. --- ReclamVerlag, Stuttgart, 1958-1959, 956 pp., 64
pl., 55 ill.; 605 pp., 64 pl., 54 ill.; 743 pp.,
63 pl., 57 ill., geb. D.M. 14.80.
In Streven, januari 1959, p. 393, hebben
wij de eerste twee delen van deze merk-

Ellery QUEEN, Het glazen dorp. — Een

waardige uitgave voorgesteld. De twee
delen, welke we nu bespreken, vertonen
dezelfde kenmerken: een indrukwekkende
verzameling eersterangs illustraties gewijd
aan het kunstpatrimonium van een be-

spannende, zeer originele detective. R.S,

paalde Duitse landstreek, naar de plaats-
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namen alfabetisch gerangschikt en toegelicht door korte, zakelijke notities. Deze
verzameling heeft niet de volledigheid van
een kunsthistorisch repertorium, maar be
vat toch een voldoende documentatie om
ons een vrij afgerond beeld van het be~
handeld gewest mee te delen. Het derde
deel, handelend over Baden-Wurttemberg,
geeft een kijk op de rijke verscheidenheid
van deze kunstprovincie, die de evolutie
van de Europese kunstgeschiedenis van
nabij volgde. Typisch voor de gehele
kunsthistorische ontwikkeling van deze
streek lijkt ons de Weissenhofsiedlung te
Stuttgart. Westtalen leeft meer op zich~
zelf besloten, hecht meer belang aan traditie en eigenheid, hoezeer men ook met
dergelijke karakteristieken moet voorzichtig zijn. Hier ook treft men uit alle perioden werken aan van het hoogste belang.
Een zeer geschikte aanvulling bij deze afbeeldingen vormen de Reclams Kunst f uhter, waarvan reeds drie van de vier voorziene delen verschenen zijn. Ook dit werk
streeft geen absolute volledigheid na en
wil op de eerste plaats een handige en
betrouwbare „gids" zijn. Als zodanig is
het zeker een der beste in zijn nauwkeurige beknoptheid. Hoewel uiteraard niet
zo rijk als bij de Deutsche Kunstdenkmaier is de illustratie toch evenzeer verzorgd. Ook hier werd Pen alfabetische indeling verkozen. Bij elke plaatsnaam
wordt een korte historiek gegeven, waarna de verscheidene gebouwen (en ook
wel belangrijke kunstwerken) worden be~
schreven. Dergelijke uitgaven zouden wij
ook voor onze eigen provincies wensen.

G. Bekaert
Architektur Wettbewerbe. 26. Neue Krankenháuse?r. 27. Kirchen von Heute. —
Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 1959, 143
en 96 pp., rijk geïll., D.M. 19.80 en 12 80
(in abonnement D.M. 17.80 en 11.80) .
Het eigen karakter van deze voortreffelijke reeks publikaties is goed omschreven
in de bijtitel: Schri ftenreihe f i r richtung^weisendes Banen. Het feit zelf dat het
hier meestal om actuele prijsvragen gaat
houdt in dat de aandacht op de eerste
plaats is afgestemd op het programma,
zonder nochtans de vormgeving te ver-

waarlozen. Tamelijk uitzonderlijk worden
ook uitgevoerde projecten gepubliceerd.
Het technische uitzicht van deze nummers
mag niet tot de conclusie leiden dat zij
alleen voor gespecialiseerden interessant
kunnen zijn. Al wie zich enigermate voor
het boeiende bedrijf van het bouwen interesseert vindt hier uitstekend studiema~

teriaal. Het dubbelnummer gewijd aan het
ziekenhuis werd samengesteld door K.
Gutschow en A Schmidt. De inleiding
van K. Gutschow reikt verder dan het
onderwerp en bevat suggesties die ook
voor andere programma's hun waarde ber
houden. Een vijftiental prijsvragen met de
verschillende bekroonde projecten worden
hier voorgesteld. Het nummer 27 over de
kerkbouw van vandaag zal wel gemakken
lijker zijn weg tot de lezer vinden, al was
het maar omdat het programma minder
ingewikkeld is. Dit nummer lijkt ons belangrijker dan het nummer 20 Kirchen
und Gemeindezentren (cfr. Streven, okt.
1957, p. 64) , dat slechts een inventaris
was van meestal reeds bekende kerken.
De inleidingen werden door dezelfde
auteurs verzorgd: A. Feldtkeller voor
het protestantse en R. Schwarz voor het
katholieke deel. Zeer gevat merkt Schwarz
op dat het hem verveelt steeds opnieuw
hetzelfde te moeten herhalen om dan toch
nog te ervaren dat alles bij het oude blijft.
Intussen is Schwarz zelf niet bij het oude
gebleven in zijn project voor de gedachteniskerk van Berlijn-Plotzensee, dat men
minstens verrassend moet noemen. In dit
nummer worden een twintigtal prijsvragen

met de projecten voorgesteld in een rijke
illustratie. Een nuttige bibliografie besluit
het geheel. Alle teksten werden ook in het
Engels vertaald. G. Bekaert

JACQUOT, J. en VEINSTEIN, A., La
mise en scène des oeuvres du passé (Entretiens d'Arras 1956) . — Edit. du Centre
National de la Recherche Scientifique,
Parijs, 1957, 307 pp., 15 pl.
Een uitgelezen internationale schaar van
academische toneelspecialisten heeft in dit
werk de referaten (20) gebundeld, gehouden ter gelegenhed van de Entretiens
d'Arras van 15 tot 18 juni 1956. Dit toneelseminarie had als algemeen thema:
hoe bieden we het hedendaagse publiek
de toneelwerken aan, ontstaan in een
maatschappij die zo erg van de onze ver~

schilt? Dit thema valt uiteen in 3 secties:
enkele objectieve studies over representatief regiewerk, bibliotheekkundige rapporten over opbergen en interpreteren van

toneeldocumenten (regieboeken, decorvoorschriften, kostuumontwerpen) en getuigenissen over creatief ensceneringswerk
van theaterhistorisch belangrijk toneelwerk. Naast encyclopedisch volgepropte
bijdragen zijn het vooral de discussies na
elk referaat die sterk de aandacht vragen.
Alleen al het plaatsen van Rafael Alberti
(hier te lande nagenoeg onbekend) en
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Garcia Lorca in het juiste dramatische
kader wettigt deze bundeling. De doorsneetheaterbezoeker zal aan dit boek niet
veel hebben, maar wie interesse heeft
voor vorm- en speltechnische problemen,
zal er een grote intellectuele vreugde aan
beleven. C. Tindemans
RICHARDS, J. M., The functional tradition in early industrial buildings. ---- The
architectural Press, Londen, 1958, 200
pp., rijk geill., geb. 36 s.
De auteur, een van de beste kenners van
de hedendaagse bouwkunst, stelt zijn boek
voor als een picture book. En inderdaad
hij laat het over aan de mooie opnamen
van Eric de Maré ons te winnen voor de
harde, maar karaktervolle poëzie van de
vroege industriegebouwen uit de verleden
eeuw. Het is geen gemakkelijke taak om
van hetgeen wij nu gewoon zijn als het
inbegrip zelf van lelijkheid te beschouwen
het echte karakter en de oorspronkelijke
gestalte te laten zien. G. Bekaert
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Egypte en de meer dynamische van Mesopotamië, hun ontstaan en verdere bloei
danken aan de religie, aan „ein religiöses
Erdbeben". Zodra de transcendente bindingen verzwakten en het louter nuttige
en praktische op de voorgrond trad, on
dervond ook de cultuur een terugslag. De
opgravingen en vondsten der laatste 50,
60 jaar hebben de grondslagen der oudste
culturen blootgelegd en onze blik van
Zuid-Oost-Europa naar het MiddenOosten gericht. Fischer trekt op het einde
van zijn boek een parallel tussen deze
beginculturen en de hedendaagse, technisch-economische; zijn taal is zwaar op
de hand en weinig lucied zoals bij veel
Duitse geleerden. Zijn standpunt is niet
uitgesproken christelijk, doch vaag religieus-humanistisch. P. van Alkemade

MEIER-GRAEFE, Julius, Grundstoff der
Bilder. --- Herausgeb. Carl Linfert, Piper
Verlag, 1959, 253 pp., geb. D.M. 7.80.
Van Julius Meier-Graefe (1867-1935)
kennen wij allen wel zijn leven van Vincent Van Gogh. Verder blijft het meestal
bij een intrigerende naam die men zich
herinnert uit de vele ,echo's in alle mogelijke kunstpublikaties waarin hij wordt
vermeld om zijn opstellen over oude, maar
vooral over moderne schilderkunst en
waarin hij zich toont als een onafhanke~
lijke geest. Het boek uit de Sammlung
Piper geeft een goede gelegenheid om nader met deze belangrijke figuur uit de
moderne kunstkritiek kennis te maken aan
de hand van een bloemlezing die hoofdzakelijk artikelen bevat die nog niet in boekvorm zijn verschenen. Zij werden zo geschikt dat zij een overzicht bieden van de
Westerse schilderkunst, maar meteen ook
duidelijk de opvattingen van Meier~Graefe
in het licht stellen. De confrontatie met
deze geest is ook nu nog stimulerend.
G. Bekaert

Sammlung Horizont: BBraque. Giacometti.
Miro. Modigliani. Rousseau. — Die Arche, Zürich, 1958, 96 tot 132 pp., geïll.,
geb. D.M. 7.80 en 9.80.
Klein maar precieus zijn de portretten die
de uitgeverij Die Arche in haar verzameling Horizont samenbrengt. Wij hadden
reeds de gelegenheid op enkele ervan te
wijzen. De nieuw verschenen deeltjes zijn
nog boeiender dan de voorgaande, gedeeltelijk wegens de oorspronkelijke figuren
die hier worden behandeld, gedeeltelijk
ook omdat de documenten niet alleen
meer in Duitse vertaling maar meer en
meer ook in de oorspronkelijke versie
worden gegeven. Deze kunstenaarsportretten immers worden voor een groot
deel geschetst met persoonlijke getuigenissen van de kunstenaar zelf of van de
vrienden die hem van nabij hebben gekend. Zo vinden wij in elk van deze monograf ieën enkele documenten die elders
moeilijk te bereiken zijn. Ook de illustratie trekt bij voorkeur de aandacht op de
persoonlijkheid. De laatste deeltjes zijn
overigens veel rijker geïllustreerd dan
vroeger. Vooral dat over Giacometti is
goed verzorgd met foto's van E. Scheidegger, de animator van deze verzameling. G. Bekaert

FISCHER, Hugo, Die Geburt der Hochkultur in Aegypten and Mesopotamien. ~
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 304 S.,
1960, D.M. 22.50.
Hugo Fischer beschrijft hier ontstaan en
verloop der cultuur omstreeks 3100 voor
Christus in de twee centra, waar de mens
plotseling tot een wonderbare ontplooiing
kwam, het Nijldal en het twee-stromengebied. Fischer legt de nadruk op het feit
dat deze culturen, de meer statische van

L'Oeil, — Nrs. 49-60, 1959, telkens 60120 pp., rijk geill., voor Benelux: Mevr.
Possemiers, Lepoutrelaan, Elsene-Brussel,
Fr. 544.
Met het kerstnummer 1959 heeft L'Oeil
zijn eerste lustrum afgesloten. Voor een
niet~academisch tijdschrift betekent dit
heel wat. Wel is de laatste jaargang in
zijn geheel genomen niet de beste geweest.
Hij bevatte echter zeer merkwaardige bijdragen die men niet kan voorbijgaan. Wij
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wijzen slechts op de mooie herinneringen
van P. H. Roché, op het artikel van G.
Mathieu, op die over Gauguin, Lipchitz,
Hayter, op het verslag over de Armory
Show te New York, op een paar studies
van Habasque en Choay. Verder belangrijke artikelen als die over het Gulden
Vlies, Margareta van Oostenrijk; steeds
boeiende bezoeken aan grote private col~
lecties of kunstinstellingen; leerrijke thematische overzichten over L'homme armé,
Les pompes funèbres .... Ook werd meer
aandacht besteed aan de architectuur.
Hoewel over het algemeen interessant en
goed gekozen staan deze reportages toch
te dicht bij de journalistiek. Uitstekend
was b.v. de presentatie van het huis van
J. L. Sert, maar armoedig de voorstelling
van Neutra. Als wij echter terugblikken
op hetgeen L'Oeil ons gedurende zijn vijf
eerste jaargangen bracht, dan verdwijnt
deze kleine verslapping door de grootse
prestatie die werd geleverd. Wie L'Oeil
gedurende vijf jaren maand na maand
heeft mogen volgen heeft het grote genoer
gen beleefd om op een ongedwongen wijze
aan de hand van hoogstaande artikelen en
uitstekende illustraties inniger in contact
te komen met de levende mens zoals hij
zich in al de aspecten van zijn beeldend
vermogen uitspreekt. G. Bekaert
AURENHAMMER, Hans, Lexikon der
christlichen Ikonographie..-- Verlag Bri der Hollinek, Wenen, 1959.
De ontwikkeling van de christelijke iconografie in de laatste decennia maakte
een nieuwe synthese van dit vak nodig.
Louis Réau had met zijn zesdelig monumentaal werk in die behoefte kunnen
voorzien, maar hij bleef ver beneden het
zich gestelde doel. Wij verwachten meer
van het overigens veel bescheidener lexikon dat P. Kirschbaum in voorbereiding
heeft en het ziet ernaar uit dat het werk
van Hans Aurenhammer, waarvan wij de
eerste aflevering kunnen voorstellen, een
nieuw standaardwerk wordt. Het gehele
werk zal een negenhonderd pagina's bevatten, die verschijnen per aflevering van
80 tot 112 pagina's. Niet systematisch zoals bij Réau, maar alfabetisch gerangschikt biedt het ongetwijfeld meer mogelijkheid tot een soepele behandeling van
de iconografische thema's en tot een hanr
dig gebruik. Voor zover wij uit deze eerste aflevering kunnen opmaken zijn de
artikelen zeer goed verzorgd. jammer dat
de auteur gemeend heeft minder bekende
heiligenfiguren niet altijd te moeten vermelden. S. Heester

Das Metropolitan Museum in New York,
DuMont Schauberg, Keulen, 1959, 157
pp., 60 kipl., 25 pl., 28 X 34 cm., geb.

D.M. 56.
De reeks Malerei der Welt, waarin vroeger reeds Galerie der Uff izien und Galerie
Pitti in Florenz verscheen, doet terugden~
ken aan de oude, maar nog altijd waardevolle Seemann-uitgaven, die gewijd waren
aan de belangrijkste collecties van de
Europese musea. Wij hebben sedertdien
wel wat meer vertrouwen geschonken aan
de fantasie bij het presenteren van dergelijke werken en hebben ongetwijfeld ook
gewonnen in het nauwkeurig weergeven
van de kleur. Maar de nauwgezette afwerking van de hedendaagse kleurrepro~
duktie beantwoordt niet altijd aan de
maat van het kunnen en blijft soms wel
beneden het peil van de oudere. Dit is
een beetje het geval voor sommige repro~
dukties in het overigens schitterende boek
dat ons een klein gedeelte van de collecr
tie uit het Metropolitan Museum te New
York laat zien. Het is haast niet te geloven dat een museum in nog geen volle
honderd jaar een dergelijke verzameling
meesterwerken heeft weten aan te leggen,
die een zeer genuanceerd beeld geeft van
de ontwikkeling van de Europese schilderkunst sedert veertienhonderd. Het Curatorium van het museum, dat deze uitgave bezorgde, is blijkbaar zeer fier over
de rijke verzameling Vlaamse en Nederlandse meesters die het bezit en niet in
het minst over een van de jongste aanwinsten, het Mérode-altaar, dat wij uit
ons eigen kunstbezit hebben laten verdwijnen. De serie grote kleurreprodukties
begint met de Italiaanse schilderkunst van
het begin van de XVe eeuw en gaat, over
de verschillende nationale scholen en eeuwen heen, tot de moderne Franse schilderkunst van het einde van de XIXe
eeuw. G. Bekaert
WAGNER, Frits A., Indonesien. Die
Kunst eines Inselreiches. — Holle Verlag,
Baden-Baden, 1959, 260 pp., 61 klpl., 30
ill., geb. D.M. 29.80.
Pas tegen het einde van het boek kan de
lezer zich ten volle rekenschap geven van
hetgeen de auteur, verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, in zijn inleiding bedoelt met de
complexiteit van de Indonesische cultuur
en begrijpt hij beter de aarzeling voor
men het op zich neemt deze complexiteit
in haar verschillende elementen uiteen te
rafelen en in een bevattelijke synthese
voor te stellen. Gewetensvol houdt de
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auteur zich aan het opzet en meet nauwkeurig het belang af dat de verschillende
onderdelen in het geheel toekomt. Met
deze zorgvuldige werkwijze, alleen mogelijk door een zeer grote vertrouwdheid
met het onderwerp, is o.i. voor het eerst
een genuanceerd en evenwichtig Gesamtbild ontstaan van het oorspronkelijk amalgaam van deze eilandencultuur, waarvan
alle facetten in haar kunst worden belicht.
Het beeld wordt slechts af door de goede
keuze kleurenreprodukties, hoofdzakelijk
van voorwerpen uit het Instituut voor de
Tropen te Amsterdam. Dit tweede deel
uit de reeks Kunst der Welt is tevens een
onmisbare aanvulling op het mooie boek
von prof. Goetz over India, dat bespro^ken werd in Streven, oktober 1959, p. 92.
G. Bekaert

HORRICKS, R., e.a., These Jazzmen of
our Time. — V. Gollancz, Londen, 1959,

238 pp., geïll., geb. sh. 18.
Zestien essays over de merkwaardigste
persoonlijkheden van de moderne jazz. De
portretten zijn goed getekend en helpen de
lezer deze muziek beter te waarderen; tevens worden waardevolle discografische
aanduidingen verstrekt. Twee van de
auteurs trekken het blijvend karakter van
de behandelde muziek in twijfel. Schr. van
het essay over Dave Brubeck blijft nog
objectief in zijn oordeel, maar Benny
Green gaat in zijn bijdrage over John Lewis toch wat te ver: wordt hij niet misleid
door zijn naijver tegenover het succes van
het „Modern Jazz Quartet"? Men schijnt
het deze twee pianisten (Dave Brubeck
en John Lewis) vooral kwalijk te nemen
dat zij ook gesavoureerd worden door lief hebbers van klassieke muziek; maar kan
men dit ook niet op hun credit plaatsen:
trekken zij zodoende niet een aantal mensen aan tot de zuivere jazz? De sprekende
foto's van Leonard Feather verrijken dit
boek nog, waarin men o.m. kan kennis
maken met Thelonius Monk, Miles Davis,
Gerry Mulligan, Milt Jackson en Quincy
Jones. A. Grammens-Sandoz

FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
Serie Mens en Medemens. JONG, Prof.
Dr. J. J. de, e.a., Pressiegroepen. — Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1959, 103
pp.,

f 2 .90 bij intekening f

2.60.
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In dit deeltje van de bekende serie zijn de
lezingen gebundeld die gehouden zijn op
het zevende congres van de Nederlandse
Federatie van Universitaire Studieverenigingen in de Socale Wetenschappen.
Sprekers waren Prof. de Jong, politicoloog, M. Brouwer, sociaal-psycholoog,
Prof. van Doorn, socioloog en Prof. Pen,
econoom. Het meest opvallend is het grote verschil in omschrijving van de term
„pressie-groep" door de diverse auteurs.
Volgens Prof. de Jong heerst er ten aanzien van deze omschrijving een „bijkans
Babylonische spraakverwarring" (p. 15) ,
Brouwer spreekt van „Het instituut der
pressie-groepen" (p. 27) als over iets dat
aan iedereen bekend is. Prof. van Doorn
geeft als voorlopige definitie: „Pressiegroepen zijn belangengroepen die zich ongenodigd in de politieke arena hebben begeven om aldaar op de besluitvorming
druk uit te oefenen" (p. 64) en eindigt
met vast te stellen dat pressie-groepen
eigenlijk niets anders dan machtsgroepen
zijn (p. 85) . Prof. Pen tenslotte koppelt
het vraagstuk der pressiegroepen aan het
vraagstuk van de verdeling van het natio-nale inkomen (p. 88) . Of het constateren
van deze zeer uiteenlopende benaderingswijzen zo leerzaam is als de inleiding ons
wil doen geloven (p. 9) ? Misschien vooral in die zin, dat de conclusie zich opdringt dat aan de samenwerking van de
hier aan het woord zijnde wetenschappen
nog heel veel gedaan moet worden.
F. Nuyens
Serie Mens en Medemens. GUARDINI,
Romano, De moderne mens en het probleem van de macht. Vertaling van J.
Jacobs. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1959, 126 pp., f 3.25, bij intekening f 2.95.
Eenieder die kennis nam van de oorspronkelijke tekst zal het zeker van harte toejuichen dat Guardini's beschouwingen
door middel van een ~ alleszins loffelijke --- vertaling thans ook voor breder
kring toegankelijk zijn geworden. De
voortreffelijke eigenschappen van deze
auteur: een heldere en boeiende stijl enerzijds en een doordringen tot de kern van
de vraagstukken anderzijds komen ook in
dit boekje volledig tot uiting. Het tweede
geschrift dat in deze vertaling is opgenomen, de omwerkng van een lezing, die
oorspronkelijk gehouden werd voor de
vereniging van Duitse staalproducenten.
moge vooral in bedrijfskringen weerklank
vinden. F. Nuyens
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SIEGMUND, Georg, Tier raid Mensch.
Beitrag zur Wesensbestimmung des Menschen. — Verlag Josef Knecht, Frankfurt
am Main, 1958, 307 pp., geb. D.M. 12.80.
Op een zeer onderhoudende wijze en met
een massa van concrete feiten en aanschouwelijke voorstellingen handelt G. S.
over de verhouding van mens en dier. De
hoofdstukken van dit boek zijn als verschillende facetten van het probleem. Komen o.m. ter sprake: de vraag naar het
onderscheid van mens en dier zoals deze
zich gesteld heeft sedert de Renaissance,
en ditzelfde onderscheid zoals het gezien
wordt door het dialectisch materialisme,
de evolutietheorie; de fysiologische en
biologische eigenheden van de mens, het
eigen karakter van 's mensen levensloop,
de „psychologie" van het dier, dierentaal
en mensentaal, het verband tussen aap en
mens, en de onherleidbare oorspronkelijkheid van de menselijke geest. De auteur
beperkt zich echter niet tot het nasporen
van essentiële onderscheiden en biologische verbanden, zijn interesse strekt zich
ook uit tot de concrete verhoudingen
welke tussen mens en dier kunnen bestaan
en waardoor het dier a.h.w. de sfeer van
de menselijke cultuur binnentreedt.
L. Vander Kerken

WURMSER, Leon, Raubmörder und
Rauber (Ihre Persönlichkeit in psychologischer und kriminologischer Sicht) . --•
Kriminalistik, Verlag fur kriminalistische
Fachliteratur, Hamburg, 1959, 304 pp.,

D.M. 78.80.
Met schier deutsche „Griindlichkeit" heeft
de Zwitserse medicus-auteur zijn thema
aangepakt. Na een algemeen deel, waarin
historische, psychopathologische en kriminologische aspecten uit de doeken worden
gedaan, formuleert Wurmser de achtergronden van zijn onderzoekingsmethodiek.
Het werk van L. Binswanger (aussere
und innere Lebensgeschichte) , Szondi
(Schicksalanalyse, Triebstruktur) en
Gruhle (Motivstruktur, Motivkonstella-^
tion) vormt zijn richtsnoer bij de weergave van de casuistiek: 22 gevallen, afwisselend geïllustreerd met criminele figuren
uit de belletrie. De conclusies van de

schrijver zijn té polymorf om in het kader
van deze korte bespreking samen te vatten. Opmerkenswaard is, dat Wurmser
terzake de achtergronden en de behandeling van de beschreven delinquenten ^evenals ettelijke andere auteurs .-- op
raadsels stuit. Overigens wordt uit dit

lofwaardig onderzoek duidelijk, dat de
Italiaanse en de Franse criminologische
scholen — hoewel de hier liggende discrepantie niet met zoveel woorden genoemd
is — tot een compromis moet komen.
J. J. C. Manlet
SCHALLER, J. P., Directie n des a-mes et
médecine moderne. — Salvator, Mulhou~
se; Casterman, Doornik, 1959, 172 pp.,
ing. Fr. 72.
Het lijdt geen twijfel dat heel wat medische hulpmiddelen moeten aangewend
worden om het psychisch evenwicht te
bevorderen of te herstellen. S. heeft zich
als doel gesteld aan te tonen waar en
wanneer de zieleleider een dergelijk beroep moet doen op medische hulp en tevens te waarschuwen voor mogelijke
overdrijvingen of afwijkingen. Hij brengt
zijn inzichten met veel klem en met goede
schakeringen naar voren. Toch vinden we
het jammer dat hij bijna uitsluitend zoekt
naar theoretische houdingen, en slechts
weinig zegt over de concrete uitwerking

ervan. Tevens blijft hij vrij lang stilstaan
bij sommige posities (o.a. die van Dr.
Hesnard) die hij theologisch en filosofisch
bestrijdt. Als algemene stellingname aangaande de verhouding tussen zieleleiding
en actuele medische hulp is zijn werk
echter zeer leerrijk. R. Hostie
BITTER, W., Angst und Schuld in theologischer und psychotherapeutischer Sicht.
2. Aufl. — E. Klett-Verlag, Stuttgart,
1959, 188 pp., geb. D.M. 9.80.
De studiesamenkomsten ingericht te Stuttgart onder het motto „Arzt und Seelsorger" hebben veel goed werk verricht in
het laatste decennium. In deze bundel ko~
men een vijftiental bijdragen samen die
alle gewijd zijn aan de psychologische
angstverschijnselen en aan de theologische
problemen van schuld en boete. De wederzijdse belichting is belangwekkend.
Toch blijft ook in deze bundel de moeilijkheid: vele deelaspecten worden treffend in het licht gesteld, doch nergens
wordt een synthese tot stand gebracht.
Daarom bevelen we het boek graag aan
voor wie reeds een zeker inzicht in de
behandelde problematiek heeft. Als handleiding kan het echter niet dienen. Wie
zich dus wil documenteren doet er goed
aan, vooreerst een meer synthetisch werk
te raadplegen en pas dan deze bundel ter
hand te nemen. R. Hostie
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GESCHIEDENIS

PICARD, Leo, Geschiedenis van de
Vlaamse en Groot-Nederlandse Beweging
II. — De Sikkel, Antwerpen, 1959, 385
pp., ing. Fr. 220, geb. Fr. 240.
Het tweede en laatste deel van deze ge-schiedenis begint rond 1870, toen in de
jonge staat zowel de actieve Fransgezind-.
heid als de Vlaamse Beweging voorlopig
waren mislukt, en eindigt op heden, hoewel de hoofdstukken sedert 1914 slechts
schetsmatig worden behandeld. De rede~
nen van de mislukking van de verfransing
in de 19e eeuw zijn snel aangeduid: deze
verfransing heeft halt gemaakt voor de
grotere en kleine plaatselijke besturen, en
voor de lagere scholen die meestal van de
gemeentebesturen afhingen. De verfransing van een compacte volksgroep van
( toen) minstens 3 miljoen zou trouwens
wel ondoenlijk gebleken zijn in ieder geval, en ook zonder het verzet van de
Vlaamse Beweging. Waarom deze laatste
zoveel tijd heeft nodig gehad `om het verloren terrein — en dan nog slechts gedeeltelijk ^--te herwinnen is het eigenlijke onr
derwerp van het boek. Het voor de hand
liggende antwoord: gebrek aan politieke
eendracht onder de Vlamingen, wordt hier
op scherpzinnige wijze gepreciseerd. De
ideologische tegenstelling tussen katholiek
en liberaal beheerste niet alleen het Belgische maar ook het Vlaamse openbare
leven; slechts enkele ruimziende figuren
konden zich hieraan onttrekken, en slechts
voorbijgaand kwam het tot algemeenVlaamse politieke machtsvorming in een
partij (de Antwerpse Meetingpartij) of in
een beweging (de beweging voor de ver-.
vlaamsing van de universiteit van Gent
vóór 1914) . Schr. onderzoekt vooral een
tweede vraag die verband houdt met deze
eerste: Waarom het niet is gekomen tot
een volledig samengaan van de Vlaamse
Beweging met de opkomende arbeidersbei
weging, vooral de socialistische, die beide
toch dezelfde tegenstander hadden, nl. de
verfranste bourgeoisie. „Wie als flamingant burgerlijk bleef, werd meteen veroordeeld tot klein'burgerlij-kheid", zegt Schr.
om de beperking van een der meest doelmatige Vlaamse leiders, Coremans, aan te
duiden. De Vlaamse Beweging sleepte een
aanzienlijke ballast mede aan kleinburgerlijke folklore en romantiek, die de socialistische leiders des te meer irriteerde omdat
zij bij zichzelf de romantiek moesten be~
strijden waaraan zij als negentiende-eeu-
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wers zich niet volledig konden onttrekken.
Dit neemt niet weg dat de Vlaamse vrijzinnigen in het algemeen, en de socialisten
in het bijzonder in de Vlaamse verwezenlijkingen een belangrijk aandeel hebben
gehad, dat Schr. bijzonder in het licht
stelt omdat het wel eens wordt geminima~
liseerd, en omdat hij ook voor de toekomst
alles verwacht van wijzigingen in de sor
ciaal-economische machtsverhoudingen,
dus van een samengaan met de socialisten.
Al bevat dit werk over de periode voor
1914 tal van belangrijke gegevens, en
voor de latere periode tal van nieuwe gegevens (waarbij Schr. op elegante wijze
afstand neemt tegenover zijn eigen aandeel en herinneringen) , toch is het meer
een essay, dan een historiografie. Het is
echter een stimulerend en briljant essay,
waarin met rijp meesterschap de Vlaamse
Beweging wordt geplaatst tegen de achtergronden van de Belgische politiek, de
sociaal~economische evolutie, de internat
tionale machtsverhoudingen (vooral de
weerslag van de relatieve machtspositie
van Frankrijk en Duitsland valt hier op) ,
de gedachtenstromingen en tenslotte de
problematiek van de historiografie zelf.
L. Claes
,

Flandria Nostra. Ons land en ons volk,
zijn standen en beroepen door de tijden
heen, o.r.v. J. L. Broeckx e.a. Deel IV.
N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1959, 412 pp., rijk geïll., geb. Fr. 495.
Terwijl het eerste deel- van Flandria Nostra handelde over boeren en werklieden,
handelaars en nijveraars, en de delen II en
III over alle kunstenaars en alle geleerden,
beschrijft dit vierde deel de geestelijken en
de adel, in afwachting dat het laatste deel
de vele soorten ambtenaren uitbeeldt. Met
de rijke belezenheid en de ongewone kennis, die wij bij hem gewoon zijn, beschrijft
Prof. Dr. C. De Clercq in de eerste helft
van dit vierde deel de seculiere geestelijken en de mannelijke en vrouwelijke religieuzen die in ons land werkzaam waren;
hier en daar weet hij het concrete leven
uitstekend weer te geven, en b.v. het
hoofdstuk over de tijd van het jansenisme
lijkt mij bijzonder geslaagd; toch geeft hij
over het algemeen meer kerkgeschiedenis
in ruimere zin, dan de beschrijving van de
geestelijke stand in zijn dagelijks leven.
Daarna schetst Lic. F. Geerts een indrukwekkend beeld van de Vlaamse missionarissen in alle overzeese gebieden; ook hij
besteedt meer zorg aan het volledig inven~
tariseren dan aan het concreet uitbeelden
van het missionarisleven van b.v. een Pa-
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ter Damiaan of een P. Lievens; al staan
vele foto's van bekende missionarissen in
dit boek, toch is, tot onze verrassing, P.
Lievens niet opgenomen. De laatste af der
ling over de adel is geschreven door Dr.
P. Feuchère, Dr. P. Bartier en Dr. J. Lefèvre: hun taak was in zekere zin dankbaarder om vooral in de middeleeuwen en
in de Bourgondische tijd het kleurige,
vaak woeste leven van de adel sprekend
uit te beelden. De vele platen, de kaarten
ook in kleuren en de treffende diagrams
maken met de zeer verzorgde uitgave dit
echte Standaard-boek tot een kostbaar be~
zit. M. Dierickx
BILLOCK, Alan, The life and Times of
Ernest Bevin. Vol. I: Trade Union Leader.
Heinemann, London, 1960, 672 pp., 50
sh. (illustr.) .
Het eerste gedeelte van de officiële biografie van Ernest Bevin behandelt de per
riode van 1881, zijn geboortejaar, tot mei
1940, toen Churchill de socialistische vakbondleider verzocht zitting te nemen in
zijn oorlogskabinet. Uiteraard zal met een
kritische bespreking gewacht worden totdat het tweede gedeelte is verschenen.
We willen hier volstaan met er op te wijzen dat we hier met een bij uitstek wetenschappelijke studie te maken hebben van
de activiteit van Bevin binnen de geleidelijk in kracht toenemende vakverbonden.
Het valt hierbij aanstonds áp dat Bevin
nooit een theoreticus was, nimmer diepgaande studie maakte van zuiver socialistische beginselen; Bevin was een man die
armoede te midden van overvloed, het uitbuiten van maatschappelijke zwakte, sor
ciaal onrecht enz. als vergif haatte, en be~
streed met alle felheid die hij op kon
brengen. Deze passie dreef hem het
strijdperk in, waar al spoedig bleek dat hij
niet alleen de werkgevers te bevechten
had, maar ook de arbeiders, al of niet georganiseerd, waar deze geen eensgezindheid toonden en eigen belangen stelden
boven die van de arbeidende klasse. Deze
studie wordt zo zeer in beslag genomen
door een gedetailleerde beschrijving van
wat er in het strijdperk precies plaats
vond, dat wel is waar niet de figuur van
Bevin verdwijnt, maar wel de mens die
Bevin was. We moeten in de titel van dit
boek dan ook een waarschuwing lezen:
lite duidt voornamelijk op verloop en
actie, en times op de gehele achtergrond
van sociale en industriële onrust. Schr.
heeft maar weinig ruimte voor het persoonlijke in Bevan's leven; en passant horen we dat hij trouwt, en op een gegeven

ogenblik wordt een dochter vermeld; over
gezinsleven, godsdienstig leven e.d. wordt
nauwelijks gesproken. We vinden dit jammer, juist omdat zeker op den duur Bevin
de gunst van het Engelse volk genoot als
zijnde een aantrekkelijke en beminnelijke
mens. We zien ook niet in hoe dit tekort
in het tweede deel kan worden goed gemaakt. Een overigens voortreffelijk werk
mist nu iets van het menselijke dat ons
alleen al van Bevin's goedig bolle gezicht
tegemoet straalde. W. Peters
WETENSCHAP
LAGALLY, M., FRANZ, W., Vorlesun
gen fiber Vektorrechnung. --- Akademische Verlagsgesellschaft Geest € Portig
K.-G., Leipzig, 1959°, 462 pp., D.M. 22.
Aanvankelijk stelt dit leerboek heel geringe eisen aan de wiskundige kennis van de
gebruiker. Het is prettig, dudelijk en zorgvuldig geschreven. Het komt voortdurend
tegemoet aan de behoefte aan aanschouwelijkheid, die bij de lezer zou kunnen
bestaan. Door goed gekozen voorbeelden
( vooral uit de mechanica genomen) wordt
de stof toegelicht. Het is meer ingesteld
op mensen van de praktijk dan op beroepswiskundigen, echter zonder dat men
het oppervlakkig of slordig kan noemen.
In dit alles verraadt het boek zijn oorsprong: het is n.l. gegroeid uit colleges,
die door Lagally aan de Technische Hogescholen van München en Dresden werden
gegeven. We vermelden nog, dat schr.
opvallend veel aandacht wijden aan de
dyaden-rekening, en (zoals gebruikelijk)
een aanzet geven van de tensor-rekening.
Hun notatie is modern, behalve helaas in
de figuren. P. van Breemen
GRIMSEHL, Lehrbuch der Physik, vierter Band: Struktur der Materie. — Teubner, Leipzig, 1959 12 , 699 pp., D.M. 25.20.
Het leerboek van Grimsehl is zo bekend,
dat het wel overbodig is om het nog nader
te karakteriseren. In dit vierde deel is de
behandeling van de kernfysica uitgebreid
en op de hoogte van de tijd gebracht; dit
hoofdstuk vormt nu qualitatief zowel als
quantitatief het voornaamste onderdeel
van dit boek. Daarna wordt aan de molecuulfysica en aan de fysica van de vloeistof fen en van de vaste stof veel aandacht besteed. Enkele kleinere hoofdstukken (o.a. over de dualiteit golf-materie,
over de astrofysica) ronden het geheel af.
De atoomfysica in de strictere zin vindt
men in het derde deel. De vele medewerkers, die de verschillende hoofdstukken
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van dit vierde deel in zijn nieuwe gedaante hebben geschreven, zijn er in geslaagd
om het typische karakter van „Grimsehl"
te bewaren, waardoor dit boek het naslagwerk is geworden voor candidandi in
de fysica, en voorlopig ook weer blijven
zal. P. van Breemen
BRADDICK, H. J. J., Die Physik des
experimentellen Arbeitens. — Deutscher
Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1959,
384 pp., geb. D.M. 28.—.
De technische eisen die een experimentator stelt zijn dikwijls zeer hoog; en de
snelle groei van de fysische wetenschap
was pas mogelijk, nadat technici hem uitstekende vacuum-pompen, zeer bijzondere
materialen, betrouwbare hoogspanningsapparatuur e.d. hadden verschaft. Om de
fysici in staat te stellen hun keus te maken uit de overvloed van technische middelen die geboden worden, wordt aan de
Universiteit van Manchester een speciaal
college gegeven over The Physics of experimental Method. Van dit college is het
hier besproken boek de neerslag. Er wordt
weinig ingegaan op de fysische beginset
len, maar er wordt vooral een overzicht
gegeven van de bestaande mogelijkheden,
om hen te dienen, die zelfstandig een uitgebreid experiment willen gaan opzetten.
Uiteraard bestaan er vele gespecialiseerde
werken over ieder onderwerp, dat door
schr. wordt behandeld, maar de verdienste Span zijn boek is juist, dat een korte
samenvatting wordt gegeven van wat
men anders met veel moeite bij elkaar zou
moeten zoeken. Tot slot zij nog opgemerkt. dat vrij veel aandacht wordt be
steed aan de moderne onderwerpen elektronica en kernfysica.
P. van Breemen

-

POLITIEK
ISACKER, Karel Van, Averechtse democratie. — De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1959, 148 pp., ing. Fr. 70,
geb. Fr. 95.
Bij het schrijven van zijn boek Werkelijk
en Wettelijk Land over de katholieke
openbare mening in de periode 1863-1884
werd Schr. getroffen door het feit dat hij
bij de uiterst rechtse ultramontanen enkele
figuren aantrof die later tot de stichters en
eerste leiders van de christen-democratische arbeidersbeweging gingen behoren.
Deze onverwachte overgang gebeurde
langs de corporatieve ideeën en de „gilden"-organisaties die op het einde van de
19e eeuw een grote plaats innamen in het
Belgische katholicisme. Ontstaan uit de
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ultramontaanse bekommernis om aan het
katholieke „werkelijke land" eigen struc..
turen te geven, verdeelde deze stroming
zich over de vraag of de gilden „gemengd" zouden samengesteld zijn uit patroons en arbeiders, ofwel homogene arbeidersvakverenigingen zouden zijn. De
eerste opvatting leidde onvermijdelijk tot
een reactoinair paternalisme, dat het
moest afleggen tegen het christelijk syndicalism,e. Schr. heeft deze niet onbelangrijke overgangsperiode uit de ideeëngeschiedenis der 19e eeuw beschreven met
de vaardigheid tot ontwarren van de
ideeënkluwens en met -de zin voor nuances die we reeds in zijn vorig werk konden waarderen. L. Claes
CRICK, B., The american Science of Polities (International Library of Sociology
& Social Reconstruction) . --• Routledge €
Kegan Paul, Londen, 1959, 252 pp., geb.
sh. 28.
Dit is een boek dat wij gaarne zouden
aanbevelen aan wie een beter inzicht in
het Amerikaans politiek denken wil krij gen. Schr. tracht immers aan te tonen
waarom in recente jaren de politieke theorie in de Verenigde Staten de vorm heeft
aangenomen van een geloof in een politieke wetenschap, en biedt zijn thesis aan als
een interpretatie van de Amerikaanse politieke cultuur. Wij hebben uit dit boek
ontzettend veel geleerd, en naar wij uit
Britse commentaren mochten opmaken is
het zelfs voor hen die de studie van politieke zaken in Amerika persoonlijk goed
kennen, een revelatie geworden. Wij kunnen in dit kort bestek de ontleding van
schr. en zijn historische uiteenzetting bezwaarlijk resumeren; wij willen er slechts
op wijzen dat hij tot het besluit komt dat
de Amerikanen wars zijn van eigenlijk
politiek denken (in Europese zin) omdat
zij a priori weigeren de fundamentele be~
ginselen waarop hun maatschappij berust
te onderzoeken. Aangezien politieke theorie nu precies een beginselkwestie is, blijft
er de Amerikanen niets anders te doen
dan zich tot politieke sociologie te beperken. Het merkwaardige is nu dat zij die
wetenschap „politieke wetenschap" noemen. Zij zullen niet nagaan waarom parlementaire democratie goed is (of slecht)
maar hoe parlementaire democratie werkt,
en die werking tot in de kleinste details
onderzoeken. Politiek is geen ideeën~
kwestie, maar een praktische wetenschap,
wat één van de voornaamste Amerikaanse
professoren liet verklaren (wij citeren uit
dit boek) : ,,Politieke wetenschap begon
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wel bij Aristoteles, maar is pas een beroep geworden in de Verenigde Staten".
En dit beroep is, zoals uit schr.'s ontleding blijkt, weinig meer geworden dan een
systematische indoctrinatie en een universitairee detailstudie, die steunen op de be~
ginselen dat de burgers in hun „citizenship" moeten getraind worden, dat de
Amerikaanse vorm van „democratie" definitief is (en het beste politieke systeem
van alle tijden) , en dat niemand het evo~
lutionaire beginsel van de bestendige
vooruitgang in twijfel trekt. „Politieke
wetenschap" is dan de pedagogische leer
hoe men die beginselen aan de jeugd zal
inprenten, en de praktische kennis die in
het politieke leven toe te passen. Een
welkom boek, dat de hele achtergrond
van de Amerikaanse politiek blootlegt.
Mark Grammens

mand kende hem, behalve de leiders van
het land, die een gewiekst zakenman nodig hadden om die belangrijke functie te
vervullen. Dit alles wordt in deze memoires flink verteld. Woolton is geen geboren
schrijver, en op vele plaatsen is hij wat
langdradig, op andere te bondig; verder
vertoont hij over vele problemen de typi
sche eenzijdigheid van geest van de zakenman en van de sociale werker. Dikwijls schudt men het hoofd: de zaken zijn
toch wel ingewikkelder dan schr. ze voorstelt. Aangezien Woolton nooit een rol
gespeeld heeft op internationaal plan, zijn
zijn memoires van groot belang voor wie
de naoorlogse politieke geschiedenis van
Groot-Brittannië wil bestuderen, doch
haast belangloos voor anderen.
Mark Grammens
VARIA

WOOLTON, The Memoirs of the Rt.
Hon. the Earl of Woolton, C.H., P.C.,
D.L. L1.D. , Cassell, Londen, 1959, 452
pp., geb. sh . 30.
Woolton's grootste verdienste is dat hij,
na de electorale nederlaag van 1945, de
conservatieve partij in Groot Brittannië
heeft herschapen. Van een partij van rijke
lui, die geen belangstelling konden opbrengen voor werklozen omdat zij niet
wisten wat het betekende werkloos te zijn,
maakte hij een partij van „middle of the
road"-mensen, sterk door liberale gedachten beïnvloed. Hij reorganiseerde ook de
partijmachine en de propaganda, maar
wijzigde vooral de geest van de partij zo
radicaal, dat de doorsnee-kiezer voor haar
politiek, haar programma, haar basisgedachten en haar woordvoerders kon gewonnen worden. Woolton nam het partijvoorzitterschap waar van 1945 tot 1955.
Hij was een zakenman, die in de jaren
vóór en na de Eerste Wereldoorlog de
grootwarenhuizen van de firma Lewis had
geleid, en daar toen revolutionair geachte
plannen doorvoerde, zoals de inrichting
van ondernemingsraden, het gewaarborgd
loon, enz. Tevoren was hij een sociaal
werker geweest en had hij de armoede gezien: hij had er, zo mag men wel zeggen,
in geleefd. Zolang de conservatieve partij
haar vooroorlogse gedaante behield weigerde hij er lid van te worden; in 1945,
toen de nederlaag van Churchill de „oude
conservatieven" in ongenade had gebracht, werd hij op hetzelfde ogenblik lid
en voorzitter van de partij. Voordien was
hij nog als „partijloze" lid geworden van
het oorlogskabinet, waartoe hij toetrad als
Minister van Bevoorrading in 1940; nie-

BENTHEM JU I'I' NG, W. C. S. vair,
Onderzoek naar het vaderschap. Het vaderschap als ethisch en godsdienstig
vraagstuk..-- van Loghem Slaterus, Arnhem, 1959, 287 pp., ing. f 8.90.
De onderhavige studie is een dissertatie,
waarop schrijfster aan de Leidse universi~
teit promoveerde tot doctor in de godgeleerdheid, bij prof van Holk. Uitgangspunt
was het werk, dat schr. gedurende vier
jaar deed als Hoofd van een Consultatiebureau inzake het Onderzoek naar het
Vaderschap. Uitgangspunt in deze zin,
dat schr. door haar ervaringen geleid
werd tot een wetenschappelijke bezinning
op het genetisch vaderschap, het sociaal
vaderschap, het Vaderschap van God in
het Christendom over zijn Zoon en over
de mens, en de vaderlijke organisatie van
de christelijke kerk. De hoofdgedachte
van het boek heeft schr. neergelegd in de
twee eerste stellingen, die zij bij haar promotie verdedigde: het sociale vaderschap
is voor een kind belangrijker dan het genetische vaderschap, en dit sociale vaderschap is een cultuurinstelling. Om dit
standpunt te kunnen rechtvaardigen heeft
schr. in haar studie praktisch al-les betrokken, wat met deze kwestie samenhangt, en
de ter zake doende literatuur grondig bestudeerd en verwerkt. Het boek bestaat
trouwens voor een groot deel uit de weergave en bespreking van wat anderen over
dit onderwerp hebben betoogd, hetgeen
bij een dissertatie alleszins begrijpelijk is
maar het lezen erg bemoeilijkt. In de vier
eerste hfdst. worden achtereenvolgens besproken: de huidige crisis in het vader-

BOEKBESPREKING
schap, het vaderschap in de culturen welke de onze hebben gevormd, wezen en
kern van het vaderschap, de betekenis
van het vaderschap voor het kind. In
hfdst. vijf worden twee belangrijke vor
men van vaderschap besproken, waarbij
het genetische en het sociale niet samenvallen (donor-inseminatie en het onderzoek in rechten naar het vaderschap) ; en
hfdst. zes gaat op de grond van deze problemen in. Hfdst. zeven bespreekt het verband van al het voorafgaande met godsdienst, theologie en kerk; terwijl het laatste hfdst. perspectieven en conclusies
biedt. Het is een belangrijk boek, met veel
waardevolle elementen. De hoofdstelling
is o.i. juist, maar bij verschillende onderdelen van het betoog zouden we vraagtekens willen plaatsen. Hier mogen enkele
opmerkingen volgen, met name vanuit katholiek standpunt. Het is niet juist, dat
volgens katholieke opvatting de natuurwet gelijkgesteld wordt met het goede (p.
124) . Schr. verwerpt de donor-inseminatie
maar laat de mogelijkheid open (als wij
haar goed begrijpen) , dat de inzichten
hieromtrent zich in de toekomst zouden
wijzigen (pp. 146-159) . Op pp. 209-211
geeft schr. een kort résumé van de katholieke leer inzake huwelijk en huwelijksbei
leving, wel wat erg kort en daardoor niet
geheel juist; de synthese, die zij zelf aanbiedt (pp. 217-220), blijft vaag en onbe~
vredigend. De dogmatisch-psychologische
beschouwingen over het Vaderschap van
God (pp. 232-251) doen voor een katholiek vreemd aan; de opmerking, dat het
dogma van de ten~hemel-opneming van
Maria de vraag naar voren brengt, of
hierdoor de Triniteit niet tot een Quaterniteit is geworden, ware beter achterwege
gebleven (p. 245) . Overgens pleegt schr.
het standpunt der katholieken evenals dat
van andere overtuigingen met groot res~
pect te behandelen. Gelijk gezegd, bevat
dit werk veel waardevols, meer dan in
een bespreking voor dit tijdschrift vermeld kon worden. Een belangwekkend
boek voor hen, die op de hoogte zijn.
A. van Kol
THOMAS, Lately, The Vaaishing Evangelist. The kidnapping of Almee McPherson. — Heinemann, London, 1960, 334
pp., 25 sh.
In mei 1926 ging de vrouwelijke Billy
Graham te water voor een zwempartij:
niemand zag haar nog uit het water kof
men en men nam aan dat zij verdronken
was. Vijf weken naderhand strompelt zij
weer het leven in, ergens aan de grens
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van Mexico, met het verhaal dat zij erin
geslaagd is te ontsnappen uit de hand van
degenen die haar in Los Angelos schaak~
ten. Er steken enkele onwaarschijnlijkheden in haar verhaal, en geleidelijk aan
ontwikkelt zich een hoogst ingewikkelde
detective-geschiedenis, die lang niet altijd
even stichtend is. Deze studie over een
net zo erg belangrijke affaire overtreft
echter menig fictief verhaal in gecompliceerdheid en spanning. En de lezer mag
zich aan het einde al of niet neerleggen
bij het oordeel van de rechtbank. Truth
stranger than fiction, inderdaad!
W. Peters
DALE, van, Groot Woordenboek der
Nederlandse taal. .-- Martinus Nijhoff,
's-Gravenhage, 1960, Aflev. 11, f 3.—.
De nieuwe uitgave van van Dale nadert
haar voltooiing. Deze elfde aflevering behandelt de woorden van „noodwacht' tot
„oprichting" en loopt van blz. 1281 tot
1408. Binnen enkele maanden zal, hopen
we, de achtste editie van dit belangrijke
werk gereed zijn. R. S.
De arbeidersstand en de vrije-tijdsbesteding (38e Vlaamse Sociale Week, De
HaanJa-zee, 1959) . — V.S.W., Wetstraat
127, Brussel, 1959, 208 pp., ing. Fr. 100.
De technische vooruitgang heeft onvermoede vragen doen ontstaan. Daaronder
schijnt de vraag naar de goede aanwending van de vrije tijd van steeds grotere
betekenis te worden, hoe paradoxaal dit
voor de creatieve mens, die altijd tijd tekort heeft, ook mag schijnen. Dit verslag
bundelt een aantal studies van documentaire en theoretische aard over de houding
van de arbeiders, de overheid, de vrouw
en de jeugd tegenover de vrijeding. Vooral voor hen die in ons volk
cultuurscheppend optreden zal dit boek
een nuttige bron van inlichtingen zijn.
J. Kerkhofs
MORETTI, O.F.M. Conv., G. M. M.
Heiligen beoordeeld naar hun handschrift.
Vert. --- Uitg. De Toorts, Haarlem, 1959,
192 pp., f 8.50.
Dit curieuze boek biedt een vijf en twintigtal handschriften van Heiligen met hun
grafologische commentaar. Pater Moretti
is vergrijsd in de grafologie, heeft daarover meerdere boeken geschreven en heeft
nu de handschriften van een aantal Heili~
gen onder de loep genomen. Alle psychologen en min of meer vakkundigen zijn
het eens dat 's mensen handschrift op
merkwaardige wijze zijn innerlijk verraadt,
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al is het moeilijk de juiste grenzen der wer
tenschappelijke grafologie aan te geven.
In deze Nederlandse uitgave zijn alleen in
Nederland algemeen bekende Heiligen opgenomen. Na elke grafologische analyse
volgt er een korte biografie en karakteristiek van de Heilige van de hand van Pater Pasini, een confrater van de grafoloog.
P. van Alkemade
FUCHS, Dr. Peter, Witte vlek op het
zwarte werelddeel. — La Rivière en
Voorhoeve, Zwolle, 1959, 230 pp., met
38 foto's, f 9.75.
Dr. Fuchs, een jonge Weense etnoloog,
beschrijft in dit boek zijn expeditie naar
de „witte vlek" op het Afrikaanse vasteland. Dit nog onberoerd gebleven gebied.
Ennedi genaamd, moet schrijver op eigen
risico zien te bereiken. Na een wekenlange tocht dwars door cie Sahara komt
deze wetenschappelijke onderzoeker eindelijk in het „Mekka" aan van de etnolor
gen en de antropologen. Op een boeiende
manier verhaalt hij over zijn avonturen
die hij beleeft. Hij geeft echter daarmee
niet alleen een interessante reisbeschrij~
ving, maar ook en vooral een inzicht in
de zeden en gewoonten van volkeren die
helemaal niet of nauwelijks in aanraking
zijn geweest met de beschaving. Een goed
en vlot geschreven populair boek dat wij
ieder kunnen aanbevelen die belangstelling heeft voor vreemde volkeren.
J. van Lierde
DESSAUER, Fr., Prometheus und die
Welti bel. --- J. Knecht-Verlag, Frankfurt,
1959, 208 pp., geb. D.M. 9,80.
Fr. Dessauer, professor emeritus te Frankfurt/M., heeft weer een deel aan zijn reeds
omvangrijk oeuvre toegevoegd; ditmaal
een studie over het mysterievolle kwaad.
Voor vele tijdgenoten is het lijden en de
ellende in de wereld zó overweldigend en
heil-loos, dat ze er moedwillig de ogen
voor sluiten Voor de auteur van Realistisch Christendom is een dergelijke houding ondenkbaar. Uit een gedegen overzicht van de resultaten van het wijsgerig
denken van de Griekse oudheid tot heden
betreffende het kwaad in de wereld, blijkt
de onmacht van de menselijke rede om
deze donkere zelfkant van 's mensen bestaan op te helderen. De mens kan er
eenvoudig „met zijn verstand niet bij".
Wat hij wél kan, zegt D., dat is metter~
dáád het lijden en het kwaad bestrijden.
De Griekse mythologie gaf daarvoor
reeds een aanwijzing. Prometheus, titanenzoon en broer van Atlas, was begaan met
het lot van de lijdende mensheid. Tegen

de wil van de goden in bracht hij het vuur
op aarde, zodat de mens een greep kreeg
op de natuurelementen en zich voortaan
door technische activiteit een menswaardiger bestaan kon opbouwen. Prometheus
werd zwaar gestraft voor zijn opstandigheid tegen de goden; sedert de dichterlijke
schepping van Aeschylos werd hij het
symbool van de zichzelf verlossende mens.
Nu is hij echter ook in menig moderne
herschepping het type geworden van de
zelfbewuste technicus, die in prometheische hoogmoed een aards paradijs tracht
op te bouwen, zo niet in opstand tegen.
dan toch met volkomen verwaarlozing
van God en godsdienst. Is de technische
vervolmaking van de wereld dan per se in
strijd met de geest van het Evangelie? Zeker niet, want dan zouden de eerste dertig
jaren van Jesus, de Zoon van de timmerman van Nazareth, weinig evangelisch
zijn! Jesus staat in de historische werkelijkheid van deze wereld die Hij erkent,
maar Hij wijst er over heen naar iets hogers. Hij leert de mens energiek zijn miseries aan te pakken, maar ook te bidden
tot Zijn Vader ,,Uw Rijk kome". Tenslotte geeft Hij door zijn voorbeeld aan
het lijden een verheven zin: een deelname
voor ons aan de verlossing van het diepste kwaad, de zonde. Dit mooie boek dat
gedragen is door een rijke levenservaring,
is graag aanbevolen aan een ruime lezerskring. H. Berghs
ALLGOEWER, W., Technik besiegt den
Krieg. — Nest-Verlag, Frankfurt, 1959,
244 pp., geb. D.M. 12.80.
De enorme ontwikkeling van de techniek
is een beslissend wapen geworden ... .
voor de vrede: de H-bommen en de intercontinentale raketten zijn niet alleen een
dodelijk gevaar voor de mensheid, zij vorr
men ook een absoluut veto tegen hun gebruik. Dit betoogt A., in wiens vlotte stijl
men de conferencier en journalist herkent;
wiens kennis van baken betreffende de
oorlogstechniek opgedaan werd in het
Zwitserse leger als beroeps-stafofficier en
wiens bekendheid met de wereldgeschiedenis de cultuurfilosoof verraadt. Voor A. is
„religieus" echter synoniem met achterlijk,
en „christelijk" is een „verouderd politiek
begrip". We passen daarom op dit „onvolwassen" werk de strenge woorden toe
die A zelf tegen te weinig objectieve pu
blikaties richt: „Verzeichnen sie in unsachlicher Weise die feststellbare Wahrr
heit, so finden sie selbst beim breitoren
Publikum immer weniger Glauben und
werden abgelehnt" (p. 178) . H. Berghs
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Aller is Liefde
Dit is een nieuw boek van Pieter van der Meer de Walcheren, die reeds
in 1907, op de derde bladzijde van zijn Dagboek de vraag stelde:
„Welke zin hebben de ontmoetingen der mensen ?" Vóór de tijd dat hij
een dagboek was gaan houden, had hij zich deze vraag reeds ontelbare
malen gesteld in novellen en romans. Toen was hij de mensen voor wie
hij in het hart een wereld van rechtvaardigheid en liefde droomde,
gaan opzoeken in de havenbuurten van Rotterdam, in de kolenmijnen
van de Borinage, in het „Maison du Peuple" te Brussel, waar hij
Christine, zijn vrouw, voor het eerst ontmoette, en op de woelige
heuvel van Montmartre te Parijs.
In dit nieuwe boek Alles is liefde heeft Pieter van der Meer de Walcheren herinneringen gebundeld aan zijn eigen gezin (zijn vrouw
Christine en hun zoon Pieterke die zij zo smartelijk aan God terugschonken) , en aan de gezinnen van Léon Bloy en Jacques en Raïssa
Maritain. In dit boek schrijft de nu haast tachtigjarige monnik het
antwoord op die grote betekenisvolle vraag uit zijn Dagboek neer.
Formaat 13 X 19,5 cm
164 pp .
Omslagontwerp van Michel Olyff
Geïllustreerd met vier portretten
Gebonden Fr. 96
Van Pieter van der Meer de Walcheren is voorts ter beschikking:
Mijn Dagboek
Formaat 13 X 19,5 cm
Achtste druk
Ingenaaid: Fr. 80. Gebonden: Fr. 100.
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Ingmar Bergman

OMS lijkt het of een soort snobisme de mensen naar Bergmans films
toezuigt. Maar dan verneemt men weer van aandachtige zaalmeisjes
dat de meeste bezoekers naar deze films tweemaal, soms zelfs meer
komen kijken. Welk is het geheim van dit succes?
Ingmar Bergman is een gehaaid filmmaker. In een eigen soepel ritme
schept hij beelden die, zelfs onbegrepen, lokken door hun verbluffende
afheid en hun haast magische bezieling. Maar wie zich eens door deze
beelden heeft laten vangen, wil terug: achter het spel op het scherm
vermoedt hij een diepere werkelijkheid, een dwingende, moeilijk onder
woorden te brengen vraag, die hij zelf zou willen stellen.
In de eerste plaats is Bergman een dichter. De gevoeligheid van zijn
kinderjaren is in hem gegroeid tot de bijna neurotische overgevoeligheid
van de veertiger, die de sensatie schuwt als de pest, zich in een donkere
hoek verbergt voor al te jachtige camera's, verbeten zwijgt bij elke
intieme vraag waar hijenige sensatiezucht achter vermoedt. Alleen voor
vriendschap opent hij zich. En dan ontdekt men in hem die wondere
eenheid tussen de rijpe man van nu en de kleine jongen die onder een
tafel zat te wachten dat een zonnestraal zou gaan zingen, of die uren
lang de kruk van een blikken kaarsj esproj ector zat te draaien om er het
wonder uit te zien ontstaan van het ontwaken van een slapend meisje,
dat gracieus op een lus van drie meter bruine celluloid een kleine weide
en het beeldvlak afwandelde. Hij is uiterst gevoelig voor indrukken,
voor het mysterie van een ergens opgevangen onverstaanbaar woord,
van gestalten in de valavond, van een schrijnend teer gebaar. Beelden
en klanken, angst en plotselinge vreugden, onbestemd verlangen, zijn.
leven lang heeft hij dit alles trachten te vangen in zijn net, en telkens
weer heeft hij moeten ervaren dat hij zelf de gevangene was. Zijn hele
werk is een soms geduldig, soms hartstochtelijk pogen om de mazen om
zich heen los te werken, en dan toch eindelijk eens de zin te vatten van
de angst en het verlangen, die zijn wezen kwellen. Zijn werk, dat uiterlijk zo gaaf gebouwd is, wemelt van indrukken waaraan hij gestalte
tracht te geven, welke hij tracht te verantwoorden voor zijn geest, die bij
geen oppervlakkig gevoel stil kan staan, maar hartstochtelijk weten wil.
Beelden van pijn en angst in Het Zevende Zegel b.v. zijn gerijpt uit
vroege indrukken, die het kinderhart van de kleine Bergman werkelijk
hebben doen ineen schrompelen van medelijden, toen hij ze op rondreis
met zijn vader, de gevierde Lutherse predikant, aflas van muurschilde43 Streven - Jrg. XIII. Deel II. Nr. 8 mei 1960
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ringen in oude kerken: de dodendans ten tijde van de grote pest, de
wrede boeteprocessies, de ridder die schaak speelt met de dood. Deze en
dergelijke indrukken hebben zijn adolescentiecrisis begeleid, waarin hij,
om het brutale verlies van een jeugdliefde, brak met een God waarvan
hij zich een al te eenzijdig beeld had gevormd, en over die crisis heen
werden zij vanzelf de gestalten voor de vragen van de rijpende man op
zoek naar de zin van het leven.
Op de tweede plaats raden wij in zijn werk de enorme belezenheid
van de jonge student. Vier jaar universiteitsstudies leverden hem geen
diploma op, maar wel een verbazende bekendheid met de literatuur,
vooral dan de dramatische (Shakespeare, O'Neill, Anouilh, Bernanos,
maar bovenal de grote Zweden: Hjalmar Bergman, Strindberg) en een
meer dan middelmatige geschooldheid in het regisseren van toneelwerken. Nog steeds is Bergman een der meest gevierde, maar ook een der
hardst werkende regisseurs uit Scandinavië. Het toneel ligt hem om
verschillende redenen zelfs nader aan het hart dan de film, vooral omdat „je er je werk gestadig groeien ziet naar de zinderende eenheid met
de toeschouwers bij de uitvoering" 1
Aan zijn dichterlijke gevoeligheid en zijn dramatische begaafdheid
paart Bergman ten slotte een uiterst conscientieus vakmanschap. Zelf
vergelijkt hij zich graag met de middeleeuwse handarbeider. Met liefde
werkt hij aan al wat hem in handen valt, of het een gevelsteen is, een
demonische spuier of een glimlachende engel: het wordt iets aan de
kathedraal. En liefst zou hij, als deze ambachtsman, naamloos blijven.
Men hoeft slechts één zijner zorgvuldig uitgewerkte scripts ter hand
te nemen, hem een paar dagen te volgen in het zenuwslopend studiowerk ( drie minuten film in één dag, van 9 tot ongeveer 16 uur) , om de
ascese te ontdekken waar hij zich op toelegt. De wondere wereld van
zijn subtiel aanvoelen perst hij in nauwkeurig afgemeten dialogen, in het
keurslijf van scrupuleuze licht~ en ruimte-berekeningen, in honderden
versnipperde beelden welke haarfijn vastgelegd worden in lensaf scan~
den, camerabewegingen, micro~, spot~ en rekwisietenopstellingen. „Het
is of bij dit rafelwerk alles uit je handen valt. Al wat je intens zag in je
verbeelding, lijkt dood". Maar noch voor zichzelf, noch voor zijn medewerkers kent hij genade. Onwillekeurig doen de opnamen denken aan
een heelkundig ingrijpen: dezelfde gespannen stilte, dezelfde aandacht
van technici en spelers voor het kleinste gebaar van de meester.
Zijn vertolkers kiest hij uit met de uiterste zorg om hun stem, hun
)

1 ) De aanhalingen welke niet uit de filmdialogen zelf komen, zijn de neerslag van
persoonlijke conversaties van steller dezer bijdrage met Ingmar Bergman te Stockholm
(juni 1959) .
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gestalte, hun gelaat. Vooral om dit laatste. Al de grote spelers, die zijn
toneelgezelschappen hem bieden (Max von Sydow, Gunnar Bjflrn~
strand, de onlangs overleden Victor Sjostrom, Eva Dahlbeck, Naima
Wifstrand, de Anderssons, Maj Britt Nilsson, Ingrid Thulin, en zo vele
anderen) , weet hij soepel om te zetten naar het zo totaal verschillend
filmmedium. Met een ongenadige hand dwingt hij hen naar hun perso~
nage. En toch bewerkt de wederzijdse eerbied van meester en medewerkers het wonder van een schijnbaar kramploze overgave aan het spel.
Het geheim dat de honderden fragmenten, in maanden lang werk
bijna kriskras opgenomen, toch weer tot de verrassende eenheid van
anderhalf uur betovering herstelt, ligt echter dieper dan in een uitzon~
derlijke vakbekwaamheid. Ingmar Bergman hoopt nog steeds met zijn
camera het leven zijn geheim te ontfutselen.
Deze donkerharige, zwartogige, scherp gesneden Scandinaaf, die zich
geworteld weet in al wat zijn land aan verleden inhoudt en in een bijbelse vroomheid is opgevoed, worstelt met de wanhopige beperking van
het heidens materialisme waar hij in terecht is gekomen. De angst om
zich nog eenmaal te geven aan een „geloof", samen met de instinctieve
trots van de mens die zijn krachten wil meten in vrijheid, hebben hem op
de rand van de magie gebracht: geen dwaas bijgeloof, dat op gevoelens
zou drijven, maar een verlangen om door zijn kunst dieper door te drin~
gen dan wat hij nu om zich heen ziet. Reeds trillen de schaduwen die hij
schept, van leven. Reeds brengt hij het gelaat dat hij met smartelijke
liefde doorvorst, zo dicht bij ons en bij zichzelf, dat het intieme gehei~
men prijsgeeft. Kan hij dit gelaat niet nog dichter brengen, kan hij niet
dóór dat oog, dat, vochtig van leven, reeds zoveel subtiele gevoelens
verraadt, doordringen, om plotseling te staan voor het trillende geheim
dat hem martelt door zijn onvatbaarheid: het leven zelf?
Dit lijkt waanzin. Maar welk mens werd nooit door een of andere
vorm van deze waanzin bekoord? Welk gelovige hanteerde nooit een
gebedsformule als een krampachtige bezwering?
Bergman is de moderne mens die alles in wanhoop van zich afwierp
en in zijn kunst op zoek gaat naar wat het leven dan wel betekent. Zelfs
de gevaarlijke spelletjes die hij in zijn komedies speelt — in Glimlach
van een Zomernacht (Sommarnattens Leende) b.v. ~, zijn slechts als
netten waar hij telkens weer in gevangen loopt en waarin de luchtige
glimlach om zijn mond besterft om plaats te maken voor de schrijnende
vraag naar een houvast in een zinloos bestaan.
Maar met dit alles is hij zich bewust van de grenzen van zijn kunst.
Geen kunst is zo afhankelijk van de markt en van het publiek als de
filmkunst. En het bevattingsvermogen van het gewone bioscooppubliek
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is zo beperkt! Bergman weet dat de meesten onder hen niet eens in staat
zijn om zijn zoeken te begrijpen, dat anderen helemaal niet wensen te
worden geconfronteerd met vragen die hun veilige rust verstoren: leven
en dood --- de dood vooral .-- zijn dingen waar ze liever niet over nadenken. In Bergmans opvatting is er echter geen oplossing voor wie de
dood niet in de ogen wil zien. Wel is hij bereid tot concessies die zijn
eerlijkheid niet wezenlijk op het spel zetten. Als het waar is dat het
( oppervlakkige) publiek sensatie wil en „meer geboeid wordt door een
doodskop dan door een naakte vrouw'', zoals de Pictor aan de Schild~
knecht zegt in Het Zevende Zegel, dan wil de kunstenaar, die geld
nodig heeft voor zijn waar, zich door het publiek, dat waar wil voor zijn
geld, er wel toe laten verleiden om halsbrekende toeren te verrichten
„op het strakke koord, zonder net". Hij zal beelden van dood en angst
scheppen waar het bij zal griezelen, jongleren met doodshoofden en
baarlijke duivels (Het Zevende Zegel), met afgesneden handen en oren
(Het Gelaat, Ansiktet); hij zal de spanning aanwenden van een soms al
te gewaagde erotiek (Sommarnattens Leende en Sommar med Monica) .
Maar de toeschouwer die, al was het maar een greintje, ontvankelijkheid
bezit, zal plotseling ervaren hoe deze sensatie hem aangrijpt en meesleurt naar waar hij niet eens heen wil: voor de essentiële keuze tussen
„God, de Engelen, de Duivel, die zich bekommeren om de mensenziel,
en het Niet van alles". Het is alsof iemand zich bukt om door een sleur
telgat een intimiteit te betrappen, en opeens wordt de deur wijd opengegooid, en hij ontkomt niet meer aan de ontmaskering van de perversiteit,
aan de vraag naar de essentiële betekenis van het spel der zinnen in een
door stoffelijke beperking gekwelde wereld. En de cineast die hem dit
aandoet, omdat hij beweert de toeschouwers om hun sensatiezucht te
haten, ontpopt zich plotseling als de meest luciede Hamlet en benadert
hen met een gevoelen, dat ook hij noemt: een „bitter tenderness".
Het is niet zo eenvoudig, zich een weg te banen door het werk van
Bergman. Elders schrijven wij uitvoeriger over zijn hele ontwikkeling 2
hier kunnen we niet stil blijven staan bij de afzonderlijke films uit zijn
eerste perioden. Zelf beschouwt Bergman deze fase van zijn evolutie als
definitief voorbij. Alleen het volgende willen we er hier over zeggen.
Bergman is in die tijd omspoeld door het materialisme. Hij ontdekt
het bedrog van alle materieel bezit, dat het leven, ook het allerwegen
„verzekerde" leven in de Zweedse heilstaat, tot een hel maakt. „En als
men weet dat deze hel onafwendbaar uitloopt op de dood, zoekt men die
) ,

2 ) Cfr. J. Burvenich, Les grands thèmes d'Ingmar Bergman. Coll. Les grands créateurs du cinéma, Club du livre du cinéma; id., Ingmar Bergman. Eeuwige vragen.
„Idolen en Symbolen"-reeks, Lannoo, Tielt, Den Haag (verschijnt in de zomer) .
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veeleer te verhaasten''. Al zijn soms belachelijke helden trachten de
dood te verhaasten. Meestal missen zij hun kans en blijven dan maar
leven, zich vastklampend aan een restje hoop en aan de angst. De dood,
waarvan zij dan nog blijven dromen, zoals de oude Frost in Gycklarns
Afton (De Nacht van een Clown), ervaren zij als een „regressie'': „Ik
droomde dat ik bij mijn vrouw sliep en ik werd kleiner en kleiner, tot ik
veilig in haar schoot geborgen was, een kiem en dan niets meer". Soms
gaan ze tot het uiterste: wanneer Viola in Törst (Dorst) voor de keuze
staat tussen een avontuur met haar psychiater en de steriel zinnelijke
omgang met een vriendin, werpt zij zich in het water; Birgitte Caroline
in Fangelse (De Gevangenis) , die opgejaagd, gekwetst en vernederd
wordt door de liefdeloosheid van haar omgeving, zoekt de genade van
de dood, die zij in een droom heeft ontmoet als een stille gestalte met
een lokkend juweel in de hand: geen vernietiging zoekt zij, maar rust,
hoop misschien, voor haar verlangen naar liefde in vruchtbaarheid.
Ondanks alles blijven de meeste van Bergmans figuren hopen dat ze
eens aan de kwellende eenzaamheid zullen ontkomen. Voor de zelf ge~
zochte dood hebben ze een plotselinge opflakkering van levenswil. Als
zij daarop ingaan, ontdekken zij de „andere". De man en de vrouw
zoeken elkaar: „grijpen zij naar elkaar in ongebonden hartstocht, dan
openbaart zich de drift als het meest ontgoochelend bezit van alle en
wordt de hel nog meer onuitstaanbaar. Maar als zij zich aan elkaar gaan
hechten in een liefde die, hoe zwak ook, getrouwheid inhoudt, verantr
woording voor de mannelijke scheppingsdrang, voor het vrouwelijk verlangen naar opbloei in veiligheid, voor het één~blijven, dan wordt de hel
van het leven dragelijk. Een gedeelde smart".
Soms wordt dit zoeken tot een nieuwe hel. Meestal kent het zijn peri~
odes van verzoening, van ironische vrede, van broze rust. Dan spreekt
men van een kind: de hoop op een nieuw zichzelf worden door de kan~
sen welke de vrucht van hun liefde in het leven krijgt. De diepste hel
van eenzaamheid daarentegen is de steriliteit: de man die het kind wei~
Bert omdat hij geen geloof meer hecht aan een krankzinnig bestaan, is
doder dan de dood (Wilde Aardbeien); de man die in de liefde slechts
het spel ziet dat hem behoedt voor eenzaamheid, maar weigert die gebondenheid te delen of te schenken, gaat er in stikken (Torst); de
vrouw die het spel van de liefde zoekt in perversiteit, de vruchtbaarheid
doodt in een andere, versteent (Fangelse); zij in wie de hoop op leven
werd gedood, draagt deze wonde als een ongeneeslijke kwelling (Torst).
En zo worden de paren, de mannen en vrouwen uit deze films steeds
weer opnieuw tragisch, schalks, weemoedig, brutaal met de liefde geconr
fronteerd, die, alléén, de dood dragelijk maakt en zin geeft aan het
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leven. Maar drama of kluchtig spel, als man en vrouw zich dit verlangen
van hun wezen bewust worden, vallen zij stil. En elk beeld van getrouwheid brengt een moment van vertedering.
Van al de films uit de voorbije perioden is Sommarlek (Het Spel van
de Zomer) de enige waar Bergman persoonlijk van houdt. Het was de
eerste bezinning na een onstuimig jonge periode. „Bij het maken van dit
werk ben ik mij ineens bewust geworden van mijn meesterschap. Maar
veel meer nog is het een herinnering aan veel geluk en veel pijn". Henrik
en Marie: twee jonge mensen die elkaar tijdens een vakantie opzoeken.
Een jeugdliefde. Eigenlijk is het hun beider eenzaamheid die hen in
elkaars armen drijft: zijn ouders zijn gescheiden en hebben hem aan zijn
lot overgelaten; haar moeder is -dood en een onevenwichtige „oom"
maakt het haar lastig. De liefde is voor hen nog niet meer dan een louter
lichamelijk spel, aarzelend bij de diep gekwetste Henrik, speels lokkend
bij Marie. Zij zijn niet rijp. Onbewust kwetsen zij elkaar: het spel, waarin zij zich aanvankelijk zo veilig voelen, dat zij hem durft meelokken
naar haar geheime plekje met de wilde aardbeien --- dit Bergmaniaans
symbool van natuurlijke ongereptheid — ontaardt in een feest van een
overheersend animale lichamelijkheid, zodat hun poedel hen het best van
al gaat begrijpen. Nog bedoelen zij het goed in hun instinctieve onervarenheid. Doch dan grijpt de angst hen aan, dat dit feest niet duren kán
en de ontbinding in zich draagt. Voor die dreiging gaan zij schuilen in
een nieuw spel: zij doen het nog eens over. Hij dingt nu om haar hand.
„Ik ben nog onschuldig", zegt zij. Om de overgave mogelijk te maken
moet hij die onschuld beveiligen. Hij moet haar zweren dat hij trouw zal
zijn tot in de dood, of de duivel hale hem. Dit is de liefde die onsterfelijk
is, maar tegelijkertijd aan de dood doet denken. Als Henrik in plotse~
linge overmoed van de rotsen te pletter valt, breekt de wanhoop van de
eenzaamheid door. Ook God, zoals Marie hem heeft leren kennen, is
hier onverschillig voor: zij zweert hem af. En in een leven zonder God
gaat ze op zoek naar het waarom van dit alles: zij tracht te vergeten, zij
tracht nergens meer aan te denken, maar dit masker wordt haar van het
gelaat gerukt. en zij wordt gedreven naar een nieuwe liefde, die minder
spontaan zal zijn, maar berusten zal op waarachtigheid en trouw. ,,Lijden moet een zin hebben, maar het is zo ontzettend moeilijk om die te
achterhalen. In Sommarlek heb ik getracht hoe mijzelf met het leven te
verzoenen na een ontzettend verlies. Ik heb een meisje haar jongen laten
verliezen om mijzelf niet uit te spreken in een zielige anekdote. En ook
omdat ik, telkens wanneer ik iets zeer intiems wil zeggen, het laat zeggen door een vrouw".
De vrouw is voor Bergman gerechtigd het intiemste woord te spreken,
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omdat zij, waar leven en liefde elkaar raken, het diepst getekend wordt
in haar lichamelijk en geestelijk wezen. Wie zijn films begrijpen wil,
vergete dit nooit. Dan zal hij verstaan waarom in Het Zevende Zegel
het stomme verschopte meisje het woord van aanvaarding mag spreken:
„het is volbracht''; waarom in Wilde Aardbeien Mariane haar oude
schoonvader mag terechtwijzen en hem uiteindelijk teder zoent wanneer
hij het kind dat zij draagt, voor haar angstige man wil redden; waarom
in Ansiktet Manda zich over haar ontgoochelde man kan buigen en hem
het enige schenken dat nog rest na de ontmaskering: haar stille trouw.
Tussen Sommarlek en de „trilogie" van de pas afgesloten periode zijn
vijf jaren verlopen: 1952~1957, en staan zes werken, waaronder het diep
pessimistische Gycklarns Afton (De Nacht van een Clown), het pijnlijk
naturalistische Sommaren med Monica, het bitterluchtig erotische Som-marnattens Leende. Daarna heeft Bergman plotseling, als had hij zijn
instrument nu pas afgestemd, de eerste zware akkoorden aangeslagen
van Het Zevende Zegel (Det sjunde Inseglet) .
Daarin geeft hij gestalte aan de bittere ontgoocheling van de idealistische ridder Antonius Block, die niet eens de handen meer kan vouwen
en alleen nog de vuisten balt; die de Dood niet vreest, maar hem uitdaagt de zin van het leven en van God te openbaren; maar in wie de
vlam van de hoop nog flakkert in voortdurende brutale vragen. In hem
leeft nog de gloed van de mens die vurig verlangt eens iets te doen dat
de moeite waard is om voor te leven, iets waarvoor je uit jezelf moet
treden, zodat je niet meer eenzaam bent. Maar in de mensen om zich
heen erkent hij alleen zijn waanzinnige angst voor het niet: zij verbranr
den heksen, zij geselen zich dood, zij brassen en spuwen hun haat uit
tegen elke verschijning van onschuld; zij stapelen de ene liefdeloosheid
op de andere: hatelijke leegheid, losgeslagen zinnelijkheid, kruiperigheid
voor een God die je moet proberen af te kopen, vuige hebzucht, zoveel
vergrijpen tegen de liefde die de Ridder in het gezicht slaan. Maar opeens ontmoet hij dan Jof, Mia en hun kleine Mikkel: speellieden vol
zuivere spontaneïteit, die elkaar liefhebben in eerbied,getrouwheid en
vruchtbaarheid. Zo intens is het antwoord dat hij hier vindt op de vra~
gen van zijn hart, dat hij de handen opent in ontvankelijkheid voor de
melk en de wilde aardbeien van hun simpele gastvrijheid, en in dit gebaar herinnert hij zich ineens zijn jeugd, de eigen gave liefde voor de
vrouw die hij achterliet om ter kruisvaart te trekken. In die liefde, zo
echt en zo onvatbaar tevens, gelooft hij. Om die liefde kan hij opnieuw
de handen vouwen. Want bleef zijn geloof voordien zonder antwoord
( „Het geloof doet lijden. Het is als een roepen naar iemand die in het
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duister aanwezig is, en geen antwoord") , nu kan hij aanvaarden dat het
geloof geen „kennis" geeft, maar vraagt dat men zich overgeeft aan
Iemand die aan heel zijn wezen beantwoordt.
Dit is voortaan zijn opdracht: de zuivere liefde van Jof en Mia met
hun kindje te onttrekken aan de dood. Want een liefde die zo zuiver is,
zo gedomineerd door de geestelijke waarden, dat het zinnelijke zelf er
een heerlijke betekenis in krijgt, mag en kan niet sterven. De Dood
vreest hij minder dan ooit. Als zijn taak volbracht is, onthaalt hij hem
hoffelijk om zich dan, ondanks de blinde ongelovigheid van zijn eerlijke
landsknecht, deemoedig tot de God te keren die hij nu ontdekt heeft:
„God, die ergens zijt, gij die ergens moet zijn, erbarm u over ons".
Zeker, dit inzicht maakt Bergman bang. „Ik geloof in God, de persoonlijke, eeuwige God, die alle liefde en goedheid verantwoordt. En als de
twijfel mijn hart bevangt, keer ik mij tot de wetenschap dat de echte
liefde bestaat, zoals die van Jof en Mia. En van uit die rust kan ik mij
naar Hem toe wagen''. Deze bekentenis verklaart het slot van Het
Zevende Zegel. De laatste zang van dit grandioze „examen in de liefde ' is een „Deo gratias". De laatste menselijke klank echter is een plan
gend woord van Mia en het gestamel van een klein kind.
Zozeer heeft het „leven" Bergman geboeid, dat hij in hetzelfde jaar
een soort documentaire maakt over het moeder-worden. In Nara Livet
buigt hij zich over deze grote verwachting van vruchtbaarheid, die de
vrouw tekent en bevrijdt. En dan legt hij de hand aan wat wij voorlopig
zijn meesterwerk noemen: Smultronstállet, Wilde Aardbeien ( 1958) .
De wilde aardbeien als symbool van het gaaf ongerepte, spontaan
vruchtbare leven zijn ons reeds bekend: het plekje van Marie in Som~
marlek, de gave van Mia in de kernsequens van Het Zevende Zegel.
Maar eens zijn de wilde aardbeien uitgebloeid en wordt het herfst: tijd
van inkeer en mildheid. En dan?
Opnieuw vermijdt Bergman de anekdote: alleen een essentiële, innerlijke eenheid verbindt de cineast met zijn figuur. Het leven van de oude,
geëerde wetenschapsmens, Dokter Izak Borg, wordt geprojecteerd van
uit het ogenblik dat hij, bij het naderen van de dood, terug schouwt en
in droom en werkelijkheid, in verleden en heden, zichzelf beoordeelt
naar het enige criterium dat belang heeft: de liefde. De dood boezemt
hier geen angst meer in. Alleen de eenzaamheid maakt hem bang en
doet hem teruggrijpen naar zijn verhouding tot de medemensen. De
kleine Sara, zijn verloofde uit de voorbije jaren, houdt hem de spiegel
van zijn vooringenomenheid voor, die haar drang naar een spontaan
menselijke liefde niet verstond. De Marianne uit het heden, die het kind
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in haar bedreigd voelt door de steriele angst van haar man Evald, Borgs
zoon, ontmaskert hem zacht en ongenadig. Zijn dode vrouw verraadt
hem in de nare droomsequens van het examen in de liefde, omdat hij
nooit iets gedaan heeft om haar te begrijpen en te beveiligen. De flapuit
Sara, die hij met haar om God kibbelende aanbidders, een atheïst en een
student in de theologie, in zijn wagen opneemt, wakkert in hem de
droom weer aan van ongerepte goedheid, zoals hij die vroeger aan de
dag legde toen hij een huisarts was in een klein dorp. En Izak Borg be~
grijpt. Onhandig poogt hij die goedheid uit zijn moede hart te laten opbloeien in kleine gebaren voor zijn oude meid. Geroerd luistert hij naar
de nachtelijke afscheidsserenade van zijn drie „lifters": „Zonnekinderen
van het zuiderlicht, o begrijpt mijn stille klacht .... Schaduw valt over
mijn gezicht, ik verdwijn in de diepe nacht ....". Zij zingen wat hij
voelt, maar spontaan verklaart Sara hem er haar liefde bij: „Vandaag,
morgen en alle dagen". En deze erkenning geeft hem de durf om de
zwaarste taak aan te pakken: zijn zoon te verzoenen met de hele Marianne: ook met het kind dat leeft in haar schoot. Als hij weet dat zijn
jongen de eenzaammakende angst begint te doorbreken, kan hij in vrede
gaan. En weer zoekt Bergman, door de oude Borg, naar de tastbare
veiligheid van de spontaan natuurlijke sereniteit, die ook Het Zevende
Zegel besloot: de Sara van zijn jeugd leidt hem op de oever van een
lentenatuur, waar vader en moeder vredig neerzitten bij het water en
hem toewuiven met een vertrouwd gebaar. Goedheid moet de dominante
zijn van het leven, wil het de dood tegemoet gaan in vrede en wachten
op de ontmoeting met de grote Vriend, waar alles (in een bijna Gezel~
liaans perspectief) , wind en weer en wolken, en al wat mooi en mild is
in mens en natuur, taal en teken van geeft.
Na deze twee films heeft Bergman blijkbaar de moed gevonden om
meteen dit andere aspect van zijn zoeken aan te pakken: zijn kunst en
zijn verlangen naar magische beheersing van de levenskrachten. In
Ansiktet (Het Gelaat) geeft hij uitdrukking aan de verzoeking van de
mens die bang is om zich te geven en liever alles zelf ontdekt en naar
zich toe dwingt. Wij kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat
hij zich hier pijnlijk heeft gekneusd. Het elan naar God in geloof, de
zegen van een goedheid die meteen kwetsbaar maakt, vragen een overave in liefde. En het is alsof hij opeens heeft geaarzeld om zich over te
geven, vooraleer hij de „magie", deze kracht der krachten, „doorhad".
Deze barokke, verwarrende film is eenvoudiger dan men op het eerste
gezicht zou vermoeden. Vogler, die met zijn vrouw Manda de landen
doorkruist en met toverlantaren, hypnose en touwtjes achter de scherr
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men de mensen wil doen geloven in bovenmenselijke krachten, is een
charlatan. Hij weet het, en Manda weet het. Maar hij is bezeten van de
idee dat zijn kunstjes ooit het mysterie van hetonvatbare leven zullen
openbaren. Het zoeken van Spegel, de stervende verlopen acteur, is ook
het zijne: „Ge verlangt het echte ogenblik (van mijn dood) te registreren. Kijk goed toe, heer. Ik zal mijn gelaat openhouden voor uw nieuwsgierigheid. Wat ik voel? Angst -en troost. Nu raakt de dood mijn han~
den, mijn armen, mijn voeten, mijn maag. Nu kan ik niet meer zien. Ik
ben dood. Ge vraagt u af .... Ik zal het u zeggen. Dood is ....". En
ook die andere woorden van Spegel zijn op Vogler, en door hem op
Bergman toepasselijk: „Ik heb in mijn leven één gebed gebeden: Gebruik
mij. Hanteer mij. Maar de Heer heeft nooit begrepen welk een sterke en
bruikbare knecht ik voor Hem zou geweest zijn. Zo was mijn lot, tot het
einde toe ongebruikt verder te gaan. En in een zekere zin is ook dit een
leugen. Stap voor stap gaat men in de duisternis vooruit. De beweging
zelf is de enige waarheid".
Is dit ontzettend weifelen, dat ons in Ansiktet naar de keel grijpt,
definitief en steriel? Het twijfelt aan zichzelf: het weet alleen dat de
mens door de onvatbare dingen heen de zin van het leven blijft najagen,
en dat het meest wezenlijke dat de mens ervan kan ervaren, dit voortschrijden is. Maar ergens moet er een leidraad zijn. En weer is dit de
liefde. De liefde, die in Het Zevende Zegel aangevoeld wordt als de
eenheid van man en vrouw in eerbied, speelse gaafheid, blijvende trouw
en vruchtbaarheid, die moeizaam gered wordt in de uiteindelijke overgave van Wilde Aardbeien, wordt ook hier nagejaagd als de enige
waarde die aan de dood voorbijgaat en het leven draagt. Want hoe bitter de ontgoocheling en de vernedering ook zijn, Vogler en Manda blijven elkaar trouw.
Vogler is een charlatan. Hij is het echter slechts voorlopig, tot zijn
kunst deze werkelijkheid van de liefde vatbaar zou maken. Hij bedriegt
óm de mensen te doen geloven in zijn zoeken naar geloof . Maar de
echte bedriegers zijn de mensen die zich, verwaand, binnen hun eigen
muren opsluiten. Egerman, de scepticus, die van Voglers onderneming
het voorwerp maakt van een vulgaire weddenschap; Commissaris Star~
beck, die alles vervolgt wat niet past in zijn politiekraam; Dokter Ver~
gerus vooral, die alles negeert wat niet onder zijn ontleedmes valt. Al
deze zelfgenoegzamen zijn niet in staat om lief te hebben: hun vrouwen
zijn ontredderd en bedriegen hen uit onverzadigdheid. Maar in de vreselijke tweestrijd tussen hun scepticisme en Voglers kunstgrepen vallen
ook bij Vogler de laatste illusies van de magische droom weg. Vogler
ontmaskert zichzelf. Zijn krankzinnige droom stort in elkaar. Zijn kunst
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was voor hem als een wondermes waar Spegel van droomt: „Ik heb
steeds verlangd naar een mes. Een scherpe snede die mijn ingewanden
zou blootleggen, mijn hart en mijn hersenen zou loswerken, mij zou
leegmaken van mijn inhoud, mijn tong zou afsnijden en mijn geslacht.
De snee van een scherp mes dat al mijn onzuiverheden zou uitschrapen.
En dan zou wat wij geest noemen kunnen oprijzen uit dit zinloze kar~
kas". Een al te manicheïstische droom, die Bergman nog niet volkomen
heeft afgeschud en die stof en geest tegen elkaar opzet. Maar vooral een
drang naar zuivering, die plotseling de rommel van de magische keuken
dooreengooit en de magiër~om•-denrbrode verzoent met zijn voortaan als
knepen erkende kunstjes.
In dit puin blijft nog alleen de getrouwheid over van man en vrouw:
die twee smartelijk naakte gezichten op elkaar gedrukt in de als enige
werkelijkheid aanvaarde tederheid. En ook dit blijft over, dat de doortocht van Vogler en de zijnen voor allen die zij ontmoet hebben, tot red~
ding of tot veroordeling, weer „een examen in de liefde" is geweest.
Allen die de liefde, in welke povere, dartele, ja, al te zinnelijke gestalte
ook, zijn blijven nastreven, omdat ze alleen in haar een uitweg zagen uit
de steriele eenzaamheid, sluiten zich op het eind aan bij de uitbundige
stoet die door de koning wordt verwacht. En de oude heks wiegt het
naar liefde smachtende bakvisje Sanna in slaap met het liedje: „Liefde
schenkt rust, liefde schenkt troost, j liefde schenkt kracht aan het zwakste hart, / liefde is één, kan nooit twee zijn, / liefde is gemakkelijk en
moeilijk te begrijpen".
Zo ligt ook in Ansiktet toch nog de schat verborgen die Bergman
opnieuw in God heeft doen geloven. Niet in een pantheïstische, vage
kracht, maar, zoals hij het ons toevertrouwde op eenogenblik dat voor
hem de drie hier besproken films reeds tot het verleden behoorden (hij
heeft inmiddels een middeleeuwse godsdienstige ballade bewerkt: Jung~
frukällan, De Maagdenbron, en onderneemt thans een uitstap met de
camera naar de onderwereld, op zoek naar Gods Tegenstander, de
Satan) , in de persoonlijke God, die niets dan Liefde is en in wie alle
liefde en goedheid hun oorsprong en voleinding vinden.
Aldus is Ingmar Bergman, de barokke, gekwelde zoeker, ons zeer
nabij. Geen gids: daarvoor staat hij nog al te huiverig tegenover een
gezond zondebegrip en is hij nog al te begerig naar een ongerept, overwegend aards, paradijs. Slechts voor wie oprecht en grondig wil nadenken, is hij toegankelijk. Maar toch is hij ,-- in zijn aan vernederende ser~
vitudes onderworpen, meesterlijk beheerste filmkunst ~~ een hartstochtelijk, oprecht zoeker naar waarden welke wij veelal zo onverschillig
bezitten en waar wij hem de volle ontdekking van toewensen.

G. J. N. DEELEN SS.CC.

Het vraagstuk der
voedseloverschotten
L kan de geleerde op zijn terrein een vrij beslist antwoord geven op de vraag
A
of de wereld de volgende generatie nog kan voeden, steeds zal het gewonnen voedsel naar die streken moeten verhuizen, waar het nodig is. Behalve de
verwezenlijking van de produktie-mogelijkheden is vooral de distributie een bron
van zorgen. Enkele oppervlakkige cijfers tonen dit reeds aan. Alleen de U.S.A.,
waar slechts 7% van de wereldbevolking woont, gebruikt 43% van de totale
wereld-opbrengst. Voor de overige 93% van de mensheid, blijft nog slechts
57% te verdelen over, waarvan W.-Europa het grootste deel voor zich opeist. De
zorgen van onze generatie dienen dan ook minder uit te gaan naar de bevolkingsaanwas, maar des te meer naar de ontwikkeling van de achtergebleven landen en
naar een goede voedselverdeling over heel de wereld. Hoe groot dit probleem is,
blijkt uit een recent F.A.O.-rapport, waarin wij het volgende lezen: „Op onrustbarende wijze hopen zich in een klein gedeelte van de wereld agrarische overschotten op, tarwe, zuivel-produkten, maïs, katoen, tabak, rijst, jute en suiker.
Deze voorraden kunnen zonder meer niet op de markt gebracht worden. Evenmin kunnen zij cadeau gedaan worden aan het hongerende deel der mensheid;
de gehele wereld-economie zou er ernstig door ontwricht worden en de daaruit
voortkomende rampen zijn nauwelijks te overzien". De F.A.O.-Commissie voor
produktie-problemen, waarin afgevaardigden van 22 landen zitting hebben, heeft
op haar 23ste zitting te Rome uiting gegeven aan haar ernstige bezorgdheid over
de steeds groeiende voedseloverschotten. Het rapport van de Commissie verwacht,
dat de vraag naar landbouw-produkten langzaam zal blijven toenemen en acht
een onmiddellijke vermindering van de overschotten niet te verwachten.
Grootte der voedselvoorraden
Het is niet gemakkelijk een juist beeld te geven van de voedseloverschotten,
omdat iedere voorraad niet direct een overschot betekent. Er moeten reserves zijn,
die in tijd van nood aangesproken kunnen worden. Het is zeker, dat er in de
U.S.A. overschotten zijn aan granen en zuivel-produkten, maar om precies uit te
maken hoe groot ze zijn, is een moeilijke zaak. De economen zijn het er zelfs niet
geheel over eens wat men precies onder overschotten moet verstaan. In The
Yearbook of Agriculture van 1940 wordt dit als volgt gedefinieerd: „The
amount by which supplies of f ered for sale are greater than the amount which
will bring producers a normal income". In een F.A.O.-rapport van 1958 wordt
er weer een andere omschrijving aan gegeven: „Surplus disposal of an agricultural commodity in internatial trade is an export operation (other than a sale
covered by an internatial commodity agreement) arising from the existence or
expectation of abnormal stores, and made possible by the grant of special or
concessional terms through government intervention" .
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Ondanks deze moeilijkheid zullen wij toch trachten een overzicht te geven van
de voornaamste voedseloverschotten, die onverkocht blijven. Ofschoon de meeste
voorraden in de U.S.A. liggen opgeslagen, brengen zij toch ook moeilijkheden
mee in andere gebieden, zoals blijkt uit de onderstaande tabel:
Geschatte voorraden van enkele landbouwprodukten (in miljoen ton)
Produkt
Tarwe
.
USA
Canada . .
Argentinië .
Australië . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.

Rist
l
Azië .
USA .

..

Maand

1953

1954

24,5
15,9
1,6
2,6

.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1 juli
1 aug.
1 dec.
1 dec.

15,3
10
2
1

31 dec.
31 juli

1,4
0,1

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
,

.
.

.
.

.

Suiker
Cuba . .
Engeland

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.31 dec.
31 aug.

1,51
0,88

1

1,3
0,2
1,94
1,48

1955

,

1

27
12,8
..
2,5
..
0,7
..
..

(FAO, The State of Food and Agriculture 1955, p. 91) .

Voorraden van enkele produkten, die in de laatste jaren nogal zijn opgelopen
beginnen nu. enigszins te dalen, maar er moet een uitzondering gemaakt worden
voor katoen en granen. De graanvoorraden van de grote export-landen zijn
tussen 1952 en 1954 verdriedubbeld. In 1954 was de voorraad niet minder dan
45.000.000 ton. De voorraden rijst, die in 1952 zijn beginnen te groeien, heeft
men nog voor een groot deel kunnen exporteren naar de landen van het Verre
Oosten. De voorraden suiker, tabak en katoen zullen in de komende jaren nog
hoger stijgen, zeker is dit het geval in de U.S.A. De verdere daling en stijging in
de verschillende landen kan men in de tabel zien. Na de eerste wereldoorlog
kwam men voor het eerst voor grote agrarische overschotten te staan; sindsdien
zijn ze nooit meer helemaal verdwenen.
Een groot verschil tussen de dertiger jaren en thans is, dat nu de overschotten
door de regeringen worden gecontroleerd, zodat er minder gevaar bestaat voor
een ongeorganiseerde voorraad, die vroeger soms plotseling op de markt verscheen. Een regeringsbureau dat overschotten vasthoudt is The U.S. Commodity
Credit Corporation (C.C.C.) , waarvan de investeringen sinds 1952 vier maal zo
groot zijn geworden. Dit is af te lezen uit de tabel op pagina 718, hoewel hier
alleen de hoeveelheden staan afgedrukt.
Als men van de ene kant deze overschotten beziet en van de andere kant
bedenkt dat 60% van de wereldbevolking ondervoed is, dan begrijpt men dat de
voedsel-distributie een bron van zorgen is. De huidige toestand van de wereld op
landbouwgebied wordt gekenmerkt door een verscherpt gebrek aan evenwicht,
tussen de ontwikkelde landen en de onderontwikkelde gebieden. Aan de ene kant
stijgt de produktie snel, wordt het gebruik hoger en neemt de export toe, terwijl
aan de andere kant, bijzonder in het Verre Oosten, de produktie zwak blijft, de
voeding ontoereikend en de import beperkt. De mogelijkheid van een hongersnood met al zijn verschrikkelijke gevolgen staat miljoenen als een reëel gevaar
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United States C.C.C. 30 april 1955 (hoeveelheid in duizend ton)
1952

Produkt
Tarwe
Rijst
Gerst

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Haver
Gierst
Boter
Kaas
Melkpoeder
Lijnzaad
Lijnolie
Katoenzaadolie
Katoen
Wol
Tabak . . . .
Mais
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.100
92
377
179
199
...
...
12
26
93
21
99
..
179
10.192

1953
12.890
2
95
250
29
58
34
84
96
86
288
660
49
231
13.373

1954

1955

24.208
58
622
589
1.029
165
164
298
382
31
469

128.156
736
2.044
1.052
2.927
149

1.953

2.135
70
366
22.255

55
281
20.568

176

101
20
37
170

(Report of Finantial Conditions and Operations, april 1953, 1954, 1955 C.C.C. of the
USDA).

voor ogen en een periode van droogte is voldoende om deze gevreesde ramp te
verwezenlijken. Daniël Rops merkt terecht op dat men hier in de absurde situatie
kan geraken: te sterven van honger bij uitpuilende voorraadschuren.
Poging tot een oplossing
Produceren alleen is niet voldoende, er moet ook afzetgebied gevonden worden voor de produktie. Afzet en produktie hangen af van het inkomen, het inkomen bepaalt eveneens de verdeling. In de landen met een laag gemiddeld inkomen en een onvoldoende produktie om door eigen middelen in de minimumbehoefte te voorzien is de ondervoeding een schreeuwend probleem. Bij gevolg
zou een massale invoer uit de landen met een produktie-overschot de tekorten
moeten aanvullen, maar de internationale betalingsmiddelen ontbreken om de
invoer te financieren. Het evenwicht van de internationale handel werd door de
tweede wereldoorlog verbroken en een nieuw evenwicht werd nog niet gevonden.
Pogingen werden hiervoor gedaan door de ECSOCO (Economic and Social Council) der Ver. Naties, echter zonder noemenswaardig succes. Op meer beperkte
basis heeft de groepering van landen, algemeen bekend onder de naam GATT
(General Agreement on Tarif f s and Trade) , gepoogd het afsluiten van overeenkomsten tussen landen op het gebied van toltarieven te vergemakkelijken. Het
succes van deze poging is ook beneden verwachting gebleven. Zo werden veel
pogingen gedaan om het onderhavige probleem tot een oplossing te brengen. De
meeste hadden weinig, andere een beperkt succes, geen enkele kon de knoop
doorhakken. Hieruit blijkt wel hoe moeilijk en ingewikkeld het probleem is; en
er is nog geen blijvende oplossing in het vooruitzicht.
Ofschoon de oplossing grote tegenwerking ondervindt, is men toch niet bij de
pakken gaan neerzitten; verschillende vooraanstaande personen dokterden grote
hulpplannen uit. Sommige van deze plannen zijn geboren uit een gevoel van
oprecht medelijden. Bijna alle zijn afgewezen ofwel omdat zij te idealistisch
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waren, ofwel omdat men te veel vasthield aan de economie van de winst en de
mens vergat voor het geld.
De heer Bye deed in deze een voorstel op de 39e Sociale Week in Frankrijk,
om langs internationale overeenkomst een bepaald bedrag voor het militair krediet van alle landen te besteden aan de ontwikkeling van arme landen. Lord
Boyd Orr, eerste Dir.-Gen. van de F.A.O., is bekend als de ontwerper van de
„World Food Board', waarvoor hij in 1949 de Nobelprijs voor de vrede kreeg.
Ook hij is gestrand op de gevestigde economische instelling, die zich niet gemakkelijk laat omverwerpen. Volgens hem zou deze Food Board verregaande bevoegdheden moeten hebben om de voedselvoorraden over heel de wereld te verdelen. N. E. Dodd deed eveneens een voorstel, dat door de Verenigde Naties
werd afgewezen, om een „International Commodity Clearing House' op te richten, dat zou beschikken over een miljard dollar om opgegeven voedselvoorraden
op te kopen en deze voor minder geld beschikbaar te stellen aan landen, die hun
nood kenbaar maken.
De meest positieve bijdrage die tot nu toe op dit terrein geleverd is, ligt op het
vlak van de internationale handel o.a. de tarwe-overeenkomst van 1949. In de
tarwehandel is een internationaal systeem van prijsbeheersing aanvaard. De daarbij aangesloten landen verplichten zich te bevorderen, dat de tarwe niet geëxporteerd of verkocht wordt dan tussen een, van jaar tot jaar overeengekomen, maximum- en minimum-prijs. Deze prijzen zullen sterk bepaald worden door de
oogsten, de produktiekosten en de vraag naar tarwe. Een dergelijke overeenkomst
is ook tot stand gekomen voor suiker in de International Sugar Agreement; en
voor olijfolie in de International Olive Oil Agreement.
Tijdens de Algemene Vergadering van de F.A.O. in december 1953 hadden
de discussies over dit onderwerp tot resultaat, dat een studiegroep de opdracht
kreeg om op korte termijn het complex vraagstukken der overschotten te bestuderen en daarover een rapport met aanbevelingen uit te brengen aan de F.A.O.commissie voor produktieproblemen. Het rapport van de werkgroep constateert,
dat de overschotten voorlopig nog zullen toenemen en er dus voorzieningen op
langer termijn getroffen moeten worden. Het rapport sluit met de aanbeveling
een permanent consultatief orgaan in het leven te roepen, dat voortdurend de
situatie van de overschotten bestudeert, advies uitbrengt aan de F.A.O. en rapporten over de situatie toezendt aan de statenleden. De Commissie voor produktieproblemen heeft de resultaten van de studiegroep gunstig ontvangen. Besloten
werd, dat dit consultatief orgaan een gesprekscentrum van blijvend overleg zal
zijn, waarheen alle geinteresseerde landen hun vertegenwoordigers kunnen zenden. Prof. de Vries van de Internationale Bank had op een bijeenkomst van de
werkgroep de mogelijkheid geopperd, om agrarische overschotten te gebruiken
voor technische hulpverlening aan minder ontwikkelde landen. Deze suggestie is
in Rome door de F.A.O. overgenomen. En men heeft de Directeur-Generaal van
de F.A.O. verzocht om de Internationale Bank een nadere uitwerking van dit
denkbeeld te vragen. Tevens werd de directeur van deze Bank verzocht, telkens
terstond te melden wanneer z.i. zich situaties voordeden waarbij overtollige voedselvoorraden in de technische hulp ingeschakeld konden worden. Een gelukkig
feit is dat men thans ingegaan is tegen de neiging de werkzaamheden van de
F.A.O. te beperken tot het zuiver technische. Indien er nu grote landbouwoverschotten zijn mag de F.A.O. coördinerend optreden, zo kan zij, door haar
adviezen althans, moreel een mondiaal beleid bepalen.
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Een ander plan voor de verdeling van voorraden en het voorkomen van hongersnoden is de Emergency Food Reserve Unit. Door de verschillende rapporten
der F.A.O.-Council werd deze Unit als volgt omschreven: „One Emergency Food
Reserve Unit (EFRU) is defined as the quantity of food required for supplementing the digit of one million people at the race of 1200 calories per day for
one month" . Niet alle voedingsstoffen komen in aanmerking om door de EFRU
aangetrokken te worden. Een eerste vereiste is, dat de voedingsstoffen rijk zijn
aan calorieën en proteïne, omdat de voorraden juist dienst moeten doen bij een
accuut voedseltekort. Een tweede vereiste is, dat de voorraden opgeslagen kunnen
worden voor een periode van een of twee jaar onder normale economische condities. Verder is het nog belangrijk, dat de voedselhoeveelheden, die in voorraad
gehouden worden, als dit nodig is, weer op de wereldmarkt kunnen worden
gebracht. Tenslotte spreken ook de kosten van de voedingsstoffen een woordje
mee. De volgende voedingsmiddelen komen hiervoor zeker in aanmerking: tarwe, rijst, bonen, melkpoeder, vetten en suiker. Ook moet men bij het scheppen
van deze voorraden met het verschil in voedingsgewoonten rekening houden.
Een ernstig voedseltekort bij een bevolking die leeft van een rijstdieet, kan niet
opgelost worden door tarwe beschikbaar te stellen. De omvang van de Reserve
Unit zal nooit zo groot zijn, dat hierdoor de gehele hongersnood opgevangen
kan worden. Zij wil alleen de eerste en ergste nood voorkomen, vooral om
paniek en prijsstijging te voorkomen, omdat deze de toestand nog verzwaren.
Een groep F.A.O.-experts stelde vast, dat er 20-80 EFRU's opgericht moesten
worden om te kunnen spreken van een redelijke reserve. Zij stelde voor dit plan
de volgende cijfers op:
20

EFRU's
Tons assumed
Reserve, made up as follows
Cereals and rice
Pulses (incl. soya)
Dried skim milk
Fats
Sugar
Estimated c.i.f. cost at febr. 1953 prise
in dollars

40

80

;

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

200.000
140.000
30.000
10.000
10.000
10.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 2 000.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

400.000
280.000
60.000
20.000
20.000
20.000

800.000
560.000
120.000
40.000
40.000
40.000

1 64.000.00 0

128.000.000

De landen, die zich bij het plan aansluiten moeten de algemene wilsgesteltenis
hebben de doeleinden van het plan te bevorderen. Zij moeten het eens zijn met
de administratieve machinerie, die voor het plan nodig is en het plan financieel
steunen. De deelnemende landen kunnen in drie groepen verdeeld worden:
1. Financial Contributors: deze vormen de kern van het plan.
2. Contributors in kind: deze dragen in natura bij.
3. Ad hoc Participants: de landen, die het plan willen erkennen en haar doeleinden willen steunen.
De eerste zijn wel de voornaamste omdat de experts 32 miljoen dollar bijeen
willen brengen voor de oprichting van 20 EFRU's. Men wil met dit plan vermijden een nieuw Specialized Agency op te richten. Ook wil de F.A.Q. geen centralisatie, die volledig in haar handen zou liggen, daar zij geen commerciële organisatie is. De administratie en de organisatie moet tot een minimum beperkt blij-
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ven. Zo veel als mogelijk is zal dit plan tussen de regeringen onderling geregeld
moeten worden. De supervisie erover zal berusten bij the International Authority,
die samengesteld moet worden uit vertegenwoordigers van alle bijdragende landen. Verder bij een Executive Committee, dat twee functies te vervullen zal hebben, n.l. het nemen van maatregelen om voldoende werkkapitaal aan te trekken
en te behouden en verder intermediair optreden tussen de F.A.O. en de diverse
regeringen. Vervolgens zal er een General Manager moeten zijn en een jury van
experts zowel voor de financiële als economische aangelegenheden en voor de
transporten. De studiegroep van experts, die dit plan heeft uitgewerkt acht het
nog wenselijk een Secretariaat in het leven te roepen, om de voedselsituatie te
observeren in de gevaarlijke gebieden en voor het ondernemen van voorbereidend werk.
De F.A.O. is nog steeds niet. gekomen tot de uitvoering van dit plan. Wel is
zij er opnieuw op terug gekomen in no. 10 van de serie publikaties Commodity
Policy Studies. Bedoelde publikatie draagt de naam van Functions of a world
jood reserve-scope and limitations (Rome 1956) . Gaarne verwijs ik hier naar
deze publikatie, omdat men hierin ook een overzicht vindt van de 13 internationale acties, die de F.A.O. vanaf haar ontstaan ontwikkelde om de honger te
bestrijden en de overschotten te nihileren. In nummer 11 van deze serie publikaties, National Food Reserve Policies in underdeveloped countries (Rome 1958),
wordt deze kwestie zeer diepgaand bestudeerd, maar de lezer ontkomt niet aan de
indruk, dat de conclusies niet voldoende ad rem en consequent zijn. Hoewel de
F.A.O. de situatie van tekorten en overschotten in de onderontwikkelde gebieden
goed kent, heeft zij nog niet voldoende maatregelen genomen om gebrek en
overschot in evenwicht te brengen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de regeringen
van de betreffende landen, welke niet altijd een vredelievende co-existentie beleven, hun effectieve medewerking blijven ontzeggen. Wel werd hulp gevraagd en
verleend om de efficiency en de afzet te vergroten en de distributiekosten te verlagen.
In de U.S.A., waar de grootste voedselvoorraden liggen opgeslagen, doet men
zoveel mogelijk om die te verdelen onder die personen, die het het meest nodig
hebben, zonder verliezen toe te brengen aan de nationale economie. Om deze
gang van zaken te vergemakkelijken zijn er twee public laws uitgevaardigd n.l.
The Agriculture Trade Development and Assistance Act (480) en The Mutual
Security Act (665), beide van 1954. Sinds enkele jaren ruilt Amerika ook agrarische overschotten tegen buitenlandse grondstoffen. The C.C.C. (Commodity
Credit Corporation) heeft vanaf maart 1950 tot 31 december 1953 agrarische
overschotten aangewezen voor de ruilhandel ter waarde van 75 miljoen dollar. In
1954 werden voor een waarde van 69 miljoen dollar agrarische overschotten verruild. Het liefst ruilt men tegen strategische en schaarse materialen.
Een ander deel der overschotten wordt in Amerika weggewerkt door schenkingen aan instellingen in binnen- en buitenland. Deze hebben zoveel mogelijk
plaats op een manier, die de Amerikaanse export niet in gevaar brengt. De voedselschenkingen, die plaats hadden van juli tot december 1954 kwamen tot een
gewicht van ongeveer 442 miljoen pounds. In 1953 werden 602 miljoen pounds
geschonken. Schenkingen aan de U.S. Welfare Agencies, die het voedsel in het
buitenland verdelen, liepen in de laatste helft van 1954 op tot een gewicht van
198 miljoen pounds, tegenover 184 miljoen pounds vanaf juli 1953 tot juli
1954.
44
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De binnenlandse verdeling gaat hoofdzakelijk langs de weg van scholen, liefdadigheidsinstellingen en groepen van behoeftige personen. Het betreft hier
10 miljoen schoolkinderen en 1.300.000 -mensen in liefdadigheidsinstellingen.
Onder behoeftige personen verstaat men slachtoffers van droogte, overstromingen en werklozen. In 1954E werden er 2.602.000 behoeftigen bedeeld in 33 staten, dit zijn ongeveer 665.000 gezinnen. De meeste hiervan wonen in de staten
Pennsylvania, Alabama, W.-Virginia, Kentuky, Californië en Utah. De waarde
van de levensmiddelen, die aan deze mensen worden uitgedeeld wordt geschat op
5 miljoen dollar per maand, verpakking en transport inbegrepen. De reeds eerder
genoemde public law 480 heeft ook de schenkingen van agrarische overschotten
aan het buitenland vergemakkelijkt. Deze schenkingen hebben meestal plaats
door middel van Intergouvernementele Agencies. De volgende landen hebben
van deze Agencies Amerikaanse voedseloverschotten ontvangen: België, Brazilië,
Chili, Colombia, Egypte, Engeland, Formosa, Frankrijk, Marocco, Duitsland,
Goa, Griekenland, Haiti, Hong-Kong, India, Indo-China, Indonesië, Iran, Israël,
Italië, Japan, Jordanië, Korea, Lybanon, Liberië, Malay States, Malta, Okinawa,
Oostenrijk, Pakistan, Tunesië, Turkije, Venezuela en Joego-Slavië.
Het program der buitenlandse voedselverdeling wordt beheerd door de U.S.
Department of Agriculture. Het zorgt ook voor fondsen ter betaling van de verscheping en het transport over zee. Met goedvinden van de F.A.O. kunnen de
Agencies reeds van te voren hun hulpprogramma's opsturen aan het Department
of Agriculture. De aanvragen voor voedseloverschotten, die bij het departement
binnenkomen, en die voor eigen land bedoeld zijn gaan altijd voor op de aanvragen van de Agencies.
Met de spreiding der overschotten kan het voedselprobleem
niet worden opgelost
Als wij dit alles overzien en daarbij onze ogen op het Westen gericht houden,
zouden wij geneigd kunnen zijn te denken, dat het nu toch wel voldoende is.
Onze eerste eis voor het Oosten is een meer blijvende oplossing, welke alleen
gezocht kan worden in het scheppen van koopkracht. Internationale vrijgevigheid
is niet af te keuren, maar het kan geen blijvende verbetering betekenen voor de
onderontwikkelde gebieden. De economische oplossing van het grote sociale
probleem n.l. aan iedereen zijn dagelijks brood te verschaffen, zal gevonden
worden in de nationale koopkracht, die vooral verkregen wordt door het opvoeren van de produktiviteit.
The Economic Commission of the United Nations meent dat het kapitaal,
nodig voor de investeringen in de onderontwikkelde landen (behalve China en
Japan), vijf miljard dollar bedraagt in de eerste vijf jaar 1 ) . Drie miljard hiervan zal uit het buitenland moeten komen, anders heeft men niet voldoende benzine om de motor van de nationale economie op gang te krijgen. Het zal moeilijk
zijn deze gelden bij elkaar te brengen. De politieke situatie in deze landen is zo
labiel, dat niemand er graag grote kapitalen in steekt. De landen zelf zullen er
!

1 ) Cfr. Report of a Group of Experts: Measures ƒor the economie development of
underdeveloped countries, New York, 1951. Tot een dergelijke berekening komt ook
H. W. Singer in: Development Projects as part of National Development Program~
mes: Formulation and economie appraisel of Development Projects, Vol. I, New York,
1951.
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voor huiveren in Europa of Amerika grote leningen aan te vragen, omdat zij misschien niet eens de rente kunnen betalen, maar ook omdat zij bang zijn afhankelijk te worden van de kapitalistische landen 2 ) . In dit verband wil ik hier graag
even melding maken van de berekening die Prof. Dr. H. Theil maakte van de
bedragen, die rijke landen ter beschikking zouden moeten stellen om in de onderontwikkelde gebieden enig resultaat te bereiken. Dr. H. Theil is nagegaan hoeveel de rijke landen in het eerste jaar zouden moeten fourneren om het inkomen
per hoofd in de onderontwikkelde gebieden te brengen op 100-1 5 0 of 200 dollar
in een tijd van 25-50 of 75 jaar.
Beginbedrag der hulp in miljarden dollars
Voor inkomen per hoofd van
100 dollar
150 dollar
200 dollar

.
.
.

.

25 jaar

50 jaar

75 jaar

10,7
21,2
32,3

5,5
10,6
16,1

3,6
7,1
10,8

Deze bedragen zijn groter dan het nationale inkomen van menig onderontwikkeld land. „Men kan veilig aannemen'', aldus Ir. van Beukering, „dat de gewenste drempelwaarde niet met de gewenste snelheid kan worden bereikt, dan
met behulp van grote investeringen. Investeringen welke de huidige capaciteit
van de onderontwikkelde gebieden ongetwijfeld te boven gaan. Buitenlandse
hulp zal daarvoor, naar mijn gevoelen, voor een groot deel in de vorm van
schenkingen noodzakelijk zijn. Het nationale inkomen van de U.S.A., WestEuropa en Australië, hetwelk niet minder dan 350 miljard dollar per jaar bedraagt, is groot genoeg om enkele percentages te laten vallen. Indien deze besteed zouden worden aan de onderontwikkelde gebieden, zouden zij de beginbehoefte van deze gebieden reeds verreikend kunnen dekken" 3
De beste manier van financiële hulp is het internationale fonds. „Dan zal het
zaad der onenigheid niet worden uitgezaaid". Aldus H. M. Koningin Juliana. De
betere materiële standaard, die voor deze mensen bereikt moet worden zal lopen
langs de weg van hun eigen economische bronnen. Het zijn vooral de International Bank for Reconstruction and Development en the United Nations
Expanded Technical Assistance Program, die deze economische bronnen mede
gaan exploiteren. De kapitalen die de Internationale Bank hiervoor beschikbaar
stelt zijn relatief klein. Men verkeert in de onderontwikkelde gebieden in de
vervelende situatie dat er veel meer geld nodig is dan in de kapitalistische landen, omdat in de achtergebleven gebieden veel constructiewerk gedaan moet
worden, wat enorme kapitalen kost en die op de lange duur pas teruggewonnen
worden. Onderstaande cijfers geven ons een overzicht van de leningen, die de
I.B.R.D. heeft gesloten met de onderontwikkelde gebieden.
) .

2) De F.A.O. stelt de kosten van de industrialisatie van de o.o.g. op duizend dollar
per hoofd (U.N.: Methods of financing economie development in underdeveloped
countries, New York, 1949) .
3) Beukering, J. A. van, Vraagstukken in verband met de ontwikkeling van minder
ontwikkelde landen. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 28 oktober 1952.
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I.B.R.D. gesloten leningen op 30 juni 1955
Verre-Oosten

Posten

I

Nabije-Oosten I Afrika I Australië
í

(in miljoen U.S. dollars)

Algemene ontwikkeling . . . .
Directe hulp
andb
Machinerieën. . . . . . . .

Irrigatie . . . .
. . .
Verbetering
and . . .
Graanschuren. .. . . . .
Indirecte hulp voor landbouw
Transport . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Kracht-installaties
Andere posten .

.
.

.
.

.
.

.
.
.

..
4
. .. .

.
.
.
.
.

.
.
.
.

24
0
... .
94
67

.
.

.
.

............

..

.
.

.
.

.
.

.
.

.

127
76

!
I
+,
í

20
7

Í

+

3

40
..
..

4
45
21

.. ï
..
..
183
95 ^

25
2

88
..

..
91
78

6
7
107
75
33
61

The U.S. Export-Import Bank leende op het einde van 1954 een totaal van
261 miljoen dollar uit aan verschillende onderontwikkelde gebieden, vooral aan
Z.-Amerikaanse Staten. Sinds 1945 worden er in verschillende landen pogingen
aangewend om publieke, semi-publieke en private kredietinstellingen op te richten. De resultaten hiervan zijn nog ver onder de maat 4 ) .

Samenwerking en sparen
Een tweede voorwaarde voor het opvoeren van de produktiviteit en het scheppen van koopkracht is ongetwijfeld de samenwerking. Alle staten zijn immers
geroepen om samen te werken aan het algemeen welzijn van alle mensen. De
staten moeten hun particuliere belangen ondergeschikt maken aan het algemeen
wereldwelzijn en zij moeten hun soevereiniteit onderwerpen aan de internationale
gemeenschap. Het begrip soevereiniteit wordt nog maar al te dikwijls gebruikt
om het egoïsme van de volken te verdedigen. Reeds in zijn eerste encycliek
Summus Pontificatus,
icatus, heeft Paus Pius XII z.g. tegen dit misbruik geageerd: „Wie
ziet niet in, dat de thesis van de absolute autonomie van de staten openlijk indruist tegen de eminente en natuurlijke wet, beter gezegd haar radicaal loochent,
omdat zij de stevigheid van de internationale betrekkingen overlaat aan de willekeur der regeerders en elke mogelijkheid van werkelijke eenheid en van vruchtbare samenwerking met het oog op het algemeen belang uitsluit" . Vroeger zei
men, dat de staten op internationaal plan slechts een negatieve verplichting hadden, thans wordt echter veel meer geëist. Door de enorme uitbouw van de economie en de vooruitgang van de beschaving hebben de staten een positieve verantwoordelijkheid ten overstaan van elkaar. Als één land zich isoleert, dan is dit ten
nadele van heel de mensheid. Ook de A-A-landen onderling zullen een grotere
samenwerking aan de dag moeten leggen. De vraag kan worden gesteld of duurzame samenwerking op voet van gelijkheid tussen Oost en West denkbaar is. De
kloof tussen Europa en Azië is diep. Men moet het betreuren maar er bestaat een
vooringenomenheid, wederzijds wantrouwen en afkeer. Samenwerking tussen de
U.S.A. en de onderontwikkelde gebieden is eerder mogelijk dan met Europa.
4 ) Over de Special U.N. Fund for Economic Development (SLINFED) wordt hier
niet gesproken. Voor een uiteenzetting hierover verwijzen wij naar een artikel van
onze hand in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, 9 (1957) no. 9, p. 200-201.
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Amerika heeft niet de zware nalatenschap van drie eeuwen kolonisatie op zich
geladen. In de kolonisatie-tijd werden de verhoudingen tussen de onderontwikkelde gebieden en Europa vergiftigd. Het programma, dat hier voor het Westen
openligt, is duidelijk. Wij moeten ons thans aan Azië en Afrika laten zien als
een onbaatzuchtig continent.
De onderontwikkelde landen zullen mee moeten gaan met de neiging, die
vooral na de tweede wereldoorlog is ontstaan, om sociale en economische groepen te vormen. Zo zou men in de A-A-landen met vrucht kunnen denken aan
organisaties als: O.E.E.C. (Org. voor Europese Economische Samenwerking),
E.B.U. (Europese Betalingsunie), E.P.A. (European Productivity Agency),
K.S.G. (Kool en Staal Gemeenschap), de Benelux-Gemeenschap, de Franse Unie
en de E.C.N.C. (Economic Committee of the Nordic Council) . De regeringen
der onderontwikkelde gebieden zullen moeten worden bijgestaan om op een dergelijke manier tot samenwerking en planning te komen. Het wachtwoord: samen
doen wat samen kan, alleen doen wat alleen moet, geldt voor heel de wereld,
maar wel heel bijzonder voor het onderontwikkelde gedeelte.
Kapitaal en samenwerking in de meest universele zin genomen zijn twee
onontbeerlijke factoren voor het opvoeren van de produktie en de produktiviteit,
welke weer een noodzakelijk middel zijn om de koopkracht te verbeteren. Het is
niet te ontkennen dat de wereldproduktie groeit, zowel in de onderontwikkelde
gebieden als elders. De bevolkingsgroei stijgt in deze gebieden echter sneller dan
de produktiviteit.
Als derde factor voor de verbetering van de sociaal-economische toestand zou
ik willen noemen het sparen. Hoewel de onderontwikkelde landen niet in staat
zijn grote bedragen bijeen te brengen, zou men toch meer nadruk moeten leggen
op het sparen van particulier kapitaal daar waar dit enigszins mogelijk is. Dit is
een moeilijke opgave, maar daarom des te noodzakelijker, omdat anders ook het
buitenlands kapitaal teveel in de lucht blijft hangen. Bij een zeer kleine groep
welgestelden, die hun inkomsten niet geheel consumptief gebruiken, wordt er de
voorkeur aan gegeven het vermogen op te potten of te besteden aan het kopen
van dure sieraden en metalen. In perioden van hoge export-opbrengsten zouden
de besparingen in de onderontwikkelde gebieden aanzienlijk kunnen toenemen;
dit is over het algemeen echter niet het geval. De extra winsten worden meestal
gebruikt voor luxueusheden, die ingevoerd moeten worden. In Japan en Indonesië heeft men dit duidelijk kunnen zien tijdens de Korea-oorlog. Komen de
export-winsten terecht in handen van buitenlanders, dan zal dit geld gewoonlijk
wegvloeien naar hun land van herkomst. Er dient echter nogmaals op gewezen te
worden, dat het sparen in sterke mate belemmerd wordt door de monetaire
instabiliteit der onderontwikkelde gebieden; bovendien bezitten deze landen een
slecht georganiseerde belastingadministratie, zodat zelfs lang niet alle belastinggelden binnenkomen. Naar berekeningen van Colin Clark moet een volk, dat per
jaar met een procent in aantal toeneemt, om een daling in de levensstandaard te
voorkomen, 4% besparen voor investeringen in kapitaalgoederen (Alfred Sauvy
acht dit cijfer nog te laag) . Gezien de bevolkingsaanwas in de onderontwikkelde
gebieden van ruim 1, 5 % per j aar, zullen de betrokken volken 6-10 % (volgens
Sauvy 7, 5 -12, 5 %) uit het nationale inkomen moeten besparen om de bestaande
welvaart niet te verliezen. De besparingen zullen aanmerkelijk hoger moeten
zijn, als men de welvaart nog wil verhogen. En hier schuilt juist de moeilijkheid
omdat de onderontwikkelde gebieden hiertoe niet in staat zijn.
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Slotbeschouwing

Als wij de problemen van de voedseloverschotten nogmaals in het kort willen
samenvatten kunnen wij bij wijze van conclusie het volgende zeggen: Ofschoon
de voedselproduktie na de oorlog is gestegen en het peil per hoofd van voor de
oorlog en thans een weinig overschreden is, werd de ongelijkheid tussen produktie en consumptie niet minder. Integendeel; in vele landen stapelen de voedselvoorraden zich angstig op terwijl het euvel der ondervoeding in de onderontwikkelde gebieden eerder groter wordt, zodat de kloof tussen rijk en arm eerder de
tendentie vertoont zich te verbreden. In verschillende landen wordt een rijke
oogst met angst tegemoet gezien en dat in een wereld, die voor het grootste
gedeelte honger lijdt.
De wereldhandel in agrarische produkten vertoont sinds 1951 geen vooruitgang meer. Terwijl de wereldhandel in zijn geheel in 1954 ruim 50 procent groter was dan in 1939. Op het terrein der overschotten laat Amerika zich op het
ogenblik nog een zekere controle van andere landen welgevallen. Maar zal dit
blijven duren? Deze vraag hangt velen dreigend boven het hoofd. Om de politiek van Freedom from wants te verwezenlijken zal men niet moeten uitgaan van
Amerika, Oceanië of W.-Europa, waar de honger geen serieus probleem is. Om
de kloof tussen arm en rijk te overbruggen moet aan de andere zijde begonnen
worden met technische, economische en sociale hulp.
In werkelijkheid bestaat er op het gebied van de voeding geen probleem van
overproduktie. Integendeel; wil men streven naar een levensminimum voor alle
mensen dan zal deze produktie allerwege vergroot moeten worden door een moderne en efficiënte landbouw. Het gebrek hieraan en aan de mogelijkheden van
een goede distributie zijn oorzaken van de chaos in onze schijnbaar zo gecatalogiseerde wereld. Om een blijvende oplossing te vinden voor de toekomst is een
enorme investering nodig in de economisch achtergebleven landen. Deze investeringen zijn niet alleen nodig voor de landbouw, maar ook voor de volksgezondheid, de basisopvoeding en de industrialisatie. Het voedselprobleem kan niet
losgemaakt worden van de uitbreiding der totale economische produktie. Door
de industrialisatie zal de koopkracht geschapen moeten worden om zich voldoende aan te schaffen. In deze ,richting zal de sleutel voor de oplossing gezocht moeten worden voor het eerste en grootste sociale vraagstuk van onze moderne wereld: het dagelijks brood verschaffen aan eenieder.

ZYRILL BOLDIREV

Nikita Sergeëvitsj Chroestsjef
OOR ons staat een kortgeblokte dikkerd, wiens mollige rondheid en levendigheid van gebaren tot vrolijkheid zouden stemmen, als in hem niet zo'n
harde en wilde kracht huisde, die de lach op onze lippen doet besterven. Deze
afstammeling van de Kozakken en mijnwerker uit het Don-bekken aan de
Donetz is er nooit voor teruggedeinsd, zijn eigen leven en dat van tienduizenden
anderen op het spel te zetten, wanneer het er op aan kwam, een opdracht te vervullen die hij zichzelf gesteld had of welke hem door een machtigere, voor wie
hij buigen moest om vooruit te komen, was opgedragen. Hij wordt beheerst door
een grenzenloze eerzucht, die zich, kinderlijk en kinderachtig, laat verblijden
door uiterlijkheden of verleiden tot avontuurlijke krachtpatserijen; hij wendt
graag eenvoud of lichtzinnigheid voor, maar is angstwekkend sluw; hij is een
primair, maar heeft een kristalhelder, bliksemsnel verstand; tegenover vroegere
vrienden en beschermers is hij trouweloos en ondankbaar, maar dan verrast ons
weer zijn hartelijke goedheid; hij houdt van vrouwen en vertier maar ook van de
onwankelbare trouw van zijn lieve echtgenote; in vele dingen getuigt hij van een
natuurlijk goede smaak, maar van een ontstellende wansmaak in kunst en literatuur; hij is een zelfgenoegzame barbaar, maar schept een naïef genoegen in vernde cultuur, waarvan zijn koketteren met de westerse herenmode b.v. blijk
fijnde
geeft; en als we daar ten slotte bijvoegen, dat hij op een vreemde wijze schijnt
aangetrokken te worden door kerk en godsdienst, terwijl hij onophoudelijk verklaart, en er ook wel van overtuigd is, met deze resten van een duister verleden
volkomen te hebben afgerekend dan krijgen we ten minste een vaag vermoeden van deze paradoxale figuur die de politieke wereldscène mede beheerst.
Deze man heeft iets demonisch. Hij wordt gedreven door een vuur, dat hem
verteert; hij dreigt ons te voeren naar waar wij niet willen, naar waar hij misschien zelf niet wil. Zijn nuchter realisme herinnert aan een Sancho Panza, maar
in deze erfgenaam van Oekraïnische voorvaderen uit het groot-Russische Koersk
woont ook een Don Quijote. Vooral echter aan Gogols Taras Boelba moeten we
denken, telkens als we horen van zijn koene politieke slagen, van zijn redenaarstalent of zijn dronken, berekend of geïmproviseerd gezwets, of als we hem afgebeeld zien op de grote ogenblikken van zijn carrière: de Sovjetafgevaardigden
roepen hem uit tot alleenheerser over het rijk, en hij luistert toe, deemoedig, verwonderd; uitbundig hartelijk omarmt hij de satellietenleiders; hij breekt door
politiekordons en gaat kinderen liefkozen, roept meisjes complimenten toe en
eert bejaarden. De brave man zou er ons zo graag doen inlopen. Luidt zijn naam
niet gewoon Chroestsjef, d.i. „meikever" ? En zoals de dichter Wilhelm Busch
ons leert: „Iedereen weet toch wat zulk een meikever voor een vogel is". Maar
daar ligt nu precies heel het probleem Chroestsjef: niét iedereen weet, wat voor
een vogel chroestsjef is. En aan deze onwetendheid dankt hij zijn opgang.
Zijn carrière is niet in een rechte linie verlopen, maar naar het recept van de
springprocessie. Het begon met de burgeroorlog van 1917. Op 17 april 1894
geboren, was Nikita Sergeëvitsj in de volle kracht van zijn jeugd toen hij uit de
mijnschacht gehaald werd om te gaan vechten, eerst in het leger van de tsaar.
Daarna onderscheidde hij zich als politieke commandant in de Oekraïne. In de

V

728 NIKITA SERGEËVITSJ CHROESTSJEF

strijd om Carycin, het latere Stalingrad, trok hij voor heteerst de aandacht van
Stalin. Ook Kaganovitsj leerde de bekwaamheden van deze autodidact naar
waarde schatten: Chroestsjef werd naar de technische hogeschool in Moskou
gestuurd. Hij was toen 35 en zou de universiteit verlaten in 1931. Daar werd hij
bevriend met Malenkov, die hem opnieuw in contact bracht met Stalin. Nu
kwam hij snel vooruit. In 1935 werd hij Eerste-Secretaris van de Communistenorganisatie van Moskou, spoedig daarna kandidaat voor het Politbureau en ten
slotte, in 1938, Eerste-Secretaris van de Oekraïnische C.P. met een welomschreven opdracht: hij werd naar Kiev en Charkov gestuurd om de „nationalistische"
elementen in het Oekraïnische partijapparaat uit te zuiveren. Het genoeglijke
dikkerdje voldeed daarbij aan de strengste eisen: hij zuiverde dat de stukken er
afvlogen, en gaf de S.P.U.-N.K.V.D. de handen vol. Als beloning voor de bewezen diensten werd hij opgenomen in het Politbureau.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog stond hij eerst aan de leiding van de
campagne die een gedeelte van Polen in de Sovjet-Unie inlijfde. Met een onmenselijke onverbiddelijkheid werden vooral de Poolse adel, de hogere burgerij en
de intellectuelen vervolgd en voor een groot deel uitgeroeid. Chroestsjef stak
geen hand uit om moord en doodslag tegen te gaan. Maar ook de Oekraïnische
separatisten van burgerlijke of rechtssocialistische gezindheid hadden geen reden
tot lachen. De werkzaamheid van de harteloze Sovjetsatraap werd door de Duitse
invasie geenszins onderbroken, alleen maar in andere banen geleid. Zijn verzet
tegen de binnendringende vijand verleende zijn harde energie een zekere grootheid. Hij liet de vreemde bezetter geen rust, organiseerde de partisanenoorlog,
en maakte de Oekraïne rijp voor de tegenaanval van het Rode Leger. Na de herovering werd hem dan ook vanzelfsprekend de taak toevertrouwd om als een
dictator de communistische orde, die door de Duitse bezetting toch wel wat
geleden had, volledig te herstellen. Zoals Stalin in het Rijk, bekleedde Chroestsjef nu als Minister-president en als Eerste-Secretaris in de Oekraïne, dat met zijn
40 miljoen inwoners toch de tweede grootste der sovjetische republieken was,
tegelijk de hoogste post in de staat en in de partij.
Een man, die zich zo voortreffelijk had gedragen, moest een des te snellere
opgang maken, daar hij in Stalins ogen niet zo gevaarlijk was als de oosters sluwe
Mikojan en Beria of de populaire generaal Zjoekov. Stalin hield de pittoreske
Kozakkennazaat met zijn gezond boerenverstand, zijn oersterke onverslij tbaarheid en zijn scrupelloze brutaliteit voor een hoogst bruikbaar instrument. Hij riep
hem terug naar Moskou, maakte hem opnieuw Eerste Partijsecretaris, en bij de
dood van Zdanov in 1948 meteen Tweede-Secretaris van het sovjetische apparaat. Na Molotov was Chroestsjef nu, in tweede linie en samen met Beria en
Malenkov, een der mogelijke kandidaten voor Stalins opvolging.
Tussen deze vier ontwikkelde zich in de jaren vijftig een onverbiddelijke
strijd. Het zou fout zijn, te menen dat hier alleen persoonlijke rivaliteiten een
rol speelden. Ieder van de mededingers vertegenwoordigde een verschillende
methode en richting inzake binnenlandse, buitenlandse en economische politiek.
Geen van hen zag de mogelijkheid, de anderen direct te overvleugelen. Integendeel, onder de diadochen ontstonden efemere afspraken én onenigheden. Doch
zolang Stalin leefde, bleef dit alles voor het grote publiek verborgen.
Met Malenkov heeft Chroestsjef een heel eind van de weg samen afgelegd:
van de universiteit in Moskou tot het proconsulaat in de Oekraïne. Toen Stalins
einde naderde, werden zij echter rivalen en doodsvijanden. Alleen om voor alles
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Molotov de weg naar de opperste macht te versperren sloten zij nog eenmaal
aaneen, samen met Beria die zij beiden evenzeer haatten; Chroestsj ef hielp zelfs
mee om Malenkov vooruit te schuiven, hij wist dat hij hem later gemakkelijk uit
zou kunnen schakelen. Maar deze alliantie mag. ons niet een pijnlijke episode
doen vergeten waarbij Nikita Sergeëvitsj bijna zelf in de put viel waarin zijn lieve
vrienden van het Politbureau hem maar al te graag hadden zien neerstorten.
Toen na de oorlog de campagne in de Oekraïne haar beslag had gekregen, liep
Chroestsjef enthousiast rond met een groots project: men zou steden bouwen
op het platteland, daar is de lucht beter. Uitgaande van de dubbele overweging,
dat men de kolchozeboeren de zegeningen der cultuur en het comfort van de
grote stad niet mag onthouden, en dat de produktiemogelijkheden van een landbouwgemeenschap des te beter zijn, hoe uitgestrekter de grond en hoe talrijker de
beschikbare arbeidskrachten zijn, vatte Chroestsjef de idee op van de zogenaamde
„agiopolis". Maar de „oude bolsjewieken" vonden dit al te voortvarend. Zowel
Molotov als Malenkov grepen de gelegenheid aan om de positie van de f antastische Chroestsjef aan het wankelen te brengen. Maar Chroestsjef liet zich niet zo
spoedig uitschakelen; tot op zekere hoogte slaagde hij er zelfs in zijn plannen te
realiseren: nog voor Stalins dood werden door samenvoeging van verschillende
collectieve bedrijven de kwartmil j oen kolchozen die er in 1950 waren, tot minder
dan de helft herleid.
In 1953, toen het triumviraat Malenkov-Beria-Chroestsjef Stalin was opgevolgd, kwam het er vooral op aan, een van de drie uit de weg te ruimen (Molotov scheen voorlopig. veel van zijn belangrijkheid verloren te hebben) . Opnieuw
verbond Chroestsjef, die als Eerste Secretaris aan het hoofd stond van de hele
partij, zich met Malenkov, die Ministerpresident was, en dank zij hun relaties
met de legerleiding brachten zij samen Beria ten val. Aanvankelijk kwam dit
vooral Malenkov ten goede, maar op den duur zouden Chroestsjefs grotere bekwaamheid, zijn sluwheid en vooral het feit dat hij de partijleiding in handen
had, het pleit winnen. Chroestsjef liet Malenkov en later is duidelijk geworden hoe goed hij wist wat hij deed een programma uitwerken dat gedoemd
was tot mislukking: naar buiten coëxistentie, naar binnen voorrang van consumptiegoederen op zware industrie en bewapening. Propagandistisch had het programma natuurlijk kwaliteiten, voor het buitenland zowel als voor de eigen
bevolking. Maar het buitenland gaf zijn wantrouwen niet op, en in het binnenland werd door de nieuwe koers de landbouw ontredderd. Chroestsjef keek vergenoegd toe, hoe Malenkov in steeds grotere moeilijkheden raakte. Eind 1954
werd het duidelijk dat hij gewonnen had. In het begin van de herfst had hij
belangrijke onderhandelingen met China tot een goed resultaat gebracht. Op de
bijeenkomst te Moskou, van de Sovjetregeerders met de leiders van de volksdemocratieën, begin december, stond hij in het middelpunt. Nu begon hij zijn
offensief tegen Malenkovs economische politiek en binnen weinige maanden
behaalde hij de zege. Op 8 februari 1955 ving het voorspel aan van Chroestsjefs
rode tsarendom. Dat Boelganin Malenkovs plaats innam als Ministerpresident is,
nu we het van op een afstand zien, slechts een tussenspel geweest. Van zijn
collega-met-het-puntbaardje had Chroestsjef niets te vrezen: hij zou hem niet te
hoog laten komen en zich bij de eerst passende gelegenheid van hem ontdoen.
De gevaren welke de nieuwe dictator te bestrijden had, lagen elders: aan de
ene kant China, aan de andere kant Molotov, Kaganovitsj, en de andere rancuneuze „ouden" : Malenkov en de populaire maarschalken, vooral Zjoekov.
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Zakelijk sloeg Chroestsjef een koers in die niet zo veel verschilde van die van
Malenkov. Ook Nikita spiegelt hardnekkig het droombeeld van de coëxistentie
voor; welbeklemtoont hij het belang van de zware industrie, maar niet minder
de noodzaak om de levensstandaard op te voeren; met woorden en beloften is hij
overigens niet spaarzaam, maar achter zijn woorden staat zijn ijzeren wil en zijn
beslistheid om de sovjetburgers tot harde en straf georganiseerde arbeid te bewegen. Alle middelen hebben dit doel voor ogen: hij belooft snoep-goed en luxe,
maar laat ook zweepslagen uitdelen; hij voert een kalmerende propaganda, viert
de al te strakke teugels, laat levensmiddelen uitreiken, en slaagt er vooral in, een
indrukwekkende lijst van technische topprestaties voor te leggen. Bij dit alles
worden de vier doeleinden van het systeem op gelijke wijze in het oog gehouden
en bevorderd: wetenschappelijk-technische hegemonie op de belangrijke gebieden van de bewapening; modernisering van de landbouw; suprematie over Amerika in de wereldpolitiek; overwinning van het communisme over heel de wereld.
Een vijfde doel wordt hierbij verzwegen: verzekering van de voorrang boven het
angstwekkend grote China, dat door een ontijdig oorlogsavontuur of door overijlde realisaties alles in de war dreigt te sturen.
Vooral op twee gebieden is Chroestsjef grotendeels geslaagd: op dat van de
technische wetenschap en op dat van de diplomatie. Ruslands recente technische
prestaties dwingen ieders bewondering af, en de Russische diplomatie heeft in de
laatste tijd op alle belangrijke punten zegepralen geboekt. In het Verre Oosten,
in het Midden-Oosten, in Afrika en in Latijns Amerika, ja zelfs in vele Europese
landen slaagt een hypocriete vredescampagne erin het weerstandsvermogen van
vele intellectuelen en van velen in de midden- en arbeidersklasse uit te hollen.
Chroestsjefs buitenlandse politiek is uiterst doelbewust en consequent, al wisselt ze verrassend snel van stootrichting, van druk- of lokmiddel. In vijf jaar tijd
heeft ze verschillende stadia doorlopen. Daar waren om te beginnen de pas-dedeux, die hij met zijn secondo-ballerina Boelganin danste op het gladde parket
van de westerse en Aziatische paleizen. Alle begin is gemakkelijk. In zijn eerste
galavoorstellingen op de internationale scène hoefde hij slechts enkele vooroordelen weg te wuiven en in Belgrado viel de verloren zoon Tito hem om de hals;
hij deed de grommende Molotov even „da, da" zeggen en dit dadaïsme werd in
het Belvédère te Wenen, bij de ondertekening van het Oostenrijkse staatsverdrag,
begroet als een verder bewijs van een verheugende wij ziging in de gezindheid
van de Sovjet-groten; Adenauer drukte hij in het Bolsj oi-theater in Moskou ontroerd de hand, nadat de Montecchi en de Capuletti de schadelijke gevolgen van
een hardnekkige erfvijandschap hadden voorgedanst; op kousevoeten ging hij
zich vroom buigen voor de nagedachtenis van Gandhi, hij betoverde Nehru en
bracht daarna de koning van Afghanistan in verrukking, en het jaar daarop, in
1956, verscheen hij zelfs aan het Britse Hof met hoge hoed en morning coat, wat
op geen enkele foto kon vastgelegd worden. Daar gebeurde zelfs iets wat aan
Nikita's portret niet mag ontbreken. Toen de koningin haar exotische gast persoonlijk door het paleis leidde, viel diens blik op een schilderij, dat de staatslieden en monarchen op het Congres van Wenen voorstelde. En plotseling kwam
er op het gelaat van de Rus, die tot dan toe erg onder de indruk scheen te zijn,
een opgeluchte lach: „Daar, onze keizer !", riep hij blij uit, wijzend op Alexander I .... Deze schreeuw uit het onderbewuste kan men vergelijken met de
wonderlijke gesprekken welke Chroestsjef zo vaak voert over godsdienst en O. L.
Heer. Stalin zou nooit de tsaar, en nooit geloofskwesties uit verborgen diepten

NIKITA SERGEËVITSj CHROESTSJEF 731

hebben opgehaald. Maar Stalin was dan ook maar een Georgiër, voor wie de
U.S.S.R. slechts het rijk van zijn gerealiseerde politieke ideeën was, zoals Frankrijk voor een Napoleon Buonaparte. Chroestsjef daarentegen is een Rus.
Dit laatste mogen we nooit uit het oog verliezen, willen we Chroestsjefs buitenlandse politiek begrijpen. Daaruit spruiten immers de pan-slavische tendensen, die deze politiek zo vaak karakteriseren, en vooral is daaruit de onverbiddelijke nadruk te verklaren waarmee Moskou de strategisch belangrijke posities
verdedigt in dat Midden-Europa, dat voor de U.S.S.R. nu eens een waardevolle
voorpost of uitvalstelling, dan weer een gevaarlijke veiligheidsgordel is.
Militaire en machtspolitieke overwegingen waren het welke Chroestsjef eind
1956 ertoebewogen, de coëxistentie met de Angelsaksers, die door de Conf erentie der Vier in juni 195 5 te Genève zo goed op weg was geraakt, en de sympathie van de meeste communistische intellectuelen op het spel te zetten. Het enge
partijbelang zou hem de interventie in Hongarije hebben afgeraden: een gewapend optreden was beter op zijn plaats tegen de oktoberrevolutie in Polen.
Chroestsjef aarzelde niet, het odium van de bloedige Hongaarse onderdrukking
op zich en op zijn land te nemen: het verlies van het Donaubekken zou Yougoslavië geïsoleerd, Tsjechoslowakije wankelend gemaakt en Polen in zijn opstand
gestijfd hebben. De militaire risico's waren in Hongarije overigens miniem, terwijl in Polen een langere oorlog en groter verliezen te voorzien waren. Ion Polen
gaf Chroestsjef dan maar liever toe, overtuigd dat het voorlopig prijsgegeven
terrein spoedig zou teruggewonnen worden.
Zijn taktiek werd met succes bekroond. In de loop van 1957 breidde zich over
Hongarije een kerkhaf rust uit en uit de ruïnen bloeide aarzelend en schuchter
nieuw leven op. In Polen raakte Gomulka opnieuw onder het oude juk. In het
Westen vergaten de intellectuelen van de partij en de pacifistische meelopers al
heel gauw de Hongaarse episode. Het neutralisme werd gevoed door de schrik
voor een atoomdood die in de kleuren van een Breughel werd afgeschilderd.
Gevoed ook door een vijandschap tegenover de V.S., verspreidde het zich over
heel het Westen: in West-Duitsland, Frankrijk, Italië, en vooral in Engeland,
waar Mac Millan door zijn ijveren voor coëxistentie en een topconferentie zijn
electorale overwinning van de herfst 1959 voorbereidde.
Sedert het begin van 1959 heeft Chroestsjef zijn positie in de wereldpolitiek
nog kunnen verbeteren door twee omstandigheden. De eerste viel buiten zijn
macht: de dood van Foster Dulles. Alle logenstraffingen ten spijt heeft Washington sindsdien de politiek van het , contaiintment", welke zelf gevolgd was op
de mislukte politiek van het „roll back", vervangen door de nieuwe Herterformule van het „co-survival" . De tweede omstandigheid was Chroestsjefs dreiging betreffende Berlijn, een van zijn zeer handige zetten op het politieke
schaakbord. Hij verkreeg dat eerst Mikojan, dan hij zelf naar de V.S. kon gaan;
daarna, dat op grond van de resultaten van de gesprekken in Camp Davis, die
waarschijnlijk verder reiken dan wat er van bekend is gemaakt, Eisenhower toestemde in een topconferentie. Met Mac Millan had hij al een gunstig contact
gehad bij diens bezoek aan Moskou. Het moeilijkst van al zou het contact zijn
met het Frankrijk van de Gaulle.
Vooral twee hinderpalen waren daarbij te overwinnen: de Gaulle's nauwe
verbinding met Adenauer, welke steunt op hun gemeenschappelijke opvatting
van een Frans-Duitse samenwerking tussen het Sovjet-blok en de Angelsaksers;
en ten tweede de massieve steun welke de Russen en de Satellieten hadden ver-
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leend aan de Arabieren en met name aan de Algerijnse vrijheidsstrijders. Eén
enkele twistappel is er tussen Parijs en Bonn: het diametraal tegenover gestelde
standpunt inzake de Oder-Neisse-grens. Terwijl de Gaulle het Russische standpunt, dat ook het Poolse is, verdedigt, wijst Adenauer dit ten minste in het
publiek volledig af. Maar dit meningsverschil is niet in staat om de belangengemeenschap van deze beide nabuurlanden te verbreken. Chroestsjef probeert nu
het Franse volk en zijn leiders te prikken, door hun steeds, weer de herinnering
aan de jongste wereldoorlog voor te houden, en door de bezorgdheid wakker te
houden voor het wederoplevend nazisme in de Bondsrepubliek. De hulp aan de
Algerijnse onafhankelijkheidsbeweging heeft hij afgeremd, het Kremlin wil zich
van de extremisten distanciëren en zou zich graag opwerpen als de enig mogelijke bemiddelaar tussen regering en rebellen. In hoe ver dit alles bij de recente
ontmoeting van Chroestsjef met de Gaulle praktische gevolgen heeft gehad, is
op het ogenblik dat wij dit schrijven, niet te voorzien. Nog minder weten wij wat
de topconferentie in mei zal brengen. Maar hoe ze ook afloopt, één ding staat
vast: dat ze er gekomen is, is reeds een geweldige triomf voor Chroestsjef.
Daarmee is echter nog niets gezegd over de grootste moeilijkheid waarvoor
Chroestsjef zich gesteld ziet: de geweldige aanspraken van China. Deze OostAziatische vriend en rivaal moest hij wel steunen in zijn ontzaglijke opgang, hij
moest machines leveren en industriële uitrusting, technici en professoren, militaire deskundigen en wapens, en geld, en alles wat maar denkbaar was. Maar nu
is de reus zelfstandig geworden en hij vergenoegt er zich niet mee, zijn eigen
opvattingen er op na te houden, maar wil in een nabije toekomst in de communistische alliantie de eerste viool spelen. Reeds nu doorkruist Peking niet zelden
de mooiste plannen van Moskou. De Chinezen kijken met een scheel oog naar de
top-conferentie en naar de Russisch-Amerikaanse toenadering. In tegenstelling
tot het Kremlin hebben zij hun aanvallen tegen Tito niet opgegeven en zij moedigen andere satellieten, met name Bulgarije, Albanië en Tsjechoslowakije, aan
om verder de Yougoslavische ketter te bestrijden. Ook de gebeurtenissen aan de
Indiase grens, en de activiteit welke Chinese agitatoren in Noord-Afrika ontplooien, zijn er niet naar om Chroestsjef te verblijden. Reeds tweemaal is hij te
Peking tussenbeide gekomen. Voor zover we kunnen zien, zonder veel succes.
Het wordt voor hem een uiterst hachelijke opgave, op topconferenties voor een,
minstens voorlopig oprechte, coëxistentie te ijveren en daarbij de vreesaanjagende
en gevreesdebondgenoot, met zijn 650, weldra 700 miljoen arbeids- en oorlogsslaven, plus de 50 miljoen Noord-Koreanen, Mongolen en Vietnamezen in
bedwang, laat staan vredelievend gestemd te houden.
Dit is voor Chroestsjef echter niet alleen het kernprobleem van zijn buitenlandse politiek: China is ook een belangrijke factor in Ruslands binnenlandse
politiek. Alle oude stalinisten, al zijn openlijke of bedekte tegenstanders kijken
op naar Peking. Elke maatregel welke hij treft, wordt getoetst aan wat China
doet. Toen daar de volkscommunes als giftige paddestoelen uit de grond begonnen te schieten, stond Chroestsjef maar één ding te doen: voor de stalinisten ze
als voorbeeld konden stellen voor Rusland, ze brandmerken als overijlde en mislukte experimenten en er zijn vroegere droom van de „agropolis" tegenover
stellen. Wordt in China een bovenmenselijk, of een ondermenselijk verzaken
aan alle levensgenot gepredikt, dan stelt Chroestsj ef daar met klem een snelle
verbetering van de levensstandaard tegenover.
`Lijn successen op dit laatste gebied verzekeren hem overigens de aanhankelijk-
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heid der massa, veel meer dan welke ideologische verklaring ook. Ongetwijfeld
krijgen de mensen meer en beter te eten dan tien jaar geleden en zelfs dan voor
de oorlog. Ook kleding, woning en loon zijn verbeterd. Waarmee nog niet gezegd is, dat alles nu goed is. Doch de sovjet-mensen zijn weinig gewend en van
het buitenland blijven ze hermetisch afgesloten. Zij stellen zich tevreden met hun
lot, velen vinden het leven in Rusland aangenaam, niet weinigen vinden het
heerlijker dan waar ook ter wereld. Als men hun vertelt van Amerikaanse of
Zwitserse boeren en arbeiders die een auto 'bezitten, televisie, een wasmachine,
een koelkast, lachen zij : propagandasprookjes of kapitalistische overdrijvingen!
„En wat zou dat, zeggen de verstandigsten, over enige jaren zijn wij ook zo ver;
de materiële welstand is toch niet alles (eigenaardige inconsequentie bij deze
Marxisten), en als wij dan al minder overvloed hebben, in ruil daarvoor zijn wij
geen slaven van het kapitalisme" . De duizenden hulde-brieven, welke Chroestsj ef ontvangt, zijn niet ingegeven door vrees, door de politie of door vleierij . Hij
is werkelijk populair geworden.
„Nikitenko, schreef hem een boerenvrouw, u mag ik zo wel aanspreken. Want
gij zijt de eerste, sinds Lenin, van wie wij weten dat hij werkelijk voor ons zorgt.
Nooit zouden we het aangedurfd hebben, Stalin Pepi te noemen". Zulk een brief
maakt Chroestsjef, de boerenzoon, trots: hij voelt weer de soliede grond onder
zijn voeten en de naïeve genoegdoening van de man die het ver gebracht heeft
en steeds weer beklemtoont zoals op zijn reis door Amerika hoe laag hij
begonnen is. Zijn populariteit wordt verhoogd doordat hij, in tegenstelling tot
zijn voorgangers, zijn eigen familie voor het voetlicht der openbaarheid brengt.
Met zijn zes jaar jongere vrouw Nina, is hij 42 jaar geleden gehuwd; zij is een
lerares van beroep, ziet er uit als een vriendelijke huisvrouw, bescheiden, taktvol;
zij kent wat Engels, en zij is het geweest die voor Nikita, de proletariër, de wereld van kunst en literatuur heeft geopend. Van zijn drie dochters is de oudste
(42) werkzaam in de chemische industrie, de jongste (22) studeert in de rechten; de andere (31) is getrouwd met de hoofdredacteur van de Izvestija, Aleksej
Adzubej. Eén van zijn twee zonen, Leonid, is in de oorlog gesneuveld; zijn jongste zoon Sergej (26) is ingenieur.
De Chroestsjefs zijn huiselijke mensen en in hun comfortabele neoclassicistische datsja, die temidden van een prachtig park ligt en aan de smaak van een
West-Duitse grootindustrieel schijnt aangepast, of in hun heerlijke residentie aan
de Zwarte Zee, genieten zij een goedbewaakt geluk, ver van alle profane nieuwsgierigheid. De pronkzalen van het Kremlin betreedt Chroestsjef alleen bij feestelij ke gelegenheden, zijn werkkamers dagelijks. De brave echtgenoot wiens
amoureuze avonturen hem door zijn vrouw grootmoedig werden vergeven , de
zorgende vader, de lieve opa: dit alles behoort veeleer tot het beeld van de vlij tige en handige man uit het kleine volk die het tot de hogere burgerij heeft
weten tebrengen, dan van een communistisch dictator. Doch men mag zich niet
laten bedriegen door deze idylle. Vadertje Nikitenko, de alom geliefde Papa
Chroestsjef, de modelhuisvader, is tegelijk de „Grote Broeder'', die met ontelbare ogen overal in het hart en het gemoed van zijn onderdanen kijkt, en wee,
als daar iets verdachts schuilgaat ! Voor zijn partners van de coëxistentie .is hij de
wolf in schapenvacht, die opeens hard kan toebijten als hij geprikkeld wordt of
gewoon als de appetijt het hem ingeeft. Mét hem in vrede samenleven is nauwelijks minder riskant dan tegen hem werken. De andere drie groten op de topconferentie zullen dit wel gauw bemerken.
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Hoe een
Automobiel.-industrie groeide

M

ET de vitaliteit een gezond volk eigen heeft Nederland zich na de tweede
wereldoorlog gezet aan de uitbouw, in breedte en diepte, van zijn industrie.
Het verlies van traditionele inkomsten en de toename van de bevolking waren de
voornaamste redenen die daartoe drongen. Nu is het gemakkelijker een industrie
op te bouwen daar waar reeds een gelijksoortige industrie bestaat of 'bestond dan
een industrie te creëren in een bedrijfstak welke voordien nauwelijks aanwezig
was. Een van de meest fascinerende voorbeelden daarvan is de automobielindustrie, die zich in Eindhoven heeft ontwikkeld. De stormachtige groei van
deze onderneming die de naam draagt van zijn leiders, de Gebroeders van
Doorne. houdt niet op iedereen die er van hoort, te verbazen.
Hoe is het mogelijk te beginnen in 1928 met een werkruimte van 16 m 2 en 4
medewerkers en in 1960 een bedrijf te hebben van 130.000 m2 met 4500 man?
Dat een bierbrouwer die wel iets in hem zag, aan de niets bezittende Hub. van
Doorne in 1928 f 10.000 leende om zijn eigen zaak op te zetten, valt wellicht
nog te begrijpen. Men kijkt er echter meer van op dat hij en zijn broer Wim zo'n
kredietwaardige familie-N.V. hebben opgebouwd dat deze in 1958 van enkele
grote verzekeringsmaatschappijen in combinatie met een bank zonder al te veel
moeite een onderhandse lening verwierf van f 27.000.000 ter financiering van
een personenwagenproject. Hoe kan deze industrie duidelijk tekenen van levensvatbaarheid geven, terwijl zij volgens het oordeel van allerlei wijze mannen niet
eens geboren had kunnen worden ? Waar hebben trouwens de Gebroeders van
Doorne het lef vandaan gehaald de handschoen op te nemen met een produkt
dat in het buitenland gemaakt wordt door grootindustrieën die even oud zijn als
dat produkt zelf ? Kortom wat is eigenlijk het geheim van de smid?
Dergelijke vragen beantwoorden, zelfs al is men enigermate insider, is niet
eenvoudig. Een complex van redenen dringt zich op en het is niet zo gemakkelijk
hieruit één doorslaggevende factor naar voren te halen ter opluchting, lering en
navolging.
Eensgezinde, krachtige leiding
De verbluffende technische vindingrijkheid van Hub. van Doorne kan men
niet noemen, zonder tevens te wijzen op het voortreffelijk koopmanschap van
zijn broer Wim. Het is echter ook weer niet zo dat de technicus geen oog zou
hebben voor de noodzaak van de commerciële bruikbaarheid van zijn constructies
en de koopman niet voor de waarde van de originaliteit en de kwaliteit daarvan.
Beiden hebben hun specifieke taak en verantwoordelijkheid, maar vormen een
harmonische twee-eenheid bij het leiden van deze onderneming. Naast hun
ongecompliceerde helderheid van denken, durf en doorzettingsvermogen is hun
krachtige eendracht in het leiding geven een niet hoog genoeg te waarderen
factor, die de groei van het bedrijf sterk bevorderd heeft.
Dezelfde kritische onbevangenheid waarmee zij t.o.v. ideeën en voorstellen
van anderen staan, hebben zij ook t.a.v. eigen en elkaars ideeën, zodat deze eenheid geen automatisme is maar tot stand komt na onderling overleg.

HOE EEN AUTOMOBIELINDUSTRIE GROEIDE

735

Vertrouwensverhouding Directie-Personeel
In de eerste jaren van het bedrijf werkten de Gebroeders van Doorne zelf mee
met het toen nog geringe personeel in de werkplaats. Een nacht per week overwerken was voor hen toen nog voldoende om de „administratie" bij te houden,
terwijl 25-jarige jubilarissen in het bedrijf zich nog wel de tijd herinneren dat
een van de broers de klanten afging om tijdig voldoende geld bijeen te hebben
om in de loonzakjes te doen. Er werd onvoorstelbaar hard gewerkt en deze tijd
was bepaald minder „romantisch" dan men nu zou denken, gewend als men
thans is aan de geordende regelmaat dank zij arbeidsinspecties, C.A.O.'s, door
financiële deskundigen bewaakte liquiditeitspositie etc. Met de komst van de
eerste bedrijfsleider werd de ontwikkeling in gang gezet dat de heren van Doorne
steeds meer „Directie" werden en steeds minder en al gauw helemaal niet meer
zelf in de werkplaats meewerkten en leiding gaven. Naarmate het aantal medewerkers groeide, kon het ook niet anders dan dat de persoonlijke bekendheid met
ieder van hen minder werd.
Vooral met dit laatste hebben zij eigenlijk nooit helemaal vrede kunnen hebben. Reeds direct na de oorlog kende men bij DAF dan ook een zgn. fabrieksen een beambten-commissie welke regelmatig onder voorzitterschap van de heer
Wim van Doorne bijeenkwamen. De wet op de ondernemingsraden heeft deze
commissies thans zoveel jaren later doen ineensmelten tot één ondernemingsraad
waarin de sfeer van openhartig overleg echter volgens traditie hetzelfde is. Een
werkstaking is sinds het bestaan van het bedrijf nog nooit voorgekomen. Er zij n
waarschijnlijk geen sociale werksters die van hun Directie meer armslag hebben
gekregen om de mensen uit het bedrijf, die ondanks alle fraaie sociale voorzieningen toch in moeilijkheden zijn komen te verkeren, te helpen, als bij DAF.
Er is een personeelsvereniging die gelegenheid tot ontspanning biedt na werktijd (fotografie, tafeltennis, amateur-voetbal, tennis, schaken, badminton etc.)
doch niemand wordt, zelfs niet moreel, verplicht geacht er lid van te worden. De
vereniging krijgt faciliteiten van het bedrijf in de vorm van enkele velden, cantines etc. doch de verdere financiering wordt gedragen door de contributies. Een
van de meest markante DAF-tradities is het St.-Nicolaasfeest in het bedrijf. De
algemene gedragsregel is n.l. het personeel bij officiële en feestelijke gelegenheden zoveel mogelijk te betrekken en er persoonlijk getuige van te laten zijn. Het
is overigens niet zo dat men bij DAF alleen maar vertroeteld wordt met dit soort
gemeenschapsfeesten. Zo ergens dan wordt bij DAF het volle pond aan werkkracht geëist en wordt het lanterfanten met alle mogelijke middelen 'bestreden.
De manier waarop de kantoren zijn gebouwd en de fabriek is gelayout, wijst daar
reeds op. Nodeloos gepraat en heen en weer gewandel zijn hoofd-vergrijpen en
de maatregelen zijn legio om dit te voorkomen. Het bekende mopje „hoeveel
man werken hier?", antwoord „de helft !", gaat wat de DAF betreft niet op en
ondanks de groei naar groot-industrie stelt men alles op alles om dit te voorkomen. Dit wordt ook eenvoudiger gemaakt door het feit dat het overgrote deel
van het personeel alles behalve onverschillig is voor een goede gang van zaken in
het bedrijf. In ieder geval is het zo dat de zeer gezonde instelling en zorg van de
gebroeders van Doorne t.o.v. hun personeel, gevoegd bij de actieve belangstel-,
ling van het grootste deel daarvan voor het werk en het wel en wee van hun
bedrijf, factoren zijn die veel van het raadsel verklaren waarom het bedrijf geworden is tot wat het nu is.
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Originaliteit van de constructies
Wanneer men de ontwikkeling van het DAF-bedrijf nagaat, dan valt het op
hoezeer deze zijn wortels vindt in technische constructies die ver voor de tweede
wereldoorlog reeds in principe hun beslag kregen.
Wanneer men de constructies van Hub. van Doornebekijkt die in de periode
van 1930-1940 werden ontwikkeld, dan is het verbazingwekkend te zien hoe
deze constructeur met het ongeëvenaarde „natuurtalent" zijn tijd ver vooruit was
en hoeveel toen reeds op tekeningen werd vastgelegd, wat soms pas later zij
het met enige verdere aanvullingen met groot succes gerealiseerd werd.
In 1933 bijvoorbeeld was de schommelasoplegger met zijn licht geconstrueerde
volledige gelaste chassisraam van profielbalken, reeds een feit. Sindsdien worden
bij DAF alle chassisramen elektrisch gelast, hetgeen nu pas bij andere fabrikanten „hoge mode" gaat worden.
Ook de automatische koppeling tussen trekker en oplegger, die thans genormaliseerd is en internationaal als de beste geldt, stamt uit die tijd. In 1934 ontwikkelde van Doorne samen met de toenmalige luitenant van der Trappen de
zgn. Trad o-constructie, waardoor normale handelsvrachtwagens snel waren om te
bouwen tot terreinwagens met 4 aangedreven achterwielen. Aansluitend hierop
werd een daarbij passend aandrij vingssysteem voor de voorwielen ontwikkeld,
zodat een volwaardig 6-wielaangedreven militair terreinvoertuig het resultaat was.
He', kost weinig moeite in deze constructie dezelfde principes terug te vinden
volgens welk de befaamde DAF-artillerietrekker geconstrueerd is die thans door
het Nederlandse leger gebruikt wordt. Ook de nu door de Nato aan alle partners
aanbevolen automatische lier-trekker-constructie op deze artillerietrekker, is een
vinding die al uit 1935 dateert.
In 1938 bouwde men bij DAF pantserwagens met Trado-onderstel en met
geheel zelfdragende carrosserie. Dit laatste was voor die tijd revolutionair, hetgeen o.m. blijkt uit een vergelijkende studie over deze voertuigen die het Pentagon liet verschijnen in 1945. Het nieuwste gepantserde personeelsvoertuig dat
voor het leger werd ontwikkeld en door zijn onwaarschijnlijke terrein-prestaties
nationale en internationale deskundigen verbluft, is een waardige opvolger van
deze eerste pantserauto.
Deze enkele voorbeelden, die nog met een hele reeks andere zouden zijn aan
te vullen, leren bovendien ook dat het contact tussen het leger en de DAF niet
van vandaag of gisteren stamt. De grote militaire opdrachten voor de DAF sinds
1952 zijn in wezen de vrucht van ontwikkelingswerk, waar heel wat tijd en geld
in ging zitten en dat reeds jaren daarvoor begonnen was.
Deze grondige kennis en jarenlange ervaring m.b.t. militaire transportproblemen maakte de DAF tot een leverancier waar het leger in alle opzichten goed
terecht kon, beter zelfs dan in het buitenland.
De levendige geest van Hub. van Doorne en zijn medewerkers strekte zich
evenzeer uit tot civiele transportproblemen waarvan de talloze bijzondere aanhangwagen- en oplegger-constructies getuigen evenals de DAF-losser voor het
van huis tot huis vervoer van spoorweglaadkisten, de bus met uitschuifbare motor, de trolleybus, de vrachtwagens etc. en .... last but not least de personenwagen met zijn bijzondere automatische aandrijving.
Deze DAF-personenwagen heeft vooral vanwege zijn Variomatic (1001 versnellingen die zich vanzelf continu variabel instellen al naar gelang motorvermo-
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gen, wagensnelheid en weg-weerstand dit vereisen) al heel wat stof doen opwaaien zowel bij expert als leek, niet alleen in Nederland maar waar ook mensen
wonen die in auto's geïnteresseerd zijn.
Deze constructie wijkt zozeer af van het normale en is toch zo eenvoudig m.b.t.
de gebruikte middelen (V-snaren, conische schijven, centrifugaal- en vacuumkracht) dat men aan het idee moet wennen.
Tandwiel-versnellingsbakken, op zich ook wonderen van vernuft, zijn reeds
lang gewoon. Geautomatiseerde, gelijksoortige versnellingsbakken zijn weliswaar
gecompliceerd, maar ,,aannemelijk". De riemaandrijving van Van Doorne breekt
echter radicaal met het traditionele. Het is hier niet de plaats om op de constructie van deze Variomatic dieper in te gaan. Een beschrijving hiervan kan men
elders krijgen.
Volstaan moge worden met de opmerking dat deze vinding uiteraard de DAFpersonenwagen een extra plus-punt geeft naast de andere eigenschappen van
deze goed doordachte wagen, wat commercieel van groot belang is.
Kort overzicht van de groei van het bedrijf
Vooral in het buitenland hebben velen van het bestaan van de DAF pas gehoord toen deze personenwagen bekend werd, dus sinds 1958. Dit is duidelijk
omdat het grote publiek nu eenmaal meer in personenauto's dan in bedrijf swagens is geïnteresseerd. Toch zal ook de spectaculaire groei van het bedrijf sinds
1950, toen met de produktie van vrachtwagens, trekkers en bussen begonnen
werd, weinigen in Nederland althans voorbij gegaan zijn. Het is echter
voor een beter inzicht in de ontwikkeling van deze industrie ook 'belangrijk te
weten wat er in de periode die daaraan voorafging, dus van 1928 tot 1950 gebeurde.
Het bedrijf is in 1928 opgericht door de heer Hub. van Doorne onder de
naam „Hub. van Doorne's Machinefabriek C.V.". Men maakte er allerlei staalconstructies van trappenhuizen, magazijnstellingen tot fietsenrekken toe.
In 1930 werden de eerste aanhangwagens gebouwd volgens de toen gangbare
conventionele constructie: zware balken, aan elkaar gehecht met klinknagels. In
1933 verhuisde het bedrijf van de Tongelresestraat naar de Burghstraat in Eindhoven en werd de naam veranderd in Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V.
(DAF) . Deze fabriek, zij het inmiddels aanzienlijk uitgebreid, ligt thans nog op
dezelfde plaats.
De hierboven reeds genoemde lichtgewicht-aanhangwagens en opleggers vonden een behoorlijke afzet, eerst regionaal, daarna landelijk en sinds 1934 ook
reeds in België, waar in dat jaar aan de Eendrachtsstraat in Antwerpen een service-werkplaats gevestigd werd. Oliemaatschappijen, de spoorwegen en het leger
behoorden toen ook tot de grote klanten van het bedrijf, terwijl er incidenteel
wel geëxporteerd werd.
Het was de grootste aanhangwagenfabriek van Nederland en een zeer rendabele en bloeiende onderneming. Desalniettemin bleef het 'bedrijf beperkt tot een
300 man personeel, omdat het afzetgebied voor deze produkten, zelfs indien men
een vooraanstaande plaats inneemt, beperkt is. Hadden de Van Doorne's geen
verdere idealen gehad, dan hadden zij ook nu nog een klein maar mooi bedrijf
gehad en een waarschijnlijk minder schokkend bestaan geleid.
Want deze aanhangwagenfabriek is nog steeds verreweg de grootste fabriek
45
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op dit gebied in ons land en tevens een der belangrijkste van Europa. Vooral na
de oorlog heeft zij zich bovendien een zeer vooraanstaande positie verworven
m.b.t. de tankwagenbouw. Vrijwel alle grote oliewinnings- en oliedistri'butiemaatschappij en kopen er hun tankwagens en ander benodigd speciaal materieel.
Het is mede hierdoor een van de weinige aanhangwagenfabrieken die het tot een
respectabele export brachten. De laatste jaren zijn er 500 mensen werkzaam.
Sinds ook de Automobielfabriek bestaat, werken beide fabrieken nauw samen
zowel in commercieel als technisch opzicht, hetgeen eveneens tot een steeds hechtere grondslag voor de aanhangwagenfabriek bijdraagt en voor de toekomst nog
tal van perspectieven biedt.
Tijdens de oorlogsjaren de enige periode van stilstand die het bedrijf gekend heeft werden in het geheim de plannen uitgewerkt voor de fabricage
van vrachtwagens, plannen waarvan de Nederlandse regering in Londen op de
hoogte werd gebracht. Direct na de bevrijding van het Zuiden werden de eerste
prototypen op de aanhangwagenfabriek gebouwd. De tijd om met de seriefabricage ervan te starten was echter niet gunstig omdat in die jaren de markt
overspoeld werd met trucks uit de enorme legerdumps van de geallieerden. In
1948 kregen de Van Doorne's echter het verzoek van de regering hun plannen
voor een automobielfabriek verder uit te werken en zo mogelijk op korte termijn
te realiseren. Het project van de Van Doorne's was niet alleen uit het oogpunt
van verruiming der werkgelegenheid aantrekkelijk maar vooral door het feit dat
produktie van bedrijfsauto's in eigen land (toen zo schaarse) deviezen zou besparen.
Het plan van de Van Doorne's voor de opbouw van een Automobielfabriek
was een voorzichtig plan, onderverdeeld in verschillende fasen. Men zou beginnen met het zelf fabriceren van chassisramen en cabines e.d. Kortom van die
onderdelen van een vrachtauto die weinig investeringen zouden vergen. Onderdelen als motoren en achterassen zouden aanvankelijk van elders betrokken
en successievelijk in eigen bedrijf vervaardigd kunnen worden, zodra de gelden
voor de daartoe benodigde grotere investeringen ter beschikking waren. De
benodigde tijd voor -de realisering van dit fasen-plan, werd geschat op minstens
10 à 15 jaar. In 1950 werd aan de Geldropseweg te Eindhoven Van Doorne's
Automobielfabriek N.V. geopend. Het was een kleine fabriek van ± 10.000 m 2
(bijna even groot als alleen al de hal voor de Afd. Service nu is), waarin een
bescheiden mechanische afdeling, afdelingen voor de vervaardiging van cabines
en het lassen van chassisramen en een montageband was ondergebracht. De staalconstructie voor de hal was op de aanhangwagenfabriek in eigen beheer gemaakt
en het personeel dat op deze fabriek reeds op hun nieuwe taak was voorbereid
en gewerkt had aan de daar reeds gebouwde eerste serie vrachtwagens, werd
overgeplaatst.
De eerste tijd was waarlijk niet gemakkelijk. Zoals overal was ook hier elk
begin moeilijk. Men moest bovendien de muur van scepsis doorbreken die in
brede kring heerste m.b.t. in Nederland vervaardigde vrachtwagens. Men kende
in ons land alle buitenlandse merken, men was steeds gewend daaruit te kunnen
kiezen. Het was een absurd idee dat dit nieuwe Nederlandse produkt daarmee
zou kunnen wedijveren, laat staan deze wedijver volhouden. Vertrouwen winnen
is een zaak die tijd kost. „De mensen moeten zelf ervaren dat onze wagens goed
zijn en dat wij er achter staan" zeiden de Van Doorne's. De klanten kregen dan
ook een prompte en royale service, terwijl met vasthoudendheid en snel aan een
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steeds groter raffinement van het produkt gewerkt werd. De kost ging in die tijd
vanzelfsprekend nog steeds voor de baat uit, doch de aanhangwagenfabriek liep
goed („Als je iets nieuws begint, nooit het oude verwaarlozen” waarschuwt de
heer Wim van Doorne altijd), terwijl de DAF nog andere pijlen op de boog had.
In dezelfde periode dat de plannen voor de Automobielfabriek definitieve vorm
kregen (1948) , was op de aanhangwagenf abriek op eigen kosten een nieuw type
militair terreinvoertuig ontwikkeld.
In deze nieuwe artillerietrekker met 6 aangedreven wielen en een uitzonderlijk
effectief en origineel aandrijvings-mechanisme, was alle ervaring in de loop der
jaren op het gebied van terreinvoertuigen opgedaan, als het ware samengebundeld en uitgekristalliseerd. Dit prototype werd aan het Nederlandse leger, dat bij
zijn opbouw terreinvoertuigen als deze hard nodig had, ter beproeving aangeboden. Deze beproeving werd een succes en voortgezet in Nato-verband met vergelijkende testen. De Amerikanen waren enthousiast. Zou de DAF echter wel in
staat zijn zelf deze wagen in serieproduktie te bouwen ? Was het niet 'beter door
een gevestigde buitenlandse fabriek de wagen in licentie te laten bouwen ? De
logische plannen van de Van Doorne's voor de uitbreiding van hun automobielfabriek die reeds tot in details klaar waren, konden meteen ter tafel gebracht
worden. Dit gaf de doorslag. De order mocht gefinancierd worden uit. de Neder.landse tegenwaarde-rekening van het Marshalfonds. In 1952 gaf het parlement
zijn fiat voor een der grootste orders ooit aan een enkele industrie verleend t.w.
175 miljoen gulden. In 1953 werd de uitbreiding van de Automobielfabriek in
bedrijf gesteld. Bijna alles van deze artillerietrekker en de andere militaire voertuigen die daarop volgden, werd in eigen fabriek of door Nederlandse toeleveringsbedrijven gefabriceerd. Binnen een jaar draaide de produktie van militaire
voertuigen bij DAF op volle toeren.
Natuurlijk werden ook deze wagens aanvankelijk met scepsis door de troep
ontvangen. In de praktijk beantwoordden ze echter aan alle eisen en toen op
buitenlandse manoeuvres zoals in Duitsland en nu pas nog in La Courtine in
Frankrijk, de mogelijkheid tot vergelijking geboden werd, maakte deze scepsis
definitief plaats voor een zekere trots. Dat kunnen we toch maar bij ons in Holland. Vanzelfsprekend haalde de DAF dank zij deze militaire orders een enorme
omzet en werd een grote serieproduktie-ervaring verkregen. De winst die overigens niet hoger lag dan normaal in de metaalindustrie gebruikelijk, werd volledig aangewend voor verbetering van de produktiemiddelen en voor een verdere
uitvoering van het fasenplan.
In 1954E werd o,l.v. Wim van Doorne hard gewerkt aan de uitbreiding van het
produktieprogramma van civiele voertuigen. Aan het eind van hetzelfde jaar
begon Hub. van Doorne aan het personenwagen-project, dat in de plaats van de
militaire produktie moest komen wanneer deze afgelopen zou zijn. De verkoop
van civiele voertuigen steeg gelijkmatig in het binnenland maar ook in België
waar een nieuw kantoor te Aartselaar bij Antwerpen werd geopend. Ook de
eerste maatregelen voor de opbouw van een grote exportorganisatie werden genomen. Al is men immers verzekerd van veel werk voor de eerstkomende j aren,
dan kan men daarom nog niet op zijn lauweren rusten, wil men een bedrijf als
DAF ook in de toekomst gaande houden. De maatregelen in 1954 in gang gezet,
kregen snel en op spectaculaire wijze gestalte in de daarop volgende jaren.
In 1956 werd met de bouw begonnen van een tweede fabriekshal (reeds in
1950 gepland) voor een motorenfabriek en een nieuwe mechanische afdeling.
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Bij de bouw daarvan werd ook reeds rekening gehouden met de benodigde
ruimte op deze afdelingen voor de toekomstige personenwagenfabricage. Toen in
1957 in deze nieuwe hal de produktie begon, was het fasenplan van 1950 volledig gerealiseerd en kon van een complete automobielindustrie gesproken worden
waar de bedrijfswagens van motor tot achteras volledig in eigen beheer werden
vervaardigd.
In 1.958 werd op de RAI-tentoonstelling te Amsterdam de DAF-personenwagen voor het eerst in het openbaar getoond. Met de opbouw van het produktie-apparaat daarvoor werd in hetzelfde jaar begonnen.
Hiertoe werd een ondershandse lening verkregen van 27 miljoen gulden, zoals
reeds in de aanhef van dit artikel vermeld. Op de volgende RAI-tentoonstelling
in 19.59 verscheen het bedrijf met. een compleet nieuw en uitgebreider bedrijf swagenprogramma. De verkoop in het binnenland maar vooral ook de export
steeg mede hierdoor met sprongen. In hetzelfde jaar kwam de personenwagenproduktie, zij het in het begin nog aarzelend, op gang. Maximaal kan een produktie van 200 wagens per dag bereikt worden.
Het bedrijf telt thans 45 00 man personeel en heeft een bebouwde oppervlakte
van 130.000 m 2 . Binnen tien jaar is de DAF dus uitgegroeid tot een grootbedrijf.
In 1960 verwacht men 4500 à 5 000 bedrijfswagens te maken waarvan ± 50%
geëxporteerd zal worden. In Nederland draagt 30% van alle verkochte bedrijfswagens boven de 4 ton de naam DAF.
De motorenfabriek draait op volle toeren. In de eerste plaats voor de fabricage
van diesel- en benzinemotoren die het bedrijf zelf voor haar wagens nodig heeft.
De verkoop en export van losse inbouwmotoren voor andere voertuigen en van
industriële en scheepsmotoren heeft echter ook reeds een grote vlucht genomen.
Ook de aanhangwagenfabriek beleeft een hausse als nooit tevoren.
Met deze steun in de rug staat het bedrijf thans voor de opgave ook de produktie en verkoop van de personenwagen tot een succes te maken. Evenals in
1950, toen met de produktie van bedrijfswagens gestart werd, moeten ook nu
bergen werk verzet worden, is ook nu een behoorlijke dosis scepsis te overwinnen
en gaat de kost voor de baat uit. Er zijn echter gegronde redenen om aan te
nemen dat het ook met dit project waarachtig wel gaan zal.
De voornaamste reden is de wijze waarop de wagen zich onderscheidt van zijn
soortgenoten in zijn klasse. Niet alleen door zijn zeer bijzondere automatische
versnelling, maar ook vanwege de wegligging en vering, uiterlijk, afwerking,
ongeëvenaarde ruimte, uitzicht en comfort. In het moderne drukke verkeer blijkt
hij uitermate handig en aantrekkelijk te zijn als vervoermiddel en ook in de
vakantietijd kan de hele familie er mee op stap. Bovendien ligt de prijs, ondanks
alle belasting, laag evenals de rij - en onderhouds-kosten. Service kan men niet
alleen in Nederland krijgen (125 dealers) maar ook reeds in België, Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland en alle Scandinavische landen. V66r de lente in 1960
zijn er bovendien service-steunpunten in Frankrijk en Italië.
Naar de genoemde Europese landen is de export reeds begonnen, evenals naar
Noord-Amerika. In de landen van het Nabije Oosten, Afrika en Zuid-Amerika
waarheen al een regelmatige bedrijfswagen-export plaats vindt, zal in de loop
van 1960 ook die van de personenauto een aanvang nemen. Aan de zorg voor
een goede service-organisatie voor dit nieuwe produkt worden kosten noch moeite
gespaard. Inrichting van werkplaatsen en magazijnen, samenstelling van onderdelen-voorraden, cursussen voor monteurs, service-instructies, werkplaatshand-
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boeken en gereedschappen, niets wordt aan het toeval overgelaten. Zij die hup.
vertrouwen schenken, mogen n.l. niet beschaamd worden in een effectieve, snelle
en royale service.
Op de produktiemiddelen voor de personenwagen is tenslotte niets gespaard.
Niet alleen omdat de ervaring leert dat dat het domste is wat men doen kan,
omdat storingen altijd een veelvoud kosten van het bedrag dat men op een goedkopere machine uitspaart. Het plezier echter om iets zelf te maken en vooral
goed te maken is bij de „homo faber" die Hub. van Doorne toch is, nimmer
gedoofd. De fabriek van de Van Doorne's mag dan ook gezien worden en kan
de vergelijking met de modernste elders met glans doorstaan.
Hoe het de DAF vergaan zal in de toekomst, niemand kan het, voorspellen.
De nog onbenutte mogelijkheden voor een uitbreiding van het produktie-programma zijn vele. Zodra door een gebrek aan middelen de groei van het bedrijf
zou stagneren, zal zeker zonder aarzeling een beroep op de kapitaalmarkt worden
gedaan.
De Van Doorne's hebben als ondernemers nog steeds zelf het vele risico genomen, doch nooit teveel. Zij durfden veel maar steeds op basis van wat. reeds
bereikt was. Zij zijn begonnen met niets en daarom zijn zij wellicht minder bang
dan anderen om het geld dat zij verdienen, meteen weer in de fabriek te beleggen en op het spel te zetten. Doch het zijn geen fantasten, die alles riskeren voor
de verwezenlijking van jeugddromen, want dat is een vals beeld dat het journalistiek overigens wel lekker doet. Het besef dat zoveel gezinnen waarvan de
vader bij hen werkt, afhankelijk zijn van de toekomst van het, bedrijf en dus ook
van hun beslissingen, kan hen soms onrustig maken. Dat is menselijk. Die zorg
hadden zij zich kunnen besparen want als het hun alleen om de knikkers ging,
hadden zij het spel al veel eerder kunnen stoppen. Misschien is dat wel de reden
waarom bij DAF graag en hard gewerkt wordt. In zo'n situatie is het immers
moeilijk om onverschillig te blijven en geeft men haast vanzelf zijn volle medewerking om het gestelde doel te bereiken. En in eendracht kan veel door velen
waar gemaakt worden. Zoveel zelfs dat de groei van een nieuwe industrie als
DAF een verschijnsel wordt waarover de mensen zich verbazen.

Produktvorm als factor
van arbeidsvreugde in de industrie
K.-N. ELNO

B

ETROKKEN bij een praktische ontwerp-activiteit in een Nederlandse fabriek
van buisstaal-meubelen, trof het me hoe geboeid en schrander een werkleider
daarin opging, ofschoon in dit geval zijn taak de grenzen van produktie-technische informatie aan de ontwerper en van het doorgeven van de opdracht tot
zekere proef-detailuitvoeringen aan zijn arbeiders niet overschreed. Deze werkleider behoorde eerder tot het type van de all round vaardige en snelle verstaander dan tot dat van de geschoolde vakarbeider. Hij was van het tamelijk zeldzame slag der werknemers die zich ten volle bewust zijn van het grote'belang
hunner functie in de onderneming zonder dat zij hun prestaties wereldschokkende proporties aanmeten en zonder dat hun prestige-besef door verwaandheid of
onverdraagzaamheid geschonden wordt. Als zodanig bleek hij dus wel bijzondere
menselijke kwaliteiten te bezitten en kon het hem bezwaarlijk aan een zeker
evenwichtig denkvermogen en een bepaalde geestelijke rijpheid ontbreken.
Dit alles echter leek me toch nog geen voldoende verklaring voor zijn geïnteresseerde en consistente deelneming in de vormgevingsdiscussie, waarbij hij
dikwijls juister gerichte kritiek uitbracht en de ontwerper in begrip meer nabij
kwam dan de ondernemingsleider, de handelsdirecteur en de chef der calculatiediensten.
Deze dagen van experimentele modelwijzigingen en besprekingen dienden in
het verloop van een paar maanden verscheidene malen plaats te vinden en werden, gezien hun spanningen en vermoeiende overuren, door de ontwerper, zijn
assistent en de werkleider gewoonlijk besloten met een gezellig uurtje van verpozend nakeuvelen op het terras van een nabij café. Tijdens deze losse gesprekjes
die menselijk vaak zo revelerend kunnen zijn werd het langzaam duidelijk
hoezeer de werkleider er behoefte aan voelde zijn brood te verdienen in een
industrie die goede en „verdedigbare" goederen voortbrengt. Hij had, speciaal
voor eigen innerlijke voldoening, behoefte aan een fierheid over de produkten
welke mede dank zijn takenverdeling en leiding over de dagelijkse, louter executieve verrichtingen tot stand kwamen. De verovering van die trots had hij mogelijk zien worden door het optreden van de industriële ontwerper (die door andere
verantwoordelijken in deze onderneming, ondanks vroegere gunstige resultaten
van de samenwerking, toch nog steeds met min of meer gemengde gevoelens
werd bejegend), want precies het gemotiveerde, deductieve en als een bus sluitende bedenkingswerk van de industriële vormgeving had hem onthuld hoeveel
waarde en onwaarde er schuil kunnen gaan achter de gedisciplineerde, aan een
strak voorgeschreven patroon gebonden fabricage-handelingen van „zijn" arbeiders, en hoe deze waarde en onwaarde in rechtstreekse evenredigheid staan tot
o.a. de functionele verdiensten en tekortkomingen van het produkt. Onze werkleider begreep het ontwerpwerk in zijn volle draagwijdte: een juist gesteld probleem is al half op weg naar zijn oplossing; zorgvuldige ontleding en nauwkeurige afleidingen benevens trefzeker scheppingsvermogen doen de rest. Bij
deze wonderbare taak die in zijn fabriek zoals elders geen aanwijsbaar tradi-
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tioneel verleden heeft kon hij prachtig aansluiten met zijn onderscheiden
vaklui en arbeidskrachten door goed te beseffen waar het om ging en door trapsgewij s iedere nieuwe fase in de beslissingen van de ontwerper mede met hem
door te maken. Hier bleek zijn arbeid nog wat meer te worden dan het doen
hanteren van handles en schakelaars, het doen versjouwen van materiaal en
fabrikaten, het controleren van de werktijden en het renderend „vullen" van de
loonuren. Hier bleek ook nog een .... „intellectueel" genot te beleven en „eer"
te behalen met wat men deed.
Naderen wij langs deze weg tot een bevredigender opvatting van de tayloristische „waarde der vervelende handelingen" ? Ongetwijfeld verwijderen we ons
aldus van de nogal cynische bewering dat in de produktie-onderneming anderen
dan de uitvoerende arbeiders „betaald worden om te denken''. Aan de soms
uitermate beperkte geestelijke inhoud van de stereotiepe industriële manipulaties
kan een bepaald kennisbeeld van de vormverantwoording van het produkt worden toegevoegd en dus ook een overtuiging van het waarom der manipulaties.
Deze geestelijke verrijking hoeft niet noodzakelijk het exclusieve voorrecht te
zijn van een opzichter of ploegbaas. Zij kan ook binnen het bereik komen van de
individuele, ondergeschikte werkman, door hem periodiek, vóór de aan hem toe
te wijzen proef-detailuitvoering, te betrekken bij de ontwerpbespreking (hetgeen
de voormelde werkleider bij wijlen intuïtief bleek te doen) . Ook of misschien
beter: vooral aan het onderdeel van een produkt zit vormverantwoording vast
en deze beduidt voor de arbeider, aan wie de uitvoering van dat onderdeel ten
deel valt, een belangrijke verruiming van zijn doen-bewustzijn.
Méér kan door de vormgeving niet bijgedragen worden tot het nastreven van
de arbeidsvoldoening het overige moet voortspruiten uit de omstandigheden
van bedrijfsorganisatie, menselijke verhoudingen, architectonische werkplaatssfeer e.d. en niet het minst uit de „gezondheidstoestand" van brein en gemoed
bij de arbeider zelf , doch dit „weinige" ziet er wel naar uit de voornaamste
der buiten het individu werkzame factoren te zijn. Over het algemeen blijken de
sociologen en bedrijfspsychologen, vooral sedert de vermaarde Hawthorneexperimenten van George Elton Mayo, meer en meer tot deze zienswijze te
evolueren. Althans tot het inzicht dat het te vervaardigen produkt een primordiale en overwegende rol speelt in de verwezenlijking van een arbeidsgemeenschap als „genegenheidsgemeenschap'' 1
Het komt er evenwel, dunkt me, speciaal op aan dat hier de term „te vervaardigen produkt" in de meeste gevallen vervangen worde door „de vorm van het te
vervaardigen produkt". Niet zozeer het ding-als-ding en als eindresultaat van een
reeks georganiseerde bewerkingen, met behulp van machines en dikwijls ook nog
deels van de handen, van één of meer grondstoffen, wél het ding als een
vorm-entiteit en als een fraaie synthese van juiste onderdeel-vormen is bij machte
op vruchtbare en stimulerende wijze op de verbeelding van de arbeider in te
werken en vermag hem te behoeden voor een verabsoluterende interpretatie van
de eentonigheid zijner verrichtingen. Het is immers duidelijk dat het causaal
begrip voor het tastbare, visuele en constructieve doel van een bepaalde bewerking een stellig genoegen doet beleven aan de volbrenging van die bewerking.
) .

1)

Cfr. Drs. F. A. van den Hout, Arbeidsgemeenschap, in Streven, februari 1960,

p. 437. Cfr. ook G. J. N. Deelen, Lopende band en arbeidsvreugde in Streven, maart
1960, pp. 507514.
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De actieve onvermijdelijk sporadische aanwezigheid van de industriële
ontwerper in de fabriek brengt vaak ook nog een merkwaardige „omweg" in de
bevordering van de arbeidsvreugde met zich mede. Een „omweg" welke het de
ondernemingsleiding en kaderleden van het bedrijf bespaart grote woorden uit te
spelen zoals „liefde tot de arbeid" of „geluk door prestatie". In deze tijd van
syndicalistische revendicaties, sterk .materiële gerichtheid, handig gecamoufleerde
maar schrijnende sociale onrechtvaardigheden, en weigerachtigheid om de gelukswaarde van „het moment" in het leven van alledag te erkennen, is de eenvoudige uitspraak van het woord arbeidsvreugde al voldoende om meer dan
redelijke doses ironie en sarcasme vrij te maken. Er blijft dus nog minder kans op
succes over wanneer de „ultiemste" argumenten worden aangevoerd hoe
onbetwistbaar de eeuwigheidskracht van deze argumenten ook zij —: arbeid terwille van de zelf bevestiging; arbeid uit puur verlangen naar de vreugde van het
doen; arbeid als het voor de hand liggende middel om het besef der persoonlijke
eerbaarheid uit te bouwen; arbeid met als enige patroon: G?od, en met het salaris
als loutere, „toevallige" tegenwaarde.
Daarom die „omweg" welke hier het best met enkele voorbeelden kan verduidelijkt worden. Een volwaardig industrieel ontwerper voedt zijn beroepsethiek
ten dele met een soort van (meestal onbewust) heimwee naar de liefderijke
detail-afwerking en een intrinsieke kwaliteitszorg, zoals deze op bepaalde momenten in het middeleeuwse ambachtswezen tot geniale hoogtepunten van maken
hebben gevoerd. Maar dan, natuurlijk, een detail- en kwaliteitszorg welke „het
betere" in de geest van onze tijd ademt. Het is hem daarbij dikwijls, uit een
zekere integriteit, nog meer te doen om de details, de kwaliteitsaspecten e.d.
welke door de gebruiker niet gezien en dus niet beoordeeld worden, dan
om de uiterlijkheid waarmede altijd wel een applausje kan worden behaald.
Denk nu b.v. even aan kapiteel-bekroningen van zuilen in middeleeuwse
kathedralen: niet of te nauwernood te beoordelen door de tijdgenoten of door
ons van op de begane grond vrij genieten van zulke dingen door middel van
ons reproduktietechnisch musée imaginaire —, maar toch door de steenhouwer
( die nog zo wijs was zich niet „kunstbeeldhouwer" te noemen) met een liefde
en een arbeidsvreugde afgewerkt alsof er het voortbestaan der mensheid van
afhing. (Wel ja, er hing wel het voortbestaan van zekere beschavingswaarden
van af).
Deze prachtige zorg wint vandaag weer veld dank zij de industriële - vormgeving. Een autobezitter bekijkt zijn voertuig wel niet langs de onderkant tenzij
een keertje wanneer het op de smeringsbrug staat en dan heeft meer dan één
autorijder een vaag gevoel van weerzin en wantrouwen bij de aanschouwing van
zoveel vuilnis en vaak nogal lelijk en stuntelig uitgevoerde techniek , maar dat
neemt niet weg dat die onderkant 66k keurig en met vormgevoel dient ontworpen te worden en dus in de vorm van een supplementaire bodemplaat of wat ook
een volkomen bevredigende afwerking verdient (cfr. de DS- en ID-modellen van
Citroen) . Een schrijfmachine doet zich aan ons zo goed als altijd voor in bovenaanzicht of in zijdelings-schuine perspectivische verschijning. We plegen ze niet
op te heffen en van onder te bezien. Dit heeft de ontwerper van de nieuwe elektrische IBM-schrijfmachine niet belet er een schelpvormige bodemschaal aan te
geven. Een der treffendste voorbeelden in het genre is nog wel de gepolsterde
fauteuil: die enkele keren in haar leven dat de huisvrouw dit rustmeubel kantelt,
bij verhuizing of grote schoonmaak, en dan merkt dat het mooie textiel niet
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onder de zitting gaaf en netjes doorloopt doch er integendeel het frame (soms de
vering) onbekleed laat en er zomaar haastigweg nabij de randen is vastgeprikt,
wordt zij iets van imperfectie, verborgen armoe of zelfs bedrog gewaar. En mocht
zij dit gevoel niet ondergaan, de industriële ontwerper kan het in elk geval niet
verdragen: hem is het daarbij alsof hij vormgevend dan maar wat schijn-manoeuvres uithaalt en kwaliteit voorwendt.
In zulk een geestesgesteltenis gaat er van de ontwerper een krachtige, ,,inspirerende" invloed uit op de betrokken werklieden. Zonder te beleren of te moraliseren brengt hij hen begrippen bij zoals fierheid over wat men bekwaam en
naar totale vermogens doet, genoegen aan wezenlijke finishing zonder dat daarvoor lofwoorden worden verwacht, en schaamte over achteloze, willekeurige en
geblaseerde handelingen. Langs deze „omweg" valt arbeidsvreugde samen met
kwaliteitszorg in één brandpunt.
Het spreekt vanzelf dat de harmonie van vakbekwaamheid, levensgevoel en
menselijkheid in de persoonlijkheid van de industriële ontwerper in dit verband
van kostbare betekenis is. Bovendien heeft hij iets van precieuze waarde voor de
human relations vóór op menig ander lid van de directiestaf: hij is door de geaardheid van zijn beroep in staat om de „taal" te spreken van de arbeider, bijzonder de vakarbeider, en in de methodiek van het ontwerpen kan hij daar trouwens herhaaldelijk niet eens aan ontkomen. Deze „taal" heeft geen vooropgestelde jovialiteit en effectbeluste hartelijkheid van doen. Het is insiderstaal en daarmede baant men vele wegen, ook wegen naar arbeidsvreugde.

POLITIEKE KRONIEK

Brief
uit het Midden-Oosten
O. HENDRIKS A.A.
EDURENDE de eerste twee maanden van 1960 zijn wij, na een korte periode
van betrekkelijke rust en hoop op een redelijke normalisatie der toestanden,
G
teruggevallen in de oude Arabische chaos: sommige pessimisten beweren zelfs,
dat wij sinds 1951 geen vorderingen hebben gemaakt. De huidige situatie wordt
dan ook donker ingezien: de oorlog wordt feitelijk alleen verhinderd door de
ontspanning in het Westen, doch daarom blijft de druk hier des te zwaarder door
een gedurige oorlogsdreiging. Ik zou u wel twee brieven kunnen schrijven over
de verschillende gebeurtenissen, welke de Arabische politiek in januari en
februari hebben gekenmerkt, vooral daar deze feiten belangrijk zijn voor de
toekomst.
In Irak herstelde Kassera de vrijheid voor de politieke partijen, op voorwaarde,
dat deze op republikeinse en democratische leest geschoeid zijn, en de nationale
eenheid en veiligheid niet in gevaar brengen. Opmerkelijk is, dat de nationale
communistische partij wel erkend is, en niet de internationale, welke direct van
Moskou afhangt. De Baath-partij is hier ook uitgesloten, gelijk in Syrië.
Deze politieke vrijheid tekent zich sterk af tegen de gelijkschakeling in Syrië,
welke steeds verder wordt doorgevoerd, niettegenstaande de herhaalde beloften
van een grotere autonomie. Nu de Baath-partij opgeheven is, zoekt men de verspreide tendensen op te vangen in de Nationale Unie, de enige politieke partij,
welke nooit een integrerend deel van de bevolking is geweest. Twee Syrische
banken (Nationale Bank en de Misr) zijn reeds genationaliseerd: de salarissen
van de staatsambtenaren, politie en militairen zijn teruggebracht op die der Egyptenaren, ofschoon de levensstandaard in Syrië veel hoger ligt.
Het bezoek van Nasser aan Syrië, bij gelegenheid van de tweede verjaardag
der Verenigde Arabische Republiek (22 februari), staat in het teken van de oude
negatieve houding tegen het imperialisme, Irak, Israël en het Westen, dat Israël
ondersteunt. Feitelijk is hij gekomen om de Syrische zaak voor de zoveelste maal
te redden, want de onderneming van Amer schijnt mislukt te zijn: Saraj, de
enige die nog overblijft van de Baath-partij, is regent geworden en schijnt alles
in handen te hebben. Na twee jaar samenleving is de unie tussen Syrië en Egypte
nog geen werkelijkheid geworden.
De voornaamste gebeurtenis van deze maanden is echter de felle herleving van
de strijd tussen de Arabische landen en Israël. Vele factoren hebben daartoe aanleiding gegeven, en niet het minst Israël zelf, dat zo spoedig mogelijk een oplossing wenst van het conflict, waarvan het probleem der Palestijnse vluchtelingen
een belangrijk onderdeel vormt. Daar het plan-Hammarsjkoeld, Amerika, de
Unwrra en zelfs Egypte naar een oplossing van het probleem der vluchtelingen
stuwden, wilde Israël de geheel onhoudbare situatie forceren door de aankondiging van de herneming van de besproeiingswerken met het water van de Jordaan.
De reactie bleef niet uit: onder leiding van Nasser besloten de Arabische landen
tegenmaatregelen te nemen en kwamen in het kader der Arabische Liga te Cairo
bijeen (8-13 februari) . Deze vergadering is een grote mislukking geworden, én
door de afwezigheid van Tunis en Irak, én door de sterke onenigheid tussen
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Jordanië en Egypte in verband met het scheppen van een onafhankelijke Palestijnse staat. Nasser heeft wederom bakzeil moeten halen door de standvastige
houding van koning Hussein, die Jordanië als het vaderland der Palestijnse
vluchtelingen aanbiedt, en op het laatste ogenblik steun is gaan zoeken bij koning
Seoed. Uit vrees voor een conflict hebben de Arabische staten geen directe tegenmaatregelen durven nemen door de omlegging van de Hasbani-rivier in Libanon
en van de Banias-rivier in Syrië: zij zijn teruggevallen op hun oude uitputtingssysteem, dat gebaseerd is op het Arabisch geduld. Zodra Israël het werk herneemt, vallen zij aan, en gaan ondertussen door met Israël te verstikken. Doch
dit politiek geduld, dat volgens hen de hoogste wijsheid is, gaat op een zeker
moment te ver, het wordt stompzinnigheid en leidt tot een uitbarsting.
Libanon heeft gedurende deze maanden op het gebied der buitenlandse politiek weinig gepresteerd. De minister van buitenlandse zaken stuwt het land meer
en meer in het zog van Nasser, en heeft daarom niet kunnen bemiddelen tussen
Kassem en Nasser, en men heeft koning Hussein, die steun kwam zoeken, afgewezen. Alle aandacht is hier gevestigd op de binnenlandse politiek, welke zich
versterkt door de verschillende hervormingen. De moeilijke kwestie van de politieke hervorming door de verandering van de kieswet is nu gaande. Wellicht
zullen er in mei algemene verkiezingen plaats hebben.
In deze wirwar van onenigheid mag men de andere grote gebeurtenissen niet
vergeten, welke de activiteit der Arabische landen weergeven. Er is reeds genoeg
geschreven over de Sad-el-Ali-werken (Assoean-dam), het bezoek van Mohammed V, koning van Marokko, aan de Arabische staten om tot een grotere samenwerking te komen, Nasser heeft ook grote werken in Syrië aangekondigd. Wanneer de Arabische staten, inderdaad, rustig en positief hun politieke eenheid en
welvaart zouden willen opbouwen en afzien van hun steeds negatieve houding,
dan konden zij iets machtigs verwezenlijken, niettegenstaande de achterlijkheid
van de overgrote massa. Er is een enorme rijkdom, van alle kanten stroomt hulp
binnen op financieel en technisch gebied: in een land gelijk Libanon, met nog
geen twee miljoen inwoners, keurt de kamer zonder enige discussie een begroting
van 221.235.000 LL goed. Ook zou de Arabische eenheid gemakkelijker te verwezenlijken zijn, wanneer er minder conferenties gehouden en slechts praktische
maatregelen genomen werden voor de handel, het reizen, enz. De overeenkomst,
welke enige maanden geleden de moeilijkheden tussen Syrië en Libanon heeft
geregeld, is nog niet geratificeerd, nog minder toegepast. De Arabier denkt
slechts aan zich zelf, en tracht de anderen zo veel mogelijk te benadelen in het
privé-, nationaal en internationaal leven: het is opmerkelijk hoe zij elkander
verachten, en het ene land met minachting op het andere neerziet.
In deze constellatie van pas ontluikende nationale krachten, waarin de grote
massa niet alleen materieel, maar vooral geestelijk onderontwikkeld is, spelen de
onbewuste gevoelens een grote rol. De politieke mystiek van de Islam beweegt
nog de massa en stuwt haar ongemerkt in verschillende richtingen.
Ofschoon de politieke invloed van koning Seoed de laatste twee jaar verminderd is door de mislukking van de Amerikaanse politiek (plan-Eisenhower) en
de felle aanvallen van Nasser, blijft de dynastie van Saoedi-Arabië in de ogen
der Arabieren de bewaakster van het heiligdom van Mekka. De economische
ontwikkeling is de laatste jaren sterk toegenomen, doch het land blijft in alle
sectoren onderontwikkeld: de koning met al zijn rijkdom heeft het grootse werk
van zijn vader Abdullah niet voortgezet. Schrijvers, zoals H. St. John B. Philby,
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hebben dan ook een scherpe kritiek geleverd op de corruptie van het huidige
regiem: Faycal, de broer van de koning en eerste minister, is niet bang geweest
het mes in de wonde te zetten. En toch oefent Saoedi-Arabië een invloed uit; niet
dat het de Arabische politiek beheerst (ofschoon dit ieder ogenblik kan veranderen), maar het schept een evenwicht, of liever het bezit een kracht, waarmee de
Arabische leiders rekening moeten houden, vooral daar deze kracht sterk gericht
is op de vereenzelviging tussen Islam en Panarabisme. Nasser heeft zijn aanvallen tegen koning Seoed moeten staken en is nu weer met de koning verzoend.
De oud-groot-Mufti van Jeruzalem, Hadj Amin Al Husseini, vijand nummer 1
van Engelsen en Sionisten, die kort geleden in ongenade bij Nasser gevallen is,
heeft onmiddellijk zijn toevlucht bij koning Seoed gezocht. Deze ondersteunt
echter zijn plan niet om de vriendschap met Amerika en Egypte te bewaren.
Doch koning Hussein, die geen steun vond in Libanon, is op de vooravond van
de vergadering der Arabische Liga naar Riad gegaan, en vond hulp bij koning
Seoed, ofschoon het plan van Jordanië tegen Nasser en de Amerikanen was.
Nog sterker is de aantrekkingskracht of mythe van Bagdad. Het kalifaat van
Bagdad omsluit nog steeds de Arabische landen met zijn mystieke banden. Het
keert steeds terug, hetzij in de politiek van de „vruchtbare halve maan" (unie of
federatie van Irak, Syrië, Jordanië en desnoods Libanon), welke verdedigd werd
door Noury Said en nu door Kassem, hetzij in de mythe van Saladijn, welke nu
herleeft. Vanuit Bagdad begon Saladijn zijn verovering van Syrië en Egypte. Het
is een feit, dat Syrië zich meer aangetrokken voelt door Irak dan door Egypte, en
zelfs Nasser is niet in staat Syrië voor zich te winnen: zijn haat tegen Kassem is
juist een bewijs van de kracht van de mythe van Saladijn. Nasser heeft ook op
het graf van Saladijn te Damascus gezworen de Arabische eenheid te herstellen,
doch de geest van Saladijn waart over de Arabische steppen, maar hernieuwt zijn
kracht te Bagdad. Kassem bedient zich ook van Al Husseini om Jordanië en
Egypte te dwarsbomen, hij steunt echt op de mythe van Saladijn om de Arabische
eenheid te verwezenlijken.
Tegenover deze twee onweegbare factoren staat de mythe van Nasser in zake
de Arabische eenheid. Deze mythe is niet te ontkennen, zij werkt niet alleen op
de massa in, maar ook in de intellectuele wereld, vooral onder de studenten. Zij
steunt niet op een traditie noch op een dynastie; zij is strikt persoonlijk en is pas
kort geleden ontstaan. De Egyptenaren zijn feitelijk geen Arabieren, en de eenheid, welke Nasser tenslotte verlangt en welke voor Egypte van het hoogste
belang is, is de Afrikaanse eenheid met Soedan, Libië en zelfs Tunis. Het ideaal
van een Arabische eenheid is voor Nasser pas een levende werkelijkheid geworden door de unie met Syrië; unie, welke hij nooit gewild heeft, doch die door de
Syrische Baath-partij werd aangeboden, en welke hij moest aannemen om een
vereniging van Syrië met Irak te verhinderen. Had de Baath-partij de revolutie
van Irak kunnen voorzien, dan had zij zeker een j aar gewacht om Syrië aan Kassem te yerkopen. De kracht van Nasser tegenover de massa ligt in zijn propaganda en in zijn meeslepend woord. De Arabieren staan steeds vol bewondering
voor iemand, die de gave van het woord heeft. Men moet de reactie van de
massa gezien hebben bij het beluisteren van Nassers redevoeringen om te begrij pen welke macht van hem uitgaat: men weent, men windt zich op, men vervloekt
de vreemdeling, de imperialist, men „drinkt" (Arabische zinswending) letterlijk
zijn woord zonder de minste kritiek. Het is opmerkelijk, dat zelfs bij de doorsnee
ontwikkelde Arabier alle kritiek ontbreekt: zijn oordeel is gevormd door de pro-
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pagandakracht van Nasser, hij merkt zelf niet eens meer, dat hij zich herhaaldelijk tegenspreekt. Een technisch ambtenaar aan een staatsboerderij in Egypte is
vol haat tegen de Amerikanen, die steeds voorwaarden stellen, wanneer zij hulp
verlenen, en is vol bewondering voor de Russen, die de Arabieren edelmoedig
geholpen hebben. Maar even vrolijk vertelt mijn vriend, dat zijn microscoop in
het laboratorium niet deugt. „Maar ja, wij moesten ze wel van Rusland koper,
en wij zijn blij dat wij er een hebben, want de andere instrumenten en werktuigen zijn nog niet aangekomen: de Russische leveringen laten lang op zich wachten. Neen, geef mij maar een Amerikaanse microscoop".
De kracht van de mythe van Nasser onder de Arabische studenten kan men
het best meten aan de Amerikaanse universiteit van Beiroet (AUB), waar studenten zijn uit alle Arabische landen van het Midden-Oosten, en welke het
grootste anti-Amerikaanse broeinest is in deze landen. Gedurende de laatste vergadering der Arabische Liga werd koning Hussein daar als een verrader verklaard, omdat hij het plan van Nasser verijdeld had. De 22ste febr. van dit jaar,
de verjaardag van de Ver. Arabische Republiek, staakten de studenten, omdat
hun manifestatie voor Nasser verboden was: zij wilden een grote meeting houden,
waarin gesproken zou worden over het Arabisch nationalisme en de Arabische
eenheid. Zelfs de moslim-massa in Libanon is door deze mythe gehypnotiseerd:
op deze tweede verjaardag werden overal tracts verspreid, men hield vergaderingen, het portret van Nasser werd rondgereden in taxi's, duizenden muzelmannen gingen naar Alep of Damascus om Nasser te zien. Nasser is een scherpzinnig politicus en een machtige demagoog: hij weet hoe hij de gevoelige Arabische snaren moet bespelen; vandaar dat al zijn redevoeringen in Syrië het afgezaagd thema hebben herhaald, doch dit thema klinkt in de oren der Arabische
massa als een zoete muziek, welke haar naar de vrijheid lokt.
Israël blijft een doorn in het Arabisch vlees, niet alleen wegens de Palestijnse
vluchtelingen en het feit van zijn bestaan, feit dat door Jordanië reeds erkend
wordt, maar vooral wegens de sterk aangevoelde, doch niet uitgesproken vrees
voor de eventuele economische, sociale en intellectuele overheersing van Israël
over de Arabische landen, wanneer het conflict geregeld wordt. Wat zal er b.v.
van de transito-handel van Beiroet overblijven, wanneer Tel-Aviv zijn haven
voor de Arabische landen kan openen?
Ik heb wellicht de strekking van een eenvoudige brief overschreden, maar de
feiten in het Midden-Oosten kan men niet begrijpen zonder ze op het scherm der
Arabische mythen te werpen. Een politieke mythe is steeds gevaarlijk, en terwijl
ik u schrijf wordt de sfeer hier sterk gedrukt door de oorlogsdreiging tussen
Egypte en Israël: van beide kanten worden de legers gemobiliseerd, de diplomaten zijn druk in de weer, wellicht loopt alles uit op een nog groter ingrijpen van
UNO-troepen in het Midden-Oosten. Doch het is sterk, dat men hier durft
schrijven, dat Nasser de oorlog wil, niet op de eerste plaats om Israël, maar
vooral tegen Jordanië om daarna pas de kwestie met Israël te regelen.
Vandaag 22 maart viert men hier de lOde verjaardag van de Arabische Liga.
Het is een officieel feest, zodat wij kunnen mediteren over de broosheid der
menselijke instellingen. Er zijn geen grote plechtigheden, want de laatste nederlaag werpt natuurlijk een schaduw over deze verjaardag. Om ons enigszins op te
beuren wordt het plan besproken op 30 april de volgende grote vergadering te
Beiroet te houden, waaraan dan ook Irak en Tunis zouden kunnen deelnemen.
Maar te Caïro worden nu juist de nieuwe gebouwen van de Liga geopend:
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Egypte is daarom niet geneigd de zetel van de Liga te verplaatsen.
Na vijf weken verblijf is Nasser op 18 maart uit Syrië vertrokken. Gedurende
de eerste 14 dagen heeft hij meer dan 53 redevoeringen gehouden, elk ongeveer
40 minuten lang, met steeds dezelfde aanvallen, met bijna steeds dezelfde woorden. Het doel van zijn bezoek is zeker geweest Syrië tegen Kassem te waarschuwen, doch ook om nogmaals een politiek van herleving te proberen. Nasser heeft
gebroken met alle politieke Syrische leiders. Daar hij geen federatie kan toestaan,
heeft hij de technocratie gekozen, door 17 ministers, waaronder vele kolonels,
aan te stellen, die zijn orders moeten uitvoeren. De Syriërs moeten niet meer
denken aan hun politiek, welke hen ten gronde heeft gericht: Nasser voert nu
alleen een politiek voor Syrië, niet voor de Syriërs. Hij moet daarom de gunst
van het volk winnen, daar de oud-politieke leiders tegen hem zijn. De propaganda van Egypte is daarop berekend, maar Nasser moet ook praktisch het volk uit
zijn moeilijkheden helpen (opheffing van werkeloosheid, verheffing van de
levensstandaard, verbetering van de landbouw en de industrie) . Daarom is de
gehele aandacht gericht op de economie en de sociale wetgeving: hij heeft veel
beloofd en grote werken aangekondigd. Doch wil Syrië een economische ontwikkeling, dan moe teerst de algemene situatie in het Midden-Oosten verbeterd
worden, en moet Syrië zich zelf richten naar een vrije economie.
Nu, het bezoek van Nasser is juist een gelegenheid geweest om de Arabische
onenigheid te onderstrepen: hij viel niet alleen Kassem aan, maar ook koning
Hussein, en door deze laatste aanval tevens Hammarskjöld, die positie heeft
gekozen in zake de vrije doorgang door het Suez-kanaal en Ben Goerion te
vriendelijk in de Uno heeft ontvangen. Hammarskjöld en Nasser hebben elkander steeds ondersteund, doch beiden hebben nu een nederlaag geleden: Hammarskjold omdat hij de vrede niet heeft kunnen handhaven tussen Egypte en
Jordanië; Nasser, omdat hij niet meer de enige is, die de Palestijnse kwestie zou
kunnen oplossen en voor goed van Cis-Jordanië moet afzien.
De reis van Ben Goerion naar Amerika en Engeland is door de Arabische
diplomatie en pers op lage manier uitgebuit om de haat tegen het Sionisme
levendig te houden, vooral daar zij hun eigen verdeeldheid nu sterk aanvoelen.
In Libanon leven wij reeds onder een heftige verkiezingscampagne, welke gepaard gaat met het zenuwslopend gevoel van grote onzekerheid. Het is moeilijk
voor een buitenstaander deze situatie te begrijpen.
De regering is vast besloten in mei vervroegde algemene verkiezingen te houden, met gevolg dat de kamer één jaar voor de tijd ontbonden wordt. De algemene bedoeling is zeker de politiek te zuiveren en het parlement te hervormen:
er komen 99 zetels in plaats van 88, bij de verkiezing worden afgesloten hokjes
en verkiezingskaarten met foto vereist. De regering heeft op 8 maart aan de
kamer een urgentie-wet voorgelegd, welke binnen 40 dagen gestemd moet worden of anders door de regering bij decreet in werking treedt. Vanaf dit ogenblik
zijn alle politieke Libanese hartstochten weer losgebroken. In de geschiedenis van
het Libanese parlement is er nooit zo'n oppositie tegen de regering gevoerd: het
eigenaardige is dat deze kamer steeds de grootste vrijheid aan de regering heeft
gelaten, en bovendien dat de voorzitter van de kamer de regering ondersteunt,
tegen het parlement in. De oppositie van de kamer is gericht tegen het feit, dat
de regering geen uitleg geeft over de motieven van haar besluit, geen statistieken
voorlegt waarop de confessionele lijsten voorkomen, en vooral omdat door de
urgentie-wet de kamer geen tijd heeft dit belangrijk wetsontwerp te bestuderen.

KUNSTKRONIEK

Pleidooi voor
de beeldhouwkunst
MICHEL SEUPHOR
E sculptuur is een kunst die langzaam wordt beoefend en langzaam geassimileerd. Juist om wille van deze omzichtigheid in de benadering is het misschien mogelijk dat de beschouwer er zich zeer sterk aan gaat hechten, sterker
nog wellicht dan aan de schilderkunst, die van alle kunsten de gemakkelijkste is
om van te houden.
Alle bewondering voor, alle beschouwingen over de moderne kunst, sinds het
begin van deze eeuw, zijn geconcentreerd geweest op de schilderkunst, terwijl de
beeldhouwkunst zich moest tevreden stellen met een bescheiden plaatsje op de
achtergrond. Van tijd tot tijd werd haar ergens nog wel eens een decoratieve of
utilitaire rol toebedeeld, juist genoeg om haar de dosis hoop te geven die „doet
leven". Van de schilderkunst vroeg men dat ze briljant zou zijn en agressief;
maar ook al was ze monochroom en mat, ze werd steeds op de voorgrond geschoven, met eerbetuigingen omringd en bewonderd met blije kreetjes van verrukking. Een enorme literatuur is gewijd aan de moderne schilderkunst, terwijl
de sculptuur nauwelijks uit de schaduw kon komen. Van de beeldhouwer werd
een bijna bovenmenselijk volhardingsvermogen gevergd, terwijl bovendien zijn
technische problemen en de kosten voor zijn materiaal zo veel zwaarder zijn dan
want een onrechtvaarvoor de schilders. Deze onrechtvaardigheid van het lot
schijnt nu een einde te nemen. Veel wijst erop dat ook de
digheid is het
beeldhouwkunst haar tijd gaat krijgen. 0 ! ze zal helemaal niet de spectaculaire en
dikdoende belangstelling wekken die de schilderkunst heeft gekend, maar de dag
schijnt toch te komen, dat zij in haar bescheiden hoekje ten slotte wat mensen tot
zich zal trekken die haar komen bekijken, wat langer bij haar verwijlen dan
vroeger, en dit niet alleen uit een medelijdende inschikkelijkheid, maar met
liefde, met bewondering.
Sinds enige jaren hebben de openluchtmusea zich vermenigvuldigd. Als ik me
niet vergis, is het de „Premier Salon de la Jeune Sculpture" in de tuinen van het
Musée Rodin geweest, die in 1949 de reeks heeft geopend. Het jaar daarop had
de eerste tentoonstelling in het Middelheimpark te Antwerpen plaats. Daarna
kwamen Battersea Park in Londen en Sonsbeek in Arnhem. De jongste van de
serie is de openluchttentoonstelling van Zwitsersebeeldhouwkunst in Bienne, in
1954 en 1958. Dit alles heeft, als ik het zo mag uitdrukken, de sculptuur in
beweging gebracht, waaraan een gedenkwaardige expositie in de Galerie Denise
René de naam „de beweging in de beeldhouwkunst" zou toevoegen.
Het groot aantal bezoekers die onlangs in de Galerie Claude Bernard een
vijfenzestig werken van de beste beeldhouwers van onze tijd bezochten, heeft
meteen doen beseffen, hoeveel terrein de beeldhouwkunst de laatste tijd gewonnen heeft. Ik meen dat men zonder voortvarendheid de moderne beeldhouwkunst
een magnifieke toekomst kan voorspellen, en dit te meer daar haar reserves zeer
groot zijn, ik bedoel kwalitatief gesproken. De schilderkunst daarentegen heeft
gezwelgd in haar succes en al haar troeven verspeeld. Een halve eeuw lang heeft
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zij in de mooiste lanen geparadeerd en aller ogen wendden zich naar haar bekoorlijkheden. Maar ook het mooiste meisje van de wereld kan slechts geven wat
zij bezit. En nu tolt zij rond als een dwaze en ziet geen uitweg meer uit haar
neurose.
Merkwaardig is het, dat het in de 19e eeuw schilders zijn geweest die aan de
beeldhouwkunst haar mooiste en waarachtigste accenten hebben verleend (Daumier, Degas en Gauguin waren de beste beeldhouwers van hun tijd) . Niet minder merkwaardig is het, dat heden ten dage de schilders van de beeldhouwers
kunnen leren wat maat houden betekent. En dan hoeven zij dit begrip voor maat
helemaal niet in zijn academische betekenis te verstaan: met haar beperkte middelen biedt de beeldhouwkunst ons een veel grotere vormverscheidenheid dan de
hedendaagse schilderkunst, die zich zowel in Europa als in Amerika alleen maar
onledig houdt met het onvermoeibaar herhalen van haar vormloze experimenten.
Het zou dwaas zijn, schilders en beeldhouwers tegen elkaar te willen opzetten,
en zelfs een absoluut onderscheid te willen maken tussen de twee disciplines.
Zoals men weet heeft Picasso in de twintiger jaren talrijke grisailleschilderingen
gemaakt waarvan de vervormde figuren of de abstracte vormen bewust het
sculpturaal reliëf nabootsten. Picasso, Klee, Stahly, Etienne-Martin, Marino Marini, Vantongerloo, Cieslarczyk en vele anderen (onlangs nog G,iacometti) hebben gepolychromeerde beelden vervaardigd. Maar ondanks deze osmose heeft de
beeldhouwkunst ongetwijfeld haar eigen karakteristieken. De weerstand van de
materie waarmee zij werkt maakt, van haar een ruimtelijk object, rechtop, veel
sterker geïndividualiseerd dan een schilderij . Zij bezit een inwendige kracht en
een uitwendige discipline, een allure van adel, welke de schilderkunst met haar
vervloeiende, verglijdende en veranderlijke materie helemaal mist. Zeker, deze
heeft haar eigen charme, haar eigen 'betovering, maar ook een krampachtigheid
die overslaat tot hysterische of cyclothymische simulatie, waarvoor sommige
kunstgalerieën een snobistische bewondering in stand proberen te houden. Dit
zou nog niet zo erg zijn, als er niet dat angstwekkend fenomeen was van de naaperij, dat tot elke prijs aan de kaak gesteld moet worden om wille van de verveling en de afkeer die het verwekt. Men wil ons doen geloven, dat we een voortzetting of een wederopbloei van het dadaïsme beleven ? De rijkdom echter van
de dada-beweging lag juist in de verscheidenheid van de figuren die ertoe behoorden. In werkelijkheid zijn er zo verschillende dadaïsmen geweest als er deelnemers waren aan de beweging. Wie ziet niet direct het verschil tussen de stijl
van Arp en die van Duchamp, tussen de poëzie van Tzara en die van Schwitters
of Huelsenbeck, tussen de reliëfs van Janco en de „suites" van Richter of Eggeling ? De vormloze schilderkunst, die in onze dagen zo'n enorm succes kent,
geeft integendeel alleen maar blijken van armoede, van een totaal gebrek aan
verbeelding. Welke naam men er ook aan geeft het „tachisme" in Parijs, de
„nucleaire schilderkunst" in Italië, de „action painting" in Amerika het is
steeds hetzelfde wat ze ons te bieden heeft: steeds dezelfde triestigheid, dezelfde
verveling.
Heel deze zogenaamd revolutionaire beweging heeft de beeldhouwkunst geen
duimbreed doen wijken van de stevige basis waarop zij werd neergezet door
Brancusi, Arp, Gonzales, Pevsner, Gabo en de beeldhouwers van het kubisme:
Archipenko, Laurens, Lipchitz, Zadkine, Duchamp-Villon, Csaky. Dit wil niet
zeggen dat de jongeren hen gewoon hebben nagebootst: zij hebben hen voortgezet, en zijn dieper gegaan. Zij zijn vooruit gegaan, maar langzaam; zij hebben
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nieuwe gebieden veroverd en zorgvuldig in kaart gebracht; nooit zijn zij overijld
tewerk gegaan, maar gestadig hebben zij gearbeid aan een grootheid die hun
geen roem bracht. Deze bescheidenheid is wellicht de grootste kracht van de
beeldhouwkunst en ik zou graag zien dat de schilders haar een beetje waardering
zouden gunnen; ze zouden er zelfs goed aan doen als zij enkele blaadjes van hun
zo gemakkelijk geplukte lauweren op haar lieten neerkomen. Want vroeg of laat
moeten zij toch gaan merken dat in de kunst „de schreeuw van het hart" toch
niet alles is, dat de stijl niet dood is, dat „stijl" en „schreeuw" twee polen zijn
die elkaar oproepen en elkaar beantwoorden.
Er zijn perioden waarin de stijl alles overheerst, andere waarin de „schreeuw"
zich sterker doet horen, maar als het waar is dat tussen beide perioden een slingerbeweging bestaat, dan is dit omdat er een geheime aanwezigheid is van stijl
in de „schreeuw", en van „schreeuw" in de stijl. Als jonge Italiaanse schilders in
een manifest decreteren, dat „de stijl dood is" en zij in plaats daarvan een „arte
nucleare'' willen stellen, een beweging, waarin ze zich met z'n tweehonderd
verdringen om elkaar te gaan nabootsen zonder enig merkbaar verschil in de
vormen, dan scheppen zij op hun beurt, juist door de eenvormigheid van hun
„schreeuw'', een eigen stijl, en zonder het te weten bewijzen zij hun heimwee
naar een regel.
De vrijheid draagt in zichzelf de kiem van de discipline; een te strenge discipline draagt in haar schoot de rebellie. Niemand heeft beter dan Braque deze
voortdurende tweestrijd uitgedrukt: „Ik houd van de regel die de emotie corrigeert'', en later vulde hij deze uitspraak aan met haar inversie: „Ik houd van de
emotie die de regel corrigeert" . In haar geheel genomen biedt de moderne sculptuur ons het beeld van een ingehouden ontroering die zich onderwerpt aan de
regel van het ritme, welke zelf onderworpen is aan de hardheid van het materiaal, factor van langzaamheid én duur. Aldus komt de emotie, die aan de oorsprong ligt van elk kunstwerk, in de beeldhouwkunst verhelderd tot ons, en de
beschouwing, die het laatste doel is van de kunst, deelt zich mee in kalme adel.
Een man van grote adel en van een zeldzame karaktersterkte was Vitullo, een
Argentijns beeldhouwer die vijfentwintig jaar in Parijs gewerkt heeft in een
haast volslagen afzondering en stierf in 195 3, enkele maanden na een tentoonstelling in het „Musée d'Art Moderne", die hem eindelijk enige hoop had doen
vatten. Zijn werk moet voor een groot deel nog ontdekt worden. Ik wil niet
beweren, dat zijn twee vrienden, Anthoons en Lipsi, leerlingen van hem zijn,
daarvoor zijn hun karaktertrekken te uitgesproken, maar zeker heeft zijn voorbeeld, vooral zijn koppig verzet tegen de onverschilligheid van zijn omgeving.
bijgedragen tot de vorming van hun persoonlijkheid.
Lipsi heeft in lava-steen figuren gekapt met een zeer eenvoudige tekening.
Zijn beperkt vocabularium is het resultaat van lange onderzoekingen en het teken
van de echte welsprekendheid. Anthoons werkt in steen en hout. De essentiële
lijnen van zijn beelden verraden de wil om het teken te overstijgen in een metafysische zin. Evenals bij Vitullo leeft in zijn werk een merkbare onrust, welke
echter beheerst wordt en tot rust komt in zijn onderwerping aan het materiaal.
Hadju hoeven we nauwelijks voor te stellen: zijn werk is reeds klassiek. Daarvan heeft ook onlangs weer zijn groot succes in New York getuigd. Zijn vlakke
marmerreliëfs zijn als vervulde dromen, de dromen van zijn koperreliëfs raken
nooit uitgedroomd. Ook Lardera en Gilioli zijn natuurlijk genoegzaam bekend.
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De eerste snijdt uit plaatijzer zwarte figuren, die met grote beten in de ruimte
bijten en het geklapper van tanden wordt muziek; de tweede streelt zijn marmeren en bronzen kristallen tot ze, gehumaniseerd, de volmaaktheid van het diamant overtreffen.
Bij de Zwitser Aeschbacher wordt het diamant langer, stijver ook, als een
menhir. Soepeler zijn de lijnen weer in het werk van Gintou Knoop en Signori;
ze sluiten dichter aan bij Arp, vertonen soms een lichte neiging tot vlucht en
bewogenheid, hetgeen Knoop dan weer gemeen heeft met de Italiaan Somaini.
Deze bewogenheid leidt in Italië tot een dynamisme, dat bij een Mastroiani zo
hevig wordt, dat het dreigt stuk te breken. Maar uit Italië zijn ons vooral Emilio
Greco, Mascherini, Minguzzi, Mazzullo en Fazzini bekend, die het werk van
Manza en Marino Marini schitterend voortzetten. Bovendien kan dit land bogen
op een groep van kunstsmeden van werkelijk groot formaat: Consagra, Crippa,
Garelli, Manucchi, De Giorgi. Verder verdienen hier onze aandacht: de eenzame,
hiëratische figuurtjes van Mario Negri en de massieve, uiterst sobere hardstenen
beelden van Lorenzo Guerrini.
De British Council houdt ons voortreffelijk op de hoogte van wat er omgaat
in Engeland; Butler, Armitage, Chadwick, Paolozzi, Turnbull zijn knappe jonge
beeldhouwers en genieten een verdiende faam over heel de wereld. Maar de
werkelijke grootmeesters van de Engelse beeldhouwkunst blijven toch Barbara
Hepworth en Henry Moore. Hoe sterk de beeldhouwers van de nieuwe generatie
hun persoonlijkheid ook affirmeren, hoe groot de kracht ook is van hun stijl,
nergens overtreffen zij en slechts zelden evenaren zij de aristocratische voornaamheid van Hepworth, de gedachtenrijkdom en de macht van Moore.
Engeland heeft, ook zijn constructivisten; hun kunst wil méér zijn dan slechts
decoratief: Victor Pasmore, Anthony Hill en Mary Martin zijn meesters van het
reliëf, Kenneth Martin heeft zich gespecialiseerd in hangende, spiraalvormig
wentelende mobiles.
In Duitsland kennen we Hans Uhlmann en Karl Hartung, die beiden in Ber
lijn werken. Beiden hebben een rijk gevarieerd oeuvre tot stand gebracht, Uhlmann in metaal, Hartung in hout, steen en brons. In zijn laatste werken steenblokken waarin diepe horizontale en verticale lijnen zijn gegroefd sluit Hartung langs onvermoede wegen weer aan bij het neo-plasticisme. Twee andere
zeer goede vertegenwoordigers van de huidige beeldhouwkunst in Duitsland zijn
Norbert Kricke uit Düsseldorf, en Brigitte Meier-Denninghoff uit München.
Ook zij gebruiken het metaal voor hun variaties op een zeer eenvoudig thema:
gewoon een aantal metalen staafjes worden door Kricke behendig tot een kluwen
verstrengeld, door de jonge Meier-Denninghoff parallel geschikt als pijpjes van
een orgel.
In het metaal ontdekken de grote specialisten trouwens steeds weer nieuwe
mogelijkheden, telkens ook onverwachte raakpunten met het eeuwige classicisme.
Gisiger in Zwitserland, Chillida in Spanje, Teana in Parijs, Hoflehner in Wenen,
zijn de robuste voortzetters van Gonzalez' kunst, om Jacobson niet te vergeten,
die de eerste is geweest om zelfzeker in het voetspoor te treden van de grote
Spanjaard en die daarnaast ook onder invloed stond van Pevsner.
Ook Max Bill werkt doorgaans in metaal. Zijn werk wil blijkbaar de originele
bekoring aantonen welke uitgaat van de zuivere wiskunde, wanneer een gratuïet
theorema technisch volmaakt wordt ontwikkeld : een schoonheid die hart mist,
gevoel, aandoening. Persoonlijk blijf ik de schoonheid verkiezen die zintuigelijk
-
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blijft; voor de koude schoonheid van een Max Bill heb ik ontzag, hetzelfde
bange ontzag dat ik heb voor alles wat van ijs is. Max Bill is een groot bewonderaar van Mondriaan, maar er is een hemelsbreed verschil tussen hun beider
werk: dat van Mondriaan wortelt in het metafysische, dat van Bill beperkt zich
tot het fysische. Ook SchMf f er is een vurige bewonderaar van Mondriaan, en dit
blijkt ook wel uit zijn laswerk met ijzeren en aluminiumstaven, dat getuigt van
een geometrische strengheid en een densiteit die soms aan het exuberante grenst.
Schof f ers sculpturen bevatten wel twintig sculpturen. Zoals zo vele anderen, wil
hij te veel bewijzen; maar de verbositeit maakt de bewijsvoering menselijker.
Om nog even bij het metaal te blijven, wil ik de luchtige ritmen van Cousins
vermelden en de meer massieve maar even sterke beelden van César. Ten slotte is
er nog Claire Falkenstein, die in het ijzer het informele tracht te achterhalen,
hetgeen natuurlijk geen gemakkelijke taak is.
Iet nieuwste houtwerk is al even boeiend: de soms zo fijne, stijgende spiraalvlammen van Béothy; de jongste houtblokken van Noll, die uitgehouwen zijn tot
in de kern, als om het hart bloot te leggen; de majestueuze en tedere totems van
Hellen Philipps, de gearticuleerde vormen van Marta Pan.
Nog zo velen zijn er in deze universele rijpheidsperiode van de beeldhouwkunst waarover ik zou willen spreken: de Zwitsers Gigon, Koch en Linck; de
Belgen Lambrechts, Poot en Willequet; de Nederlanders Couzijn, Kelder en
Volten; de Spanjaarden Ferrant en Subirachs; de Oostenrijkers Leinfeller, Pilhofer en Bertoni; de Yougoslaven Bakic, Dzamonja en Jevric; de Brazilianen
Maria Vieira, Weismann en Felicia Leirner; de Argentijnen Vardanega, Kosice
en Althabe; de velen die uit alle hoeken van de wereld naar Parijs zijn komen
wonen om daar te werken: Szabo, Haber, Muller, Andreou, Coulentianos, Labo,
Achiam, Sjöholm. En dan heb ik nog niet eens Wotruba vermeld, wiens sterke
persoonlijkheid de hele Oostenrijkse beeldhouwkunst beheerst, noch de beeldhouwers van het surrealisme (Germaine Richier, Maria Martins, Max Ernst,
Brignoni), noch Alicia Penalba, die met haar totems een van de mooiste realisaties van de beeldhouwkunst der laatste jaren op haar actief heeft.
We moeten dit al te schematisch overzicht besluiten met een omweg langs de
Verenigde Staten. Reeds in 1926 is Brancusi hier een triomfantelijk onthaal te
beurt gevallen, en sindsdien zijn talrijke Europese kunstenaars zich daar gaan
vestigen: Archipenko, Marcel Duchamp, Lipchitz, Gabo, Kiesler, Moholy-Nagy.
Zij vormen een complete waaier van de voornaamste tendensen in de moderne
beeldhouwkunst. Grote Amerikaanse beeldhouwers zijn in hun spoor getreden.
Laten we beginnen met Roszak, wiens zware, 'barokke stijl aan sommige werken van Lipchitz doet denken. David Smith smeedt krachtige ruimtelijke tekenen, die een geschrift willen vormen niet onderscheiden van alle andere geschriften. Bij Mary Callery wordt het abstracte monogram een kalligrafisch uitgerekt
ideogram uit menselijke figuren. In het veelvuldig en rijk gevarieerde werk van
Day Schnabel treft vooral de zeer vrije opbouw van de abstracte geometrische
elementen. Een nieuwgekomene is Louise Nevelson met haar vreemde composities van zwartgeschilderde plankjes. Zij schijnt in de leer te zijn geweest bij
Louise Bourgeois, een Amerikaanse Française, die ' bekend is door haar geheimzinnig poëtische totems.
Voor de totem 'schijnen vele Amerikaanse beeldhouwers een voorliefde te hebben: Geist, Kallem, Blanche Dombek, Noguchi en David Smith hebben er gemaakt. Maar de Amerikaanse beeldhouwkunst is oneindig verscheiden: kantwerk
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in gesmeed ijzer door Ferber en vooral door Lassaai; slingerbogen in chroom
door José de Rivera; de sensuele en vermakelijke composities van gesoldeerde
koperplaten door Seymour Lipton; de dichte heesters van kleine ronde ijzeren
blaadjes door Rocklin; de simpele decoratieve composities van Rood, die groei en
wasdom symboliseren.
Dit alles is ongetwijfeld belangwekkend. Interessanter echter nog is het geduldwerk dat de jonge Lippold de laatste jaren voor de grote musea van New
York heeft verricht: geometrische vlechtingen van duizenden gouddraden waaruit een verrassende poëzie spreekt. Zijn jongste kunststuk heeft zes jaren werk
gevraagd en meer dan 14.000 solderingen. Het heet De Zon en bevindt zich in
het Metropolitan Museum te New York, dat het zelf bij de kunstenaar besteld
heeft. In het Museum voor Moderne Kunst te New York kan men De Maan,
een vroeger werk, bewonderen.
In afwachting dat deze nieuwe ster hoog aan de horizon zal rijzen, blijft de
eigenlijke zon van de Amerikaanse beeldhouwkunst nog steeds: Calder. Sinds
lang heeft dit grote, goedige en spotzieke kind de wereld veroverd, na eerst -- nu bijna 30 jaar geleden Parijs voor zich gewonnen te hebben met zijn „Circus" . Dit miniatuurschouwspel is het mooiste speelgoed dat ooit door een authentiek kunstenaar voor zijn eigen plezier en dat van zijn vrienden is uitgevonden.
De „mobiles" en „stabiles" hebben dit „circus" voortgezet, verruimd, kosmisch
gemaakt. Al verwekken deze grote constellaties wel geen hilariteit, ze hebben
toch iets van de humor bewaard van de beweegbare voorwerpen uit het ,,circus":
een afgewogen humor, die bevallig op de tenen de geest komt binnensluipen
Dit overzicht blij f t noodzakelijk summier en onvolledig. Toch menen we te
hebben aangetoond dat overal, in alle landen van de vrije wereld, de beeldhouwkunst in volle ontwikkeling is. Zelfs de traditionele figuratieve beeldhouwkunst
heeft in de laatste jaren haar mogelijkheden vernieuwd, met beeldhouwers als
Couturier te Parijs, Remo Rossi in Zwitserland, Heiliger in Duitsland, Mario
Negri in Italië. Ook de semi-automatische beeldjes van Lipchitz dienen vermeld
te worden, evenals de groteske figuren van de Belg Roel d'Haese, medestander
van Dubuf f et. Van deze laatste blijven de expressieve figuurtjes uit spons, metaalslakken, houtskool en vlas belangstelling verdienen.
Maar wat de experimentele pogingen van de beeldhouwer ook mogen zijn, in
zake onbeschaamdheid en bluf zal hij bij de schilderkunst steeds ver ten achter
blijven. Van nature is de beeldhouwkunst geneigd te breken met dit tot het
uiterste doorgedreven individualisme dat de schilderkunst kenmerkt en dat ten
slotte ontaardt in het naápen van dezelfde gebaren, die helemaal niet revolutionair en zeker niet bevrijdend werken.
De verhouding tussen de beeldhouwkunst en de schilderkunst kan het best
vergeleken worden met die tussen een schrijver en een redenaar. De een wacht je
geduldig op in de besloten intimiteit van zijn boek, de ander eist onmiddellijk al
je aandacht op en verveelt je met zijn redekunstige figuren. Al te vaak richt de
schilderkunst, als een demagoog, haar publiciteit op zichzelf. De kleuren maken
het licht op ostentatieve wijze het hof, met de enige bedoeling, het oog te treffen. Een beeldhouwwerk daarentegen wacht tot het licht het komt strelen, zelfs
dan reageert het niet luidruchtig, maar geniet zachtjes van de lichte aanwezigheid. Na de al te opzichtige charmes van de schilderkunst te zijn nagelopen,
zullen steeds meer kunstliefhebbers rust gaan zoeken bij de beeldhouwkunst, de
wijze.
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Indrukken van Rusland I
H. VAN STRAELEN S.V.D.

E wereld wordt heden ten dage speciaal beïnvloed door twee reuzengestalD
ten: Amerika en Rusland. De Amerikanen hebben het aanschijn der wereld
veranderd door hun ondernemingsgeest, hun jeugdige vitaliteit, edelmoedigheid,
charme en drukke lawaaiigheid, door hun zwier, optimisme, oppervlakkigheid,
praktische zin en hun „bello-Joe !"-jovialiteit, door hun kauwgom, nylon, blue
jeens en showcivilisatie. Maar nu zo langzamerhand ontdekken we de nieuwe
gestalte van een andere reus, nu Rusland zich van zijn zwachtelen gaat ontdoen,
zich uitrekt en als herboren zijn diverse produkten van geest, hart en handen
voor ons ten toon gaat spreiden en we staan hoogstverwonderd over deze etalage.
Natuurlijk blijven we stoer vasthouden aan onze democratische hiërarchie der
waarden, maar toch beginnen we ons soms een beetje ongemakkelijk te voelen en
zo langzamerhand iets te waarderen, waarvoor we vroeger nooit de moed hadden. We ontdekken een zekere glamour, een bepaalde charme bij filmsterren die
zich niet opmaken en van de studio naar haar kinderen gaan of de tuin gaan
bemesten. En we gaan wensen dat Marilyn Monroe, Brigitte Bardot en dozijnen
van andere screen-prostituées naar het platte land gestuurd worden voor enkele
j aren, om te spitten of om een tractor te bemannen in plaats van het hele Westen
belachelijk en gedegenereerd te doen schijnen aan miljoenen Aziaten. We gaan
Russisch studeren en willen Gogol, Poesjkin of Tolstoi in het oorspronkelijke
lezen. We beginnen volgaarne onze attentie te schenken aan Russische heiligen,
orthodox, geünieerd of niet. We gaan ons herinneren, dat de grote Franse historicus Tocqueville reeds in 1835 over Russen en Amerikanen schreef, dat „beiden
door de wil van de Voorzienigheid zijn uitgekozen om de halve wereld mee op
sleeptouw te nemen". We vinden het wel gekleed staan om iets te weten van
Russische componisten, acteurs, balletdanseressen, straalvliegtuigen, spoetniks,
maar vooral van het hedendaagse Russische volk en leven. We gaan naar Cook
of Lissone en bespreken alvast onze volgende zomerreis, die naar Rusland gaat
en alhoewel wij natuurlijk vasthouden aan onze gewoonten en zienswijze, toch
durven we al schoorvoetend een zekere stoere degelijkheid bij het Russische volk
te prijzen en de totaal onerotische bedding waarin de Russische levensstroom zich
voortstuwt, en we vragen ons verwonderd af hoe dat toch allemaal mogelijk is.
Een hele generatie, die het Rusland der tsaren nooit gekend of geheel vergeten
heeft, begint zich nu te realiseren, dat aan onze Oostgrenzen niet alleen een reus
van een beer op de loer ligt en wiens klauwen weleens konden uitschieten en
waarvoor we steeds moeten oppassen, maar dat er ook een flink, vriendelijk en
moreel vrij gezond volk woont, dat geen missieland is, maar nog heel wat christelijk geloof in zich draagt, dat nu dapper voorwaarts marcheert en onze welwillende attentie vraagt. Ladies en gentlemen, zijn we bereid die te geven?
De Russen bereikten de maan v66r ons en plotseling trekken alle wazige symbolen van dat reuzenland aan onze geest voorbij : kaviaar, wodka, komsomol,
Peter de Grote, Catherina en de Romanof f s, Witrussen en Georgiërs, Tschaikowsky, Strawinsky en Prokovieff, Bolshoi, Spoetnik, Opstanding en De Idioot,
vrouwelijke discuswerpers. schaakspelers, Iwan en Tatiana. Al die caleidoscopische beelden passeren onze geest, in allerlei schakeringen vallen de kleuren naar
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beneden en als we ophouden met draaien, zetten de stukken, brokken en scherven zich vast in één beeld en we zien daarin dan niet meer de Verenigde Sovjetrepublieken, maar Matuschka Rossia, Moedertje Rusland, dat de overgangsjaren
juist achter de rug heeft en nu als herboren, jong, blozend en krachtig voor het
wereldtoneel verschijnt.
Zo zag ik Rusland, dus anders dan de gewone propaganda (hetzij van Oost,
hetzij van West), die toch wel heel erg eentonig wordt en die we zo langzamerhand als verkalkt terzijde moeten schuiven; ik zag het dus niet alleen als een
goddeloos land, waar geen kerken meer zijn, waar alleen terreur heerst en waar
niemand zich vrij kan -bewegen, maar meer als een land vol van uiterst vriendelijke mensen, die moreel een vrij goede indruk maken.
Is deze „new look" wel echt of is dat een propagandastunt ? In zoverre het de
Russische mens betreft, heb ik de indruk, dat een en ander wel echt is. Wat het
systeem of de partij betreft, moeten we natuurlijk uitermate voorzichtig zijn.
Berd j aëf, de grote Russische denker, die zich altijd ver heeft gehouden van de
gebruikelijke goedkope kritiek, zoals men die in het Westen en vooral in Amerika vindt, waarschuwt ons met te zeggen dat „zo de rode autoriteiten in politieke
zaken ook al plooibaar mogen zijn, in geestelijke zaken weten ze van geen wijken. Daar is een punt, waarin het communisme nooit zal veranderen, ja waarin ze
fanatiek zijn en geen enkele concessie dulden. Dat is het domein van wereldbeschouwing, van filosofie en derhalve ook van godsdienst. Het zal veeleer gebeuren dat de Sovjet-regering het kapitalisme in ere herstelt dan dat het vrijheid zou
verlenen een geestelijke cultuur te scheppen" . Het zijn inderdaad waarschuwende
woorden, maar ook deze gelden m.i. enkel voor het systeem, niet voor de Russische mens die me vrij open tegemoet trad en die me gunstig beïndrukt heeft en
van die impressies wil ik er hier enkele meedelen.
Allereerst heeft de jeugd op mij een frisse indruk gemaakt. Ik heb lagere en
middelbare scholen, benevens Ruslands grootste universiteitbezocht. De eerste
zien er goed uit (op het platteland moet dat heel wat minder zijn) en zijn natuurlijk allemaal gestandariseerd. Overal dezelfde curricula, dezelfde boeken,
dezelfde pedagogische techniek, en dit hebben ze niet alleen gedaan omdat het
meer efficiënt of economisch is, maar ook opdat. de kinderen er geen nadeel van
zouden ondervinden, als de ouders naar andere streken moeten trekken, hetgeen
dikwijls gebeurt. De kinderen kunnen dan direct aansluiten of ze nu naar Novgorod, Novosibirsk, Belogorsk, of Krasnogorsk trekken, plaatsen die duizenden
kilometers van elkaar verwijderd liggen. De kinderen werken hard zowel op
school als door het vele huiswerk dat ze steeds opkrijgen, en in dit opzicht steken
ze gunstig af bij vele van hun makkertjes uit kapitalistische landen.
De kinderen zien er verder goed gevoed uit en vertonen nergens die ballonachtige opgeblazenheid die men zo dikwijls in Amerika aantreft door het eindeloos gesnoep dat daar zo frequent is. Ze zijn ook goed gekleed, wat men van de
grown-ups niet bepaald zeggen kan, en maken een blijde indruk. De jongens
dragen veelal witte platte 'boordjes en hebben dezelfde grijze pakjes aan als in
de tsarentijd. De meisjes dragen veel vlechten, zijn dikwijls bruin gekleed met
lichte schortjes erover. Ik weet niet of het alleen iets persoonlijks is, maar wat mij
erg opviel is de houding van de kinderen op school en op straat. Ze lopen en
zitten er keurig netjes bij . Als men b.v. in Amerikaanse of Canadese scholen
komt, en je ziet daar die kinderen er zo bij hangen, en hoe ze als-het-ware uitrekenen om een stoel of bank zo lui mogelijk te exploiteren, dan geef ik toch de

INDRUKKEN VAN RUSLAND I

759

voorkeur aan de houding van die Russische kinderen die toch niets militairs of
strams over zich heeft.
Hun eerbied voor de ouders is ook zeer markant. Geen „helo pop" of „helo
mom" in Rusland. De kinderen maken als het ware de indruk tot een geprivilegieerde klas te behoren en men kan goed begrijpen, dat die youngsters van jongs
af het sociale systeem waarderen en daarmee zeer tevreden zijn. In latere jaren
wordt dat dikwijls anders. Ze zijn ook uitermate leergierig en wel z6, als ik het
nergens ter wereld aangetroffen heb. Schoolgeld wordt er niet betaald, maar wel
voor de boeken en de warme schoollunchen. Dat kinderen van school weggestuurd worden, komt praktisch niet voor. Waar zouden ze naar toe moeten ? Er
zijn geen private scholen.
Mijn bezoek aan het „Paleis der Pioniers", waar de kinderen eruit zagen als
boy-scouts en girl-scouts, gaf me iets heel moois te zien. Zwermen van kinderen,
allen even fleurig gekleed. Ze leggen allen een soort gelofte af, zoals men doet bij
de boy-scouts in het Westen, maar reeds op deze tijd begint langzaam de rode
indoctrinering. Ondanks dat krijgt men niet de indruk dat de jeugd onder een
ijzeren discipline leeft. Ze zijn natuurlijk niet zo vrij als in Angelsaksische landen, maar dat lijkt me geen nadeel. Het Russische kind, net als het Japanse, heeft
er niets op tegen krachtig geleid te worden, als de leiding tenminste maar één
lijn volgt en eenzelfde richting uit blijft gaan. Veranderen of omzwenken doen
de Russische kinderen, zoals kinderen waar ter wereld ook, zeer ongaarne. Dat
kunnen ze noch intellectueel, noch emotioneel verwerken.
Toen ik in Rusland was, werden juist de nieuwe gedragsregels voor schoolgaande kinderen gepubliceerd. Die regels combineren wat Marxistische ideologie, patriotisme en humanisme, en hebben deels wat weg van de gedragsregels
van boy-scouts. Als de kinderen die nieuwe gedragslijn volgen, zullen ze waarschijnlijk toch wel tot mannelijke, energieke en arbeidzame mensen opgroeien,
die respect hebben voor autoriteit, goed voor hun gezondheid zorgen, gevoelig
zijn voor eigen en andermans fouten, benevens vriendelijk en behulpzaam ten
opzichte van zieken en ouden van dagen. Afgezien van de Marxistische ideologie
dunkt me daar veel voor en weinig tegen te zeggen en ik zou het helemaal niet
verkeerd vinden, als Amerikaanse of Nederlandse en Vlaamse kinderen enkele
van deze injecties zouden krijgen. Mijns inziens kunnen ze daar heus wel wat van
leren en een en ander zou hun gedrag alleen maar ten goede komen.
Deze nieuwe gedragsregels voor de schoolgaande jeugd zijn ingevoerd in
plaats van die van 1943 en ze vertonen een lichte zwenking. „Ieder kind moet
ijverig kennis vergaren en tevens ook praktische bekwaamheid. Ze moeten zich
steeds goed gedragen om later welopgevoede, gecultiveerde burgers van de Sovjet-staat te worden" . De nadruk op dat gecultiveerd zijn is me in Rusland bij zonder opgevallen. Ieder ogenblik hoorde ik dat woord „koeltoera'' of „nekoeltoerni,e" . Je leest het in de kranten, men hoort het in de radio, men ziet het in de
films, hoort het in lezingen, alsook in de gewone conversatie. Herhaaldelijk vertelden me verschillende gidsen, waaraan ik was toevertrouwd: „Dit of dat vinden
we ongecultiveerd. Dat is misschien goed voor westerlingen, maar wij vinden dat
misstaan". En dikwijls was ik het met hen eens ook. Toch maakt het soms wel de
indruk dat een en ander wat te ver is doorgedreven of opgeschroefd. Zou het
wellicht komen dat het als een soort compensatie moet dienen voor het feit, dat
ze er officieel geen godsdienst op na houden ? Hun overdreven luxueuze, ja
paleisachtige ondergrondse van Moskou en speciaal die van Leningrad dienen
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natuurlijk als een showpiece van hun „koeltoera". Dat het centraal postkantoor
van Moskou leren clubfauteuils heeft voor de mensen die daar willen schrijven,
is natuurlijk een triomf van hun „koeltoera". Geen speciale attenties a.u.b. in het
openbaar tussen de beide seksen, want dan komt men te kort aan „koeltoera".
Op een fabrieksmuur leest men b.v.: „Towaritsj (kameraad manager) zorg
a.u.b. voor de koeltoera op het fabrieksterrein". Al dergelijke dingen staan „nekoeltoernie", ongecultiveerd, en werpt een smet op de „Sovj etskaya koeltoera".
Maar laat ik terugkomen op die leefregels, die sterk geconcentreerde studie,
regelmatig schoolbezoek, vlij tig huiswerk en het naleven van een vaste dagorde
voorschrijven. De kinderen wordt verder aangeraden actief deel te nemen aan de
selfservice, waaronder het schoonhouden der klaslokalen en dergelijke karweitjes
vallen. „Gedraag je op straat en andere publieke plaatsen bescheiden en netjes.
Draag nette kleding en gehoorzaam stipt aan de verkeersregels. Wees beleefd en
attent ten opzichte van kleine kinderen, zwakken en zieken; sta aan ouderen
steeds je plaats af (in Japan is het net omgekeerd) . Laat hen voorgaan en wees
tot iedere hulp bereid". De schoolkinderen wordt verder aangemaand „altijd
eerlijk, oprecht, gedisciplineerd en goed georganiseerd te zijn, en hun onderwij zers goed t egehoorzamen". En verder: „Gedurende de lessen moet men keurig
rechtop zitten, goed luisteren naar al de verklaringen en zich met niets anders
bezig houden. Zorg voor de eer van de school en van je klas, alsof het je eigen
eer is". De kinderen wordt verder voorgehouden „hun ouders te gehoorzamen,
voor hun jongere 'broers en zusjes goed te zorgen en voor allen thuis altijd hulpvaardig te zijn". Geen wonder dat de jeugd een prettige indruk maakt en dat de
Russische kinderen later graag aan hun schooltijd terugdenken.
In de scholen kan men haast van een platenmanie spreken. In alle lokalen, in
de gangen, overal waar maar een beetje vrije ruimte is, ziet men ze hangen, dikwijls in mooie kleuren, een of andere leer of voorbeeld predikend, dikwijls ook
vol statistieken en met de stand van de laatste wedstrijd; ik bedoel hier geen
sport, maar wedstrijden op het gebied van bepaalde prestaties en behaalde punten, aangeplante bomen, gerooide aardappelen enz. Dat wedstrijdgedoe, die zgn.
sportieve concurrentie vindt men overal in Rusland, en Rood-China heeft het
aardig nageaapt, zoals ik dat een tijd geleden in Shanghai duidelijk kon constateren: arbeiders of boeren concurrerend met de produktie van andere gelijksoortige
fabrieken, communes of kolchozen. Mijn Engels-sprekende gidsen, zowel in China
als in Rusland, hadden steeds woorden in hun mond als „Within two years, we
'11 catch up with England, within fine years we '11 surpass, overtake, exceed,
outrank, beat, outstrip, outproduce the U.S.". Ze hebben een hele vocabulaire
van die woorden van buiten geleerd. Ditwijls reageerde ik met het korte slang:
„So, what ?" Als men geen hogere idealen heeft, schijnt dat te moeten voldoen,
en hier denkt men onwillekeurig aan de harde onthouding en training voor de
„vergankelijke kroon" waarvan St.-Paulus spreekt.
Dat gemeenschappelijk werken en optrekken der Russische schooljeugd verloopt in Rusland nogal gemakkelijk, tot op zekere hoogte tot aan het eerste
universiteitsjaar toe. Maar dan begint toch ook in de Sovjet-Unie het individu op
te komen, het zelfstandig denken en wil men van zich doen spreken, maar ja, dat
gaat natuurlijk niet. Dit lijkt me ook wel de reden, waarom ik tijdens mijn Russische dagen zo'n groot verschil zag of althans meende te zien tussen de uiterst
blijde jeugd en de afname van de levensvreugde als het 20ste jaar overschreden
is. Dat constateerde ik al op de universiteit, waarover een volgende keer.

BRIEF UIT MAROKKO

B. DUBOIS
J.-M. VAN HILLE

Kerk en Islam
in Marokko

N mei hebben in Marokko verkiezingen plaats: de allereerste keer in de
geschiedenis van dit land, dat na het verwerven van zijn onafhankelijkheid in
1951 nu de weg in wil slaan van een constitutionele monarchie. De juiste datum
van de verkiezingen staat op het ogenblik dat wij dit schrijven nog niet vast,
maar de koning heeft ze vast beloofd voor deze maand. Een van de belangrijkste
kwesties die daarbij, minstens indirect, op het spel staan, is de positie van de
Kerk. Een kort verblijf in Marokko stelt ons misschien in staat u daar een en
ander over mee te delen.
Zolang Frankrijk het beleid in handen had, kon de Katholieke Kerk in
Marokko ongestoord haar werk uitoefenen onder de Franse ingezetenen, maar
van een directe bekeringsactie onder de Marokkaanse bevolking onthield zij zich.
Het Frans centraal bestuur en met name Lyautey stonden erop, dat de inlanders
niets gemeen zouden hebben met de Europese gewoonten en opvattingen, en dat
de Europeanen zich niet zouden mengen in de inlandse aangelegenheden. Indien
het thans aan de Europeanen verboden is de Marokkaanse moskeeën te betreden,
is dit nog steeds te wijten aan een decreet van Lyautey. Deze politiek, welke op
alle gebieden werd doorgedreven en nu door de Marokkanen heftig bekritiseerd
wordt, had tot gevolg dat beide rassen, Arabieren en Fransen, gescheiden leefden, zonder veel contact met elkaar, maar meteen werden daardoor ook alle
nutteloze twisten, welke een Franse inmenging zeker zou veroorzaakt hebben,
vermeden. Ook op godsdienstig gebied bleef aldus een kloof bestaan tussen
katholieken en muzelmannen. Iedere bekering tot het katholicisme was de inlanders door hun caïds verboden; elke poging daartoe vanwege de Kerk lokte in dit
islamitische land, waar godsdienst, recht en politiek één geheel vormen, onvermijdelijk politieke relletjes uit.
Na de Onafhankelijkheid
Toen Marokko na de besprekingen te Aix-les-Bains in 1951 zijn onafhankelijkheid verwierf, werd deze toestand grondig gewijzigd. De godsdienstige leider,
de Sultan, werd nu ook het soevereine staatshoofd; de nationalistische leiders,
allen overtuigde muzelmannen, kwamen aan het bewind.
Uiterlijk veranderde er niets. De Kerk bleef voortbestaan zoals vroeger. De
vrees, dat de nieuwe overheid door middel van een dahir of wet de Katholieke
Kerk zou verbieden, bleek voorbarig. Deze gunstige evolutie was ongetwijfeld
mede te danken aan de verstandige houding welke de katholieke overheid had
aangenomen ten aanzien van de Marokkaanse nationalisten. Reeds in 1950
erkende Mgr. Lefèvre, Aartsbisschop van Rabat, het onafhankelijkheidsrecht van
de inlanders. Deze stellingname, op een ogenblik dat niets liet voorzien hoe vlug
deze onafhankelijkheid werkelijkheid zou worden, stemde de nationalisten gun-
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stig ten opzichte van de Kerk. Gedurende de jaren van het terrorisme werd geen
enkel priester of kloosterling gedood, geen enkele kerkelijke eigendom aangetast.
Een tweede verklaring voor de huidige welwillendheid van de regering moet
gezocht worden in de evolutie van sommige islamitische gedachtenstromingen
zelf. Vooral onder diegenen die lange tijd in het buitenland hebben verbleven, is
een beweging ontstaan die aanstuurt op een gedachtenverruiming en op een
grotere verdraagzaamheid t.o.v. de vreemdelingen en hun godsdienst. Sommige
vooraanstaande leiders wensen een soort van concilie bijeen te roepen dat, zonder
de geest van de Koran te verraden, de islamitische leer zou aanpassen aan de
gewijzigde omstandigheden. In een rede te Rabat, in juli van het vorig jaar, heeft
Mohammed El Fasi, rector van de Universiteit en oud-minister van Onderwijs,
dergelijke gedachten publiek verdedigd. Voorlopig echter vinden ze slechts
gehoor bij de rechter vleugel van de Istiqlal-partij, welke onder de leiding van
Allal El Fasi (El Fasi is de naam van bijna alle adellijke families van de heilige
stad Fez), vooral de traditionalisten en intellectuelen groepeert, die in Marokko
vaak samen gaan. Deze vleugel van de Istiglal-partij bevindt zich op dit ogenblik
echter in de oppositie.
Tot een goede verstandhouding tussen beide godsdiensten heeft ten slotte ook
de sociale actie van de Kerk bijgedragen. De Franciscanen hebben zowat overal
dispensaria opgericht, en in vele inlandse wijken van de grote steden hebben ze
kleine posten uitgezet, waar één of twee paters voortdurend ten dienste van de
bevolking staan. Doch zelfs in deze „missieposten" blijft elke directe bekeringsactie door de kerkelijke overheid verboden. Ook bij het bekende Benedictijnenklooster te Tioumliline, in de nabijheid van Azroe, dat oorspronkelijk uitsluitend
voor de contemplatieve monniken was bedoeld, was men al spoedig verplicht een
verplegingscentrum op te richten. Om de betere verstandhouding te bevorderen
tussen Europeanen, Muzelmannen en Joden (in Marokko leven ong. 200.000
Joden) , organiseert men daar nu iedere zomer een studiesessie, waarop studenten van alle rassen en alle standen uitgenodigd worden. Deze zeer vruchtbare
contactnamen genieten de sympathie van het Marokkaanse hof en van de regering, die niet nalaten er actief deel aan te nemen. Wel verbood in 1958 de linkse
vleugel van de Istiglal elke deelname van de jeugd, maar nadien schijnt men
zelfs daar tot andere gevoelens te zijn gekomen.
Tegenover deze positieve tekenen staan echter ook minder gunstige factoren.
In de eerste plaats is en blijft het christendom voor de Marokkanen een vreemde
godsdienst, erger nog: de godsdienst van de verdrukkers. Het katholicisme is
voor de man uit het volk de godsdienst van Fransen en Spanjaarden, twee volkeren waarover men in het vrije Marokko maar weinig goeds hoort vertellen. Iedere
bekeerling wordt dan ook beschouwd als een verrader. Nog steeds wordt hij
getroffen door een soort van burgerlijke dood. Durft hij zich nog onder zijn
medeburgers vertonen, dan loopt hij gevaar vermoord te worden. Verdwijnt hij,
dan wordt zijn beeltenis publiek verbrand, zijn huwelijk wordt ontbonden, zijn
erfenis valt open. De meeste bekeerlingen gaan zich vestigen in Frankrijk of
Zwitserland.
Sinds enige tijd wordt door sommigen voorgesteld, alle vreemdelingen die zich
definitief in het land vestigen, te verplichten de Marokkaanse nationaliteit aan te
nemen. Aldus zouden echter ineens een aanzienlijk aantal onderdanen van Mohammed V christenen zijn en zou het onmogelijk worden de discriminatie tussen
christenen en muzelmannen te handhaven. Verder zouden de christenen daardoor
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ook eigen vertegenwoordigers in de regering krijgen. Dit alles is nog slechts een
voorstel, dat heftig bestreden wordt zowel door Fransen als door Marokkanen:
de Fransen wensen hun nationaliteit niet te verzaken, de Marokkanen geven niet
graag rechten aan een vreemde gemeenschap.
Het aantal christenen neemt overigens zienderogen af. Van de 450.000 Fransen die in 1953 in Marokko verbleven, zijn er nu nog nauwelijks 200.000 over,
die voor 80 % katholiek zijn. Ten gevolge van de regeringshouding tegenover de
Franse ingezetenen zal het aantal emigranten in de komende jaren vermoedelijk
nog toenemen.
De Franse bevolking bestaat hoofdzakelijk uit ambtenaren, handelaars en
„colons'', exploiteerders van grote landbouwdomeinen. De eersten zijn reeds
grotendeels door inlanders vervangen; diegenen die nog overblijven, staat hetzelfde lot te wachten. De handelaars en industriëlen ondergaan natuurlijk de
gevolgen van de emigratie : de afzet van de ondernemingen is in sommige gevallen met 2/3 verminderd. De nieuwe sociale wetgeving en de bijkomende taksen
hebben velen in een onmogelijke situatie geplaatst: ook zij zullen het land moeten verlaten. De „colons" ten slotte worden voortdurend bedreigd met onteigening. In de laatste maanden is deze bedreiging voor velen reeds een werkelijkheid geworden. Naar het voorbeeld van Tunesië eist de Marokkaanse bevolking
een nationalisatie op grote schaal van deze grote landbouweigendommen. Alleen
de Marokkaanse belangen in Frankrijk, zijn er de oorzaak van dat een dergelijke
beslissing, die onafwendbaar schijnt, voorlopig wordt uitgesteld.
Als de Fransen echter uit Marokko verdwijnen, dreigt ook de aanwezigheid
der Kerk, die nu ten minste geduld wordt, op te houden. In ieder geval zal de
Kerk met twee grote gevaren af te rekenen krijgen: het communisme en het
nationalisme.
Communisme
Het kan enige verwondering wekken, dat het marxisme zou doorbreken in een
land dat zo sterk aan zijn godsdienst is gehecht; des te meer als men weet, dat de
communistische partij in Marokko verboden is. Doch het gevaar ligt hierin, dat
het marxisme langs een economische omweg voet zal krijgen in dit land dat zich
op economisch gebied immers in een netelige situatie bevindt. Alleen door een
drastische beperking van zijn invoer kan het zijn budget in evenwicht houden.
Aangezien het kapitalistisch systeem geen oplossing meer blijkt te bieden, gaan
steeds meer stemmen op voor een collectivisering van de economie. Vooral de
U.M.T. (Union Marocaine du Travail) onder de leiding van Mahjoub ben
Saddek staat deze zienswijze voor. Dit syndicaat, dat 80% van de arbeiders groepeert, valt praktisch samen met de linkse vleugel van de Istiqlal, die in september
van het vorig jaar fusioneerde met de linkerzijde van de „Parti Démocrate de
1'Indépendance'' : samen vormden zij, onder de leiding van Mehdi ben Barka, de
„tinion des Forces Populaires Marocaines". Deze coalitie schijnt de wind in de
zeilen te hebben en zal hoogstwaarschijnlijk zegevieren bij de komende verkiezingen.
Mehdi ben Barka, die ondertussen zelf een studiereis heeft ondernomen naar
Communistisch China, had reeds het vorig jaar in juli, in een redevoering te
Rabat, zijn bewondering uitgedrukt voor dit rode paradijs en zijn voorkeur voor
een marxistisch georiënteerde economie. In een interview, dat hij ons enkele
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dagen daarna toestond te Casablanca, sprak hij zijn overtuiging uit dat de Islam
het communisme geenszins zou kunnen tegenhouden als de ellende te groot zou
worden. Mohammed El Fasi, die nochtans een traditionalist is, wees ons op de
vele overeenkomsten tussen het communisme en de Islam: alleen het Godsgeloof
is volgens hem een essentieel onderscheid.
Dit. alles geeft de indruk dat men in ieder geval voor een verschuiving naar
links staat. Of men echter tot een echte volksdemocratie zal evolueren, lijkt
weinig waarschijnlijk: het prestige van de koning schijnt sterk genoeg te zijn om
dit te verhinderen. De U.S.S.R. zal zich ook wel tweemaal bezinnen alvorens de
economische inrichting en ontplooiing van Marokko helemaal voor zijn rekening
te nemen, gezien de enorme kapitalen welke dit zou vergen. Een Russische penetratie zoals in Irak en Egypte is van ie andere kant niet uit te sluiten.
Islamisme
Het andere gevaar dat de Kerk bedreigt, is een opflakkering van het Islamisme. De islamitische staten, die een leidende rol spelen in de groep der Af roAziatische landen, willen de Islam als basis gebruiken voor de onderlinge eenheid. Dit schijnt trouwens niet moeilijk te verwezenlijken. Hun proselytisme
onder de negerbevolking stuit op geen enkele gestructureerde godsdienst. Vele
zwarten gaan zelfs tot de Islam over uit reactie tegen het christendom, dat zij als
de godsdienst der verdrukkers blijven beschouwen. Te Rabat beweert men dat het
aantal bekeringen tot de Islam in Afrika in de laatste jaren acht maal groter is
dan het aantal bekeringen tot het geheel van de christelijke godsdiensten. Het is
onmogelijk deze bewering te controleren, maar ze schijnt wel te steunen op een
grond van waarheid.
Onder de islamitische staten heerst nu een onderlinge strijd om de leiding.
Egypte, Irak en Marokko maken alle drie aanspraak op deze titel. Marokko, dat
in een toekomstige Maghreb-federatie een hoofdrol hoopt te spelen, stelt nu alles
in het werk om de nabuurlanden te overtuigen van zijn sterke muselmaanse
gevoelens. Natuurlijk wordt dit niet alleen ingegeven door een politiek opportunisme: ook de Algerijnse kwestie heeft een zeer grote invloed op de Marokkaanse bevolking. Eens te meer verwart men de godsdienst van de meeste Fransen met het universeel katholicisme.
Van deze associatie is de Kerk het slachtoffer. Vele Franse katholieken menen
dat er weldra in Marokko voor hen geen plaats meer zal zijn, of althans dat hun
toestand daar onhoudbaar wordt. Sommigen onder hen en zij vinden steun
bij enige leden van de clerus, vooral in het progressistische Casablanca zouden graag overgaan tot een meer directe bekeringsactie onder de inlanders.
Naar hun mening zou daar niets bij te verliezen zijn. De repressiemaatregelen
die er onvermijdelijk op zouden volgen, zullen ook anders genomen worden.
Hun stelling luidt: „een inlandse Kerk, of alles is verloren".
De officiële thesis van de Kerk blijft echter die van een loutere aanwezigheidspolitiek, in de hoop dat het complex van ongunstige omstandigheden wel eens
zal veranderen. Of de gevaren die de Kerk in Marokko bedreigen, al dan niet
werkelijkheid zullen worden, zal alleen de tijd kunnen uitmaken.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Priestley, de pessimi stis che humani st
DR. W. PETERS

EEDS veertig jaren heeft J. B. Priestley zich voor het voetlicht der literaire
belangstelling weten te handhaven. Hij is hierin geslaagd door enkele fabelachtig populaire romans, door een reeks toneelstukken, door literair-kritische
beschouwingen, en, niet te onderschatten, door middel van het gesproken woord
voor radio en televisie. Wie zijn wederwaardigheden als letterkundige en tegelijkertijd zijn groei als mens, en misschien ook als denker, gade sloegen, hebben
hem zonder twijfel leren kennen als een humanist, die hen bij tijd en wijlen deed
vrezen dat de rose kleur van zijn humanisme in fel rood zou overslaan.
Het is echter geenszins onmiddellijk duidelijk dat dit humanisme in één adem
genoemd kan worden met zijn pessimisme. Indien er één schrijver is in het
hedendaagse Engeland die juist niet pessimist is, die juist de spot gedreven heeft
met alle naargeestig en zwaarwichtig doodverven van de hedendaagse maatschappij in al haar geledingen, die juist het goede en springlevende en veelbelovende in de eenvoudige en ongecompliceerde arbeider en middenstander steeds
belicht heeft, dan is dat wel Priestley. Voor de gewone mens en de gewone
mens kent hem: hij is een der weinige literatoren met wie het doorsnee volk
bekend is is Priestley een schrijver en artist die gewoon is en gewoon doet,
die blijk geeft het gewone leven met zijn lief en leed, met zijn humor en tragiek
niet alleen te kennen maar ook met hen te delen; maar dan zal hij toch wel even
min pessimist zijn als de gewone man dat is. Men heeft hem juist kwalijk genomen dat hij zij n talent wat verkracht heeft, door naar de gunst van het volk te
dingen, door als de gewone mensen gewoon te willen zijn, en dit misschien wat
al te luidruchtig. Sommige critici hebben geen bewondering kunnen opbrengen
voor het eerlijke, ronde, spontane, dat recht door zee gaan, dat men ook vindt in
een Dickens, en voor hem, in een Fielding. Maar hoe kan er sprake van zijn dat
een zo humaan schrij ver pessimist kan wezen?
We doen goed er eerst de aandacht op te vestigen dat van meet af aan Priestley
toch niet die simpele figuur geweest is waarvoor men hem graag hield. We hebben hier te maken met een soort mythe, door Priestley zelf in niet geringe mate
gesuggereerd. Zij gaat terug op het fenomenale succes van twee nog steeds bovenmate leesbare romans, te weten The Good Companions (1929) en Angel
Pavement (1930) . Het eerst genoemde boek beleefde ook nog succes als een
musical in het begin der dertiger j aren. Deze twee romans doen ons denken aan
een dapper stappende en even dapper blazende muzikant, terwijl het er intussen
al even dapper op losregent. De regen valt nu al een paar dagen uit de grauwe
hemel: is het dan verwonderlijk dat iedereen zich opgekikkerd voelt door de
muziek ? Of zij artistiek is uitgevoerd, telt dan minder. Men is de muzikant
dankbaar dat hij een beetje vreugde schept in de saaie regendagen. De goede
mensen maken echter een fout wanneer zij de conclusie trekken dat de muzikant
er even veel schik in heeft als zij zelf, juist omdat hij er misschien nog met een
opgewekt gezicht bij loopt. Het zou best kunnen zijn dat hij zich meer bewust is
van de regen die nu al dagen valt, dan van de muziek die een beetje vrolijkheid
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moet brengen. In alle geval was dit zeker het geval met Priestley. Juist omdat hij
een open oog had voor de ellende van de economische ineenstorting uit die jaren,
juist omdat hij wist wat werkeloosheid betekende, steuntrekken, een nummer op
de fabriek zijn, wat een onzekere toekomst behelsde, internationale onrust, stuurloosheid van een geheel volk, enz., daarom ging deze man van naastenliefde zijn
instrument halen en begon er zijn vrolijke deuntjes op te blazen. Anderen werden vrolijk door zijn muziek, maar de muzikant zelf vergat geen ogenblik de
ellende die hij trachtte te verlichten. Het is dan ook begrijpelijk dat de mensen
teleurgesteld waren, toen zij hoorden dat de muzikant een beetje aan het flirten
geslagen was met het communisme.
Het Engelse volk kende hem als een echte Yorkshire-man, wat stug, maar
zonder verdere onzin: een man uit één stuk. Iedereen wist dat hij in Bradford
geboren was, en in Bradford is er niet veel zon, maar wel veel rook: en de mensen moeten elkaar daar het leven aangenaam maken, anders wordt Bradford, en
Leeds, Sheffield, Halif ax, enz. evenzeer, een hel. Zijn vader was er onderwijzer;
hij zelf werkte op het kantoor, midden in de wolhandel, en midden tussen de
wevers en spinners. Hij waa één van hen, en dit kwam naar voren in zijn genoemde romans, alsook in English Journey (1934), dat het Engelse volk beschrij f t in zijn eenvoudige pleiziertjes, zijn saai dagelijks werk, zijn verdriet,
maar ook in zijn uitbundige lol. Maar het Engelse volk wist niet dat Priestley
niet zo erg lang in Bradford had gewerkt, dat een beurs hem naar Oxford had
gebracht, en daarna naar Cambridge: en Priestley zelf wekte de indruk dat hij
zich een beetje geneerde over dit stuk van zijn opvoeding: hij sprak er niet over,
hij liet er zich niet op voorstaan, en hij heeft het nooit willen uitbuiten om zich
hoger op te werken. Zo wist het Engelse volk maar nauwelijks dat, voor hij zijn
opwekkende deuntjes begon te blazen, hij zijn kost verdiend had met kritische
opstellen, en dat hij voor de publikatie van The Goed Companions een studie
had geschreven over George Meredith, over Thomas Love Peacock, over het
komische karakter in de Engelse literatuur, en over de Engelse roman. Maar waar
het Engelse volk helemaal geen weet van had, was dat Priestley de oorlog had
meegemaakt (hij was net twintig toen die uitbrak en hij meldde zich onmiddellij k als vrijwilliger) , dat hij zijn allerbeste vrienden en allerbril j antste tijdgenoten
had zien omkomen in een zee van ijzer en modder, dat hij een onheelbare wonde
verder meedroeg in zijn hart. In dit opzicht doet Priestley denken aan de twee
jaar geleden gestorven Mgr. Ronald Knox, die, zelf nooit aan het front of onder
dienst, zijn allertrouwste vrienden in de bloei van hun leven zag heengaan om
nooit terug te komen (zie Evelyn Waugh's biografie van Knox) . Omdat het volk
deze kanten van Priestley niet kende ontstond de legende van de vrolijke muzikant: de optimistische humanist.
Priestley wil dit eigenlijk ook zijn, en hij heeft er ook veel voor over gehad.
Zijn literaire reputatie zou waarschijnlijk hoger staan indien hij wat minder en
wat minder populair geschreven had, in roman en toneelstuk meer highbrow was
geweest en zich niet zo vlot geleend had voor het interview, enz. Maar Priestley
wil niet buiten het volle leven staan, hij haat kunst die alleen voor een clique
bedoeld is, en door deze alleen begrepen kan worden. Hij hekelt wat hem onecht, onwaar of ziekelijk voorkomt in de moderne literatuur; hij heeft de moed
om zijn eigen sterk kritische opinie omtrent het werk van aanbeden afgoden als
James Joyce, Henry James, André Gide e.a. duidelijk te laten horen; hij moet
niets hebben van wat zich aandient als realisme en vrucht van een realistische
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school, terwijl het realisme in feite identiek wordt gemaakt met prostitutie, dronkenschap, echtbreuk, excessen op ieder terrein, amoraliteit, enz., alsof de overgrote meerderheid van gestage werkers, zwoegende huisvrouwen, enz. nauwelijks
als reëel in aanmerking komen (Literature and Western Man, p. 364) . Priestley
gaat dan ook menigmaal, op het toneel en in zijn roman, tegen de draad in. Van
het gemier in een ietwat ziekelijke psychologie, zoals deze tot uiting kwam in
stream of consciousness en monologue intérieur, moet hij al even min iets hebben. Zijn eerlijk en fris The Good Companions, dat mijlen uit de buurt van alle
modern gepsychologiseer bleef, sloeg bij de mensen in als een bom, en de scherven troffen verschillenden van zijn collega's vrij pijnlijk. Men herinnere zich hier
dat b.v. Aldous Huxley en Priestley precies even oud zijn, en beiden de grote
Universiteit bezochten, en beiden literair criticus waren, en beiden begaan zijn
met het lot van de wereld: en wat een afgrond tussen The Good Companions en,
laten we zeggen, Point Counter Point, dat een j aar eerder verscheen!
De realist die Priestley is, maakte hem ook tot een sociaal hervormer: dit is een
erg gevaarlijke onderneming, wil men tegelijkertijd als letterkundige geaccep-teerd en geapprecieerd worden. Priestley heeft zich hiervan nooit iets aangetrokken, hetgeen niet betekent dat hij het onrecht dat achter zulke depreciatie of verwaarlozing stak niet voelde. Dit blijkt uit enkele passages van zijn onlangs gepubliceerd Literature and I estern Man 1 hetgeen de directe aanleiding is tot dit
opstel. Met onmiskenbare felheid gaat hij te keer tegen die letterkundigen die
een scheiding voorstaan tussen kunst en de gewone man, tussen schepping van
het schone en opvoeding of opheffing van het volk, om niet te zeggen proletariaat. Hij waarschuwt tegen schrijvers, die net met één teen nog het leven raken,
maar daar verder volkomen los van staan, en zich ver boven de hitte, de stof en
ook de rommel wanen van het alledaagse leven van de alledaagse man (p. 361) .
pre mogen uit het leven zoals het in feite is niet weg lopen, zegt hij ; want dan
lopen we in de armen van de dood; we kunnen ons mens-zijn, hoe verpauperiseerd ook, niet van ons weg schuiven, willen we onze ondergang niet vinden in
een neurotische vlucht van alle menselijkheid en menselijke verantwoordelijkheid
(p. 396). Het is duidelijk dat hij hiermede zijn oordeel uitspreekt over degenen
onder de letterkundige artisten voor wie alle kunst geworden is tot een verfijnde
vorm van individueel of groep-egoïsme, zonder enig verantwoordelijkheidsbesef
ten opzichte van het geteisterde mensdom van vandaag. Het is deze verantwoordelijkheid die Priestley zijn belangstelling geeft voor allerhande sociale problemen, en hem er toe drij ft de mensen middelen in hand te geven en de weg te
wijzen, om een ons omstrikkende crisis op te lossen.
Priestley zegt dit met evenzoveel woorden in zijn inleiding. Hij gebruikt het
woord crisis; op zich zelf zou dit echter onvoldoende zijn om hem tot een pessimist te bestempelen. Verderop in zijn beschrijving van het beschavingsbeeld dat
de westerse mens te aanschouwen geeft vanaf het einde der late middeleeuwen
tot nu toe, ontmoeten we uitdrukkingen die weinig meer zijn dan elucidaties van
death and despair.
In niet geringe mate zoekt hij de oorzaak van deze ellendige situatie in de
negentiende eeuw, waar Priestley onbarmhartig zijn oordeel over velt: „the catastrophic outer world of our age is the confused and angry inner world of the
),

1 ) J. B. Priestley: Literature and Western Man. , Heinemann, London, 512 pp.,
42 sh.
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nineteenth century dramatised on the largest scale" (p. 444), waarin de westerse
mens meer fabrieken bouwde, meer schepen de zee op zond, meer treinen liet
lopen dan ooit te voren, ontstellend rijk werd en de conclusie trok dat uit de
theorieën van Darwin overduidelijk bleek dat deze westerse mens inderdaad was
„the fittest to survive" : God stond evident aan de kant van de westerse mens
(p. 194). Wat hij vooral verafschuwt is de verafgoding van de rede, die ons
uiteindelijk de statistiek en het systeem heeft gegeven, een pseudo-wetenschappelijke sociologie die door het bos de bomen niet meer ziet, in casu wegens de
cijfers en getallen de mensen niet meer ziet, die het individu verontmenselijkt
heeft, en het dorre, droge klimaat van vandaag heeft geschapen, waarin de gezonde mens nauwelijks leven kan (p. 200, 443) . Men begrijpt nu beter waarom
Priestley zich ook kant tegen Literatuur met een hoofdletter (p. 329) ; dat is een
luxe die de westerse mens zich allerminst kan veroorloven en bovendien is hij
niet in staat deze voort te brengen (p. 329) . Men begrijpt nu ook beter waarom
hij afkerig is van bewegingen, van movements in de kunsten: deze wijzen op
abstracties en voor Priestley is de actuele nood van het mensdom te groot dan
dat de mens zich de weelde kan permitteren van geabstraheer of gefilosofeer.
De beschuldiging of de insinuatie heeft in de lucht. gehangen dat Priestley de
oplossing van de euvels van deze tijd en de westerse mens zou zoeken in het
communisme. Er blijkt hier niets van in dit boek. Het dialectisch materialisme
noemt hij een kaartenhuisje, en minachtend spreekt hij van de bokkesprongen
van Marxistische literatoren, die met het hoogste woord over vrijheid en onaf hankelijkheid de literatuur en de kunst in boeien slaan (pp. 201-202). We vragen ons af of Priestley niet het slachtoffer geworden is van een nog steeds niet
uitgestorven ketterjagerij, die men tegenwoordig associeert met de naam MacCarthy: wanneer men pacifist is, wanneer men sterk kritisch is ten opzichte van
een bepaald economisch systeem, wanneer men zich ten gunste van een staking
uitspreekt, enz., kon men voor communist doorgaan.
Men zou in zeker opzicht wensen dat Priestley communist was. Hij zou dan
waarschijnlijk minder pessimist zijn dan hij nu is; en het leven van deze mens
van naastenliefde, van medeleven en medelijden, zou minder tragisch zijn. Want
nu moet de niet meer jonge Priestley (hij is zesenzestig) van de ene kant constateren dat de westerse mens is „homeless, helpless, and in despair'', en van de
andere kant toegeven dat de oorzaak hiervan gelegen is in het feit dat hij geen
godsdienst heeft (p. 445) . Ik zelf heb geen godsdienst, zo bekent hij, de meeste
van mijn vrienden hebben geen godsdienst; zeer weinigen onder de belangrijke
schrijvers die ik besproken heb hadden enige godsdienst, en bovenal de maatschappij heeft geen godsdienst (p. 445) . Er is bijgevolg weinig hoop op een
goede toekomst; het proces van de verontmenselijking van het individu zal doorgaan, want alleen de godsdienst kan ons verdedigen tegen de verontmenselijkende collectiviteit (p. 444) . We zijn pas volwaardig mens wanneer wij, zoals de
godsdienst ons maant, verder kijken dan de mens: maar er is geen godsdienst en
bijgevolg schijnt de toekomst van een volwaardig mens-zijn vrij uitzichtloos (p.
396) . Het is begrijpelijk dat een figuur als Rabelais Priestley sterk aanspreekt en
hetgeen hij over hem schrijft tintelt van leven en sympathie; maar duidelijk er
doorheen bespeuren we iets van weemoed en van het onvervulde verlangen om
evenals Rabelais te mogen en te kunnen zijn: hunmanist under God (p. 22) .
Het lijkt ons relevant dat Priestley zelf onze aandacht vestigt op twee romanschrijvers, waarvan de ene zijn leven lang gekluisterd lag in pessimisme, de ander
,
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aan het einde van zijn leven, dat hij besteed had om de medemens te overtuigen
dat we een eeuwig-zonnige toekomst tegemoet gingen, in het moeras van pessimisme verdween. Van de eerste, Thomas Hardy, zegt Priestley dat er veel te
zeggen is voor diens visie dat het heelal met ons mensen speelt, en wanneer het
genoeg heeft van het spelletje, ons vernietigt (p. 271) ; een duidelijke verwijzing
naar de slotpassage van Hardy's Tess of the D'Urbervilles, waar hij echter niet
spreekt van het heelal, maar van de President of the Immortals. Wat betreft de
tweede, H. G. Wells, vermeldt hij diens laatste, autobiografisch werk The Mind
at the End of mts Tether; hij schuift dit wanhoopsgetuigenis op rekening van een
oude en doodzieke mens.
Wat is dan Priestley's laatste woord, wanneer hij toegegeven heeft dat zonder
godsdienst de mens „hopeless, helpless and in despair" is ? „We must wait" (p.
445) . We moeten geduld hebben, ook al geloven wij dat onze beschaving weg
loopt als suiker uit een gescheurde zak (ibid.) . Meer niet ? Toch wel: we kunnen
proberen te voelen, te denken, ons te gedragen, alsof onze gemeenschap aan het
begin stond van weer door de godsdienst geleid te worden, alsof we er weer
zeker van waren dat de mens niet mens kan blijven tenzij hij buiten het mens-zijn
schouwt, alsof we bezig waren onze weg weer te vinden in het heelal (ibid.) .
Hij gaat dan verder met er op te wijzen dat we de hoogmoed, de hubris moeten
vermijden; dat we de nederigheid moeten opbrengen om openlijk te bekennen
wat er aan ons mankeert, wat onze hoogste nood is, en dit als eerste stap om
dood en wanhoop geleidelijk aan te overwinnen. Het is alsof we hier de eerlijke
pessimist en de onverwoestbare humanist met elkaar aan het worstelen zien. Het
kunnen proberen en het alsof klinken niet bepaald bemoedigend; meer uitzicht
biedt het beroep op de nederigheid van de mens .Maar in dezelfde slot-paragraaf
van het boek zien we Priestley teruggrijpen op de oorspronkelijke meesters van
alle westerse literatuur, Shakespeare en Rabelais, Cervantes en Mont.a.igne en op
hun boodschap; en vandaar, „j ust as a first step, we can at least believe that Man
lives, under God, in a great mystery" (p. 446) . Het is niet de volle waarheid,
maar het is een stuk van de waarheid, en een heel fundamenteel stuk, dat, met de
nederigheid en de naastenliefde van deze mens, zeker vrucht moet zetten.
Uit 't bovenstaande is duidelijk dat wij Priestley's Literature and Western Man
meer beschouwd hebben als een belijdenis dan als een literatuurgeschiedenis of
een stuk cultuurbeschrijving. Wij achten het waardevoller om de mens die het
openbaart dan om hetgeen deze mens schrijft over de westerse beschaving en
literatuur. Niet dat dit ook niet zeer interessant en zeer leesbaar is. Priestley is
altijd en overal onderhoudend en stimulerend. Maar als een alomvattend werk
over de westerse literatuur vanaf de vijftiende eeuw tot aan de tweede wereldoorlog kan het niet als gezaghebbend aanvaard worden. Daarvoor is het te kort,
te eclectisch ook, en te amateuristisch. Leest men het wel als een brok literatuurgeschiedenis, en niet als een lang essas, dan stoot men zich aan het springerige
karakter, aan de gedisproportioneerde opbouw van het geheel, aan verzwegen
,namen, aan vermelde namen waarvan men vermoedt dat Priestley er van gehoord
heeft, maar niet veel meer (de enige Nederlander vermeld is Mutatuli en diens
Max Havelaer), enz. Het ging echter Priestley niet om literatuurgeschiedenis;
het ging hem veel meer om de westerse mens, en vooral de westerse mens van
vandaag, die z.i. alleen begrepen kan worden uit zijn geschiedenis zoals deze zich
weerspiegelt in de letterkunde. Zo beschouwd is het een boek dat het lezen heel
zeker waard is, niet in het minst ook om het vigoureuze, heldere Engels.
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M dit boek van Boris Pasternak op zijn gehalte te schatten, is het goed even
bij De Stille Don van Michael Sjolochow stil te staan, een boek dat bij zonder de aandacht gaat trekken. Het beschrijft het leven der Kozakken in hun dorpen v66r het uitbreken van de oorlog, de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog, de verwarring tijdens de revolutie, de strijd tussen witten en roden en de
sluwheid en wreedheid der bolsjewieken, die niet rustten voordat zij de bevolking vernietigd of verdreven hadden.
Het is socialistisch realisme, dat concreet en naar waarheid de overgang naar
het communisme voorstellen wil. Sjolochow deinst er niet voor terug het afschuwelij kste te beschrijven. Ook verzwijgt hij geenszins de misdaden van af zonderlijke communisten. Toch stemt hij in met de communistische idee, evenals Doedintsew wiens De mens leeft niet van brood alleen in 1956, tijdens de dooi, verscheen. Hetzelfde geldt van Pawel Nilin, wiens Makker Tienka in meer dan
500.000 exemplaren verspreid werd. Anders was het in Polen, waar tijdens de
dooi meerdere boeken verschenen die het communisme duidelijk afwezen. Toch
kondigt zich bij Sjolochow reeds een geest van kritiek aan die Pasternak voorspeld had. Ook plaatst hij zijn lezers telkens voor een nieuw tafreel met nieuwe
figuren evenals Pasternak dat doet; bij de eerste is dit echter meer „socialistisch
realisme" dan dichterlijke zin zoals bij de laatste.
Dokter Zjiwago verscheen in twee boeken met een aanhang van 24 gedichten
die de held van het verhaal worden toegeschreven. Elk boek bevat een aantal
hoofdstukken met eigen titels en elk hoofdstuk rijgt een aantal korte tafrelen
aaneen, meer gesloten en afgerond dan bij Sjolochow. Misschien heeft de film
hierop invloed gehad of heeft Pasternak deze methode gekozen om de verwarde
werkelijkheid te beklemtonen. Er is hier een lyrisch talent aan het woord dat
zelfs de loutere handeling in kunstige eenheden indeelt. De dichter verloochent
zijn afkomst uit het symbolisme niet. Het is een andere epische vorm dan bij
Sjolochow of Tolstoi. In plaats van de brede verhaalstroom heerst hier een
andere kunst, waarin epiek en lyriek verbonden zijn.
Daaraan beantwoordt ook de wijze van voorstelling. Men heeft ze fel bekritiseerd. „Wat de poëtische vertelkunst als zodanig aangaat, zegt Ginter Blöker, is
Pasternak zo weinig mogelijk sensationeel .... Hij heeft de op zich zelf sterke
fabel gedeconcentreerd, door ze tot een fletse episch-historische reuze-schildering
uit te breiden die hij artistiek niet altijd volledig in de hand heeft. Het omvangrijke personarium blijft voor een groot gedeelte tamelijk levenloos, de individuele
contouren vervagen, het tijdsbeeld wordt meer besproken dan plastisch verbeeld" 1
Inderdaad ! Aanvankelijk raakt de lezer verward in de veelheid van personages
met hun drie namen, voornaam, familienaam en vleinaam. Zelfs de geroutineer)

1)

Süddeutsche Zeitung, 1958, nr. 268.
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de lezer zal eerst bij een tweede lezing zich in de roman thuis voelen en de symboliek van natuur en mensen, van lotgevallen en gebeurtenissen ondergaan. Ook
de theorieën en beschouwingen, zoals die in de latere romankunst voorkomen,
passen organisch in het geheel. Kunst is voor Pasternak iets begrensds en geconcentreerds. Elk kunstwerk is in een beginsel gefundeerd dat uit eigen kracht een
bijzondere waarheid voortbrengt.
„Ik heb de kunst nooit als vorm beschouwd, doch als een verborgen en geheimzinnig element der werkelijkheid die haar inhoud uitmaakt .... Kunst is de
idee, de schouwing van het leven. Als er maar iets daarvan in het werk ingaat,
verliest al het andere zijn betekenis voor dit element, dat zich als de ziel, het
wezen en de grondslag van het geheel openbaart .... Het zijn juist de alledaagse
dingen die magisch werken wanneer een genius ze aanraakt" 2
Pasternak heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk huldigde hij de
literaire mode en wilde voor alles origineel zijn, vergetend dat het woord ook
zonder opsmuk iets betekenen kan. Hij ontworstelde zich aan de invloed van
Majakowski en leerde alle effectbejag vermijden. Hij begon een ingehouden,
bescheiden, eenvoudige stijl na te streven in plaats van zijn vroegere luidruchtigheid en breedsprakigheid.
In het dichten begint de taal zelf, om zo te zeggen, te denken en voor de mens
te spreken. Zij wordt muziek in de vaart van haar innerlijk uitstromen. Het
ideaal der taal bestaat voor hem in de hoogste onopvallendheid en verstaanbaarheid z6, dat de lezer vergeet dat er een taal is en dat als het ware de beelden en
voorstellingen vanzelf in hem ontstaan, zonder hulp van buiten. Dit wil niet zeggen dat Pasternak een tijdloze, naïeve kunst aanbeveelt. „Het ordeloze opsommen van uiterlijk onverenigbare dingen en begrippen .... zoals de symbolisten,
Block, Verhaeren en Whitman te zien geven, is geen stilistische willekeur. Het is
een nieuwe weergave van indrukken, die onmiddellijk uit het leven en uit de
natuur voortvloeien. Zoals deze dichters series beelden langs ons heen doen gaan,
zo trekt een drukke stadsstraat, einde 19de eeuw, aan ons oog voorbij en drijft de
mensen, voertuigen en wagens voort, die in onze eeuw afgelost werden door
elektrische trams en metro's. Hier is geen plaats voor een pastorale. Haar valse
eenvoud is literair bedrog, een fenomeen, dat niet uit de werkelijke natuur doch
uit de academische boekenkast stamt. De levende en door het leven gevormde
taal .... is de taal der steden".
Uit deze citaten blijkt wel dat Pasternak zijn werk met grote verantwoordelijkheid geschreven heeft. Dokter Zjiwago is niet een boek dat snel ontstaan is uit
vaardigheid en fantasie, doch een kunstwerk van hoog gehalte, waarin epiek,
lyriek en dramatiek zijn ineengevlochten.
Nog een enkel woord over de beeldspraak. Pasternak put vooral uit de natuur,
die hij met ongewone pracht weet voor te stellen. Er is gezegd dat hij de drukkende, vijandige natuur zou bevoorkeuren. Dat is niet juist. Lente en zomer weet
hij even volmaakt weer te geven. Doch de natuur is bij hem steeds de afbeelding
der geestelijke mensenwereld. Ook hierin verschilt hij van Sjolochow. Voor deze
zijn de natuur, de stille Don, het steppenland enz. meestal het beeld van het
eeuwige, onveranderlijke. Zijn natuurschilderingen doen soms aan alsof ze er niet
bij hoorden, terwijl bij Pasternak mensen en natuur overeenstemmen en het
mensenlot verzinnebeelden.
) .

2 ) Alle citaten van Pasternak zijn uit Over mij zelf (zie Streven, januari 1960, p.
350) of uit de roman Dokter Zjiwago.
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De inhoud van het boek is moeilijk weer te geven. Het begint in 1903 met de
begrafenis der moeder van de kleine Joera, die verder door zijn oom, een gewezen priester, wordt opgevoed. Het boek eindigt met zijn dood in 1929, als Dokter Zjiwago, zonder familie en zonder vrienden, te Moskou als ondergedokene
leeft en op straat bezwijkt aan een hartaanval. Zijn jeugd is tamelijk gelukkig.
Tot zijn vrienden behoren twee latere universiteitsprofessoren, een jongen uit een
arm gezin, Tonja de dochter uit een welgestelde familie, en Lara die hem bij zonder boeit. Lara trouwt echter de arme Antipow, terwijl hij Tonja huwt. Joera
wordt dokter, blijft in de eerste oorlogsjaren nog in Moskou, wordt door jaloerse
collega's uit het lazaret gestoten, en komt aan het front, dat aan het instorten is.
Hier vindt hij Lara terug als verpleegster. Hij onderdrukt zijn liefde en blijft
Tonja trouw. Terug in Moskou lijdt hij koude, honger en angst voor de vervolging, die de intellectuelen bedreigt. Tonja is ontevreden, daar hij droomt en zich
niet druk maakt over de dag van morgen. Op haar aanraden besluiten zij naar de
geboortestreek zijner familie te trekken. Daar, in Warykino, is het niet veel
anders dan in Moskou. De revolutie is er zelfs radicaler, daar de mensen er
ernstiger zijn dan in de oppervlakkige grootstad. Ook treft hij hier Antipow
weer, de man van Lara, die onder de naam Strelnikow als oorlogscommissaris der
Roden een hard regiem voert. Hij ziet ook Lara weer en nu ontvlamt de liefde,
die hen bijeenbrengt. Zjiwago zou zich los willen rukken en Tonja alles opbiechten, doch hij wordt door de tegenrevolutionairen ontvoerd. Eerst jaren later kan
hij ontvluchten en hoort dan in Warykino dat zijn familie naar Moskou teruggekeerd is. Daar ervaart hij dat zij met anderen geëmigreerd is. Hij gaat terug
naar Warykino, leeft met Lara en wordt door Strelnikow gesteund. Plotseling
duikt de advocaat Komarowsky op, die de dood van Zjiwago's vader op zijn
geweten heeft, vroeger Lara verleid heeft en nu Zjiwago en Lara redden wil. De
Sovjets hebben hem met een opdracht naar de grenzen van Siberië gezonden.
Lara gaat mee, doch Zjiwago blijft achter. Strelnikow bezoekt hem in zijn schuilplaats, vertelt hem zijn leven, hoort van Zjiwago's liefde voor Lara, die hij uit
politieke voorzichtigheid nooit bezocht heeft, en schiet zich dood, daar de moordenaars hem op de hielen zitten. Zjiwago keert te voet naar Moskou terug en
leeft verder als ondergedokene, geestelijk en lichamelijk gebroken. Hij leeft met
de dochter van zijn vroegere butler en heeft twee kinderen bij haar. Op een
zekere dag maakt hij zich vrij en zijn halfbroer belooft hem weer een artsenbestaan te bezorgen. Dan treft hem de dodelijke hartaanval. De uit Siberië teruggekeerde Lara zoekt en vindt de dode. Kort daarop wordt zij gevangen genomen
en sterft in een concentratiekamp in het Noorden.
Willen wij de roman ten volle waarderen, dan moeten wij allereerst over zijn
politieke instelling spreken. Pasternak noemt als revolutietypen de naïeve idealisten uit hogere kringen, de gluipers en de koude egoïsten. Hij laakt de onoprechte, holle breedsprakigheid. In de revolutie komen de valse persoonlijkheden naar
voren, wier roem en glans verbleekte. De revolutionairen hebben steeds met machines geleefd en werden even koud en gevoelloos als die machines. De revolutie
bracht onrecht en leugen in Rusland. De wortel van het kwaad was het verlies
van het geloof aan de waarde der eigen mening. Elke revolutie doorloopt twee
fasen; de eerste is de triomf van het verstand, van de kritische geest, van de strijd
tegen vooroordelen; dan volgt de overmacht der indringers, der huichelachtig
sympathiserenden met hun haat en hun intrigen. Wij staan, zo citeert Pasternak
Belyj, op het toppunt ener periode, die door de triomf van het materialisme de
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materie in heel de wereld vernietigd heeft: niets te eten, niets te kleden, niets
tastbaars rondom.
Men ziet, Pasternak schuwt de kritiek op de revolutie niet, ook al wordt de
revolutie slechts terloops bespoken. Doch het zijn voor hem slechts de begeleidverschijnselen ener historische beweging, die noodzakelijk was om het heilloze
Rusland der Tsaren te saneren. Men moet haar trouw blijven; tenslotte zal zij
haar ware grootheid tonen. Het ten einde toe doorvoeren der dingen is iets oerRussisch. De Rus heeft een voorliefde voor het buitengewone; alles moet boven
zich zelf uitgroeien om tot zich zelf te komen. Zjiwago blijft zijn land trouw en
denkt er niet aan te emigreren, want al deze schaduwzijden raken niet aan de
eigenlijke levensvraag.
Dat is de idee van de vrije mens. Daarmee verlaten wij het onmiddellijk politieke gebied, ofschoon ook de staat daarmee te maken heeft. Joera wordt door
zijn oom opgevoed, die het priesterkleed afgelegd heeft en atheïst geworden is.
Oom Kolja is een vrijgeest, die de aristocratische zin voor de gelijkheid aller
mensen bezit. Men moet zijn ideeën trouw blijven zonder zich door anderen te
laten meeslepen. Men moet ook Christus trouw blijven, niet in religieuze zin,
doch de mens die de twee hoogste moderne ideeën belichaamd heeft: de vrijheid
der persoonlijkheid en de voorstelling van het leven als offer, overgave en liefde.
Vele communisten lopen gevaar het leven, dat in de vrijheid van de enkeling
wortelt en zich in liefde met de medemens verbindt, door de abstracte idee te
vervangen en dood te drukken. Het best constateert Zjiwago dit aan zijn jeugdvriend Antipow-Strelnikow. Hij was een persoonlijkheid, een heldere kop en had
gevoel voor zuiverheid en gerechtigheid, maar het ontbrak hem aan grootmoedigheid en hart. Hij wordt het slachtoffer van zijn eigen abstracte ideeën; slechts
door zelfmoord ontkomt hij aan zijn vervolgers. Zjiwago zelf heeft iets van
Oblomow, die in menselijkheid en goedheid het hoogste ziet, die liever verdraagt
dan handelt. Hij verfoeit grote woorden; het werkelijk grote hangt af van kleine
daden. Hierin lijkt Lara op hem. Als zij voor zijn lijk knielt, wordt zij zich de
innerlijke harmonie als haar levensprinciep bewust. De beginselen van een valse
cultuur der gemeenschap, overgebracht op de politiek, waren in haar ogen erbarmelijk en onverstaanbaar. „Nu zijn wij weer verenigd, Joerotsjka. God wilde dat
wij elkaar in deze omstandigheden zouden terugzien .... Het raadsel des levens,
het raadsel des doods, de betovering van het genie .... dat alles hebben wij
begrepen. Wat echter de onbelangrijke dingen des levens, de omvorming van de
aardbol b.v. betreft, wij betreuren dat dit niet onze zaak is. Vaarwel, gij, mijn
grote, mijn trots, mijn geliefde, vaarwel, gij mijn snel vlietende stroom" . Terecht
hebben daarom de meeste recensenten op de roman als mensenstem, op Zjiwago
zelf als overlevende mens gewezen. Volgens de Neue Zürcher Zeitung bewees
deze roman dat de politiek niet de hoogste maatstaf onder de menselijke waarden
en verhoudingen is. „De politieke zin van Dokter Zjiwago inzover men daarvan
spreken kan, ligt in de onbevangenheid, waarmee de niet politieke menselijke
waarden naar voren gebracht worden. Tot deze onbevangenheid behoort het ontbreken van elke polemische kramp en de mate, waarin een dergelijke olympische
onbevangenheid een Russisch dichter in deze jaren mogelijk was, grenst aan het
wonder" 3
Denis de Rougement heeft Dokter Zjiwago met twee andereromans als een
) .

3)

Neue Zürcher Zeitung, 10-5-1958.
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nieuwe gedaante van Tristan, als getuige voor de roman der amour-passion, gekenmerkt. De hartstocht breekt bij hem door en heeft zijn eigen recht. Voor
Pasternak is ongetwijfeld de liefde tot de medemens en ook de liefde tot de
vrouw de hoogste menselijke gave. De katholiek zal het stoten dat Zjiwago tenslotte toch zijn vrouw Tonja ontrouw wordt en later met Lara gaat samenleven.
Daarna leeft hij met Marina, de dochter van zijn vroegere butler. Dit strookt niet
met de christelijke moraal en is in tegenspraak met het wensbeeld, dat wij ons
van de ernstige, diep en rechtvaardig voelende Zjiwago en zijn schepper vormen.
Men zou kunnen veronderstellen dat ook Pasternak zelf huwelijksmoeilijkheden
gehad heeft. In zijn autobiografie spreekt hij van zijn gezellin, die later zijn
tweede vrouw werd.
De waarheid is dat Zjiwago Tonja oprecht liefheeft, dat hij bovenmenselijke
pogingen doet Lara niet lief te hebben, zoals hij aldoor tracht niet slechts zijn
familie, doch alle mensen liefde te bewijzen. Zowel hij als Lara zijn zich het
onrecht bewust en komen steeds met onrustig geweten bijeen. Eerst later, als zijn
vrouw geëmigreerd is, vervalt alle reserve. Bovendien is Lara voor hem niet
slechts dé vrouw, doch de belichaming van het moederlijke Rusland. De daarop
volgende scheiding van haar geschiedt weer uit een besef van ongeordendheid.
Dat hij, lichamelijk zwak en gebroken, door de jonge Marina wordt opgevangen
en zich laat meeslepen, is begrijpelijk. Toch is hij niet geheel en al tevreden. Als
hij weer van Tonj a hoort, verlaat hij Marina en vraagt haar in een brief niet naar
hem te zoeken. Hij wil in eenzaamheid zich op zijn leven bezinnen en later wellicht tot haar en de kinderen terugkeren. De kort daarop intredende dood lost de
verwikkeling op. Men kan zeggen, dat toch de christelijke leer nog nawerkt.
Zo is het ook gesteld met de religieuze wereld van Zjiwago. Als kind bidt hij
tot God en voor Lara is de godsdienst innerlijke muziek die het leven dragelijk
maakt. Later is Zjiwago een gelovig mens, die geboeid is door de liturgie. Over
Christus spreekt Zj iwago's oom, doch niet als de Zoon Gods, maar als brenger
ener hogere idee van de mens. Zo kan men het moeilijk geheel eens zijn met
Zinaïde Sjakowskoy, als zij zegt dat de roman een diepere bekentenis tot Christus
betekent. Toch zegt het iets, dat volgens haar de christelijke Russische lezers
Pasternak en zijn boek als christelijk beschouwen. Pasternak noemt zich godgelovig, maar niet kerkelijk.
Zijn gedichten behandelen bij voorkeur religieuze en christelijke personen en
gedachten. Zijn dit slechts symbolen van een algemene godgelovige gezindheid?
Pasternak schijnt zich over zijn verhouding tot God liever niet al te concreet uit
te laten. Daar ligt ook niet het zwaarte- en geestelijk middelpunt van de roman.
Dokter Zjiwago is, zoals de Neue Zürcher Zeitung schreef, „de grote Russische
roman der vrijheid, de enig vrije en uiterlijk niet gecensureerde uitdrukking van
een Russisch bewustzijn der periode" . De waardigheid van de mens, dat is het
hoofdthema van het werk, van een groot kunstwerk. Pasternak zelf kan ons
slechts hoogachting en eerbied afdwingen. Hij schrijft over zich zelf: „Ik houd
van mijn leven en ben ermee tevreden. Ik heb geen aanvullend verguldsel nodig.
Een leven zonder mysterie en verborgenheid, een leven in de spiegelglans van
een étalage is voor mij ondenkbaar. Noodzakelijker dan het verkrijgen is het verliezen in het leven. Een tarwekorrel, die niet sterft, kan niet leven" . Daarin ligt
ook onze hoop voor het Russische volk besloten.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

E apartheidspolitiek in Z.-Afrika spreekt men liever van het beleid van
D aparte ontwikkeling is gedurende de laatste weken in het centrum van
de belangstelling komen te staan. In een verlaat antwoord op de uiterst correcte
terechtwijzing door premier Macmillan tijdens zijn rede voor het Z.-Afrikaanse
parlement vorige maand waarschuwde premier Verwoerd tegen de neiging om de
negerbevolking in Afrika overhaast volledige soevereiniteit te geven; hierdoor
zouden zij niet bevrijd worden uit hun positie van onderdrukten, maar slechts
overgaan naar grotere moeilijkheden onder een zwarte dictatuur; zij moet eerst
rijp gemaakt worden om verantwoordelijkheid te dragen; daarna kan de onafhankelijkheid worden verleend om vervolgens te komen tot een soort gemenebest
van Afrikaanse staten, waarin geen vermenging van blanken en zwarten, maar
een blijvende coëxistentie kan worden bereikt zonder overheersing van de een
door de ander.
Tot op zekere hoogte zou men het met deze woorden eens kunnen zijn, als niet
de basis, waarop Verwoerds politiek is gebouwd: de rassendiscriminatie en de
overtuiging van de superioriteit van het blanke ras over het zwarte, principieel te
veroordelen was. Van verschillende zijden is daar herhaalde malen tegen geprotesteerd en nog onlangs veroordeelden de Anglicaanse en de Katholieke bisschoppen in Z.-Afrika uitdrukkelijk de politieke en economische onderdrukking
der kleurlingen. Er is van andere zijde gewezen op de onmogelijkheid om in te
gaan tegen het in heel Afrika groeiende nationalisme, dat zeker geen halt zou
houden voor de grenzen der Z.-Afrikaanse Unie met haar 10 miljoen naturellen
en ruim 3 miljoen blanken.
Een der meest gehate discriminerende bepalingen is de verplichting voor de
naturellen om steeds een persoonsbewijs bij zich te hebben. Dit bewijs is tevens
een werkboekje en is officieel bedoeld om de moeilijkheden als gevolg van de
trek van de plattelandsbevolking naar de steden te voorkomen. Men wilde zich
zo beschermen tegen de zich in de steden vestigende, nog niet aan westerse orde
gewende, naturellen, maar de Z.-Afrikaanse regering vergeet, dat deze maatregel
ook wordt toegepast op talrijken, die zich reeds lang hebben aangepast, en dat
vooral voor dezen de verplichting een uiterst hatelijk karakter heeft; daardoor
treedt het element van de
steeds meer naar voren en dit leidde op
22 maart tot een oproep van het nationalistische Pan-Afrikaanse Congres aan zijn
leden om zich bij de politiebureaus te gaan melden met de mededeling, dat zij
geen persoonsbewijs hadden. Volgens de regering trad de menigte op enkele
plaatsen dreigend op en de politie maakte gebruik van vuurwapens; resultaat
72 doden en ruim 200 gewonden onder een, naar van andere zijde wordt meegedeeld, ongewapende massa. Als teken van rouw werd door de naturellen een
algemene staking afgekondigd voor een dag, die een rustig verloop had.
Het optreden der Z.-Afrikaanse regering verwekte een storm van verontwaardiging in de wereldpers; ook talrijke regeringen keurden min of meer openlijk
de maatregelen tegen de naturellen af en er werd een spoedvergadering van de

rassenstrijd
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Veiligheidsraad bijeengeroepen om de gebeurtenissen in Z.-Afrika te bespreken.
Veel indruk heeft dit alles op premier Verwoerd blijkbaar niet gemaakt; alleen
werd de verplichting tot het bij zich hebben van een paspoort tijdelijk opgeschort; maar verder werd de noodtoestand afgekondigd en een wetsvoorstel ingediend, waarbij het Afrikaanse Nationale Congres en het Pan-Afrikaanse Congres
buiten de wet worden gesteld. De eerste had echter met de demonstraties niets te
maken en heeft in tegenstelling met het radicale P.A.C. steeds een gematigde
houding aangenomen. Was het al fout, dat Verwoerd geen contact met deze
gematigde groep wenste op te nemen, nu drijft hij hen in de extreme richting.
Natuurlijk kan hij met zijn troepen nog meer slachtoffers maken, een tijd kan
hij zo zelfs een schijn van rust ophouden, maar hoelang zal dit duren en hoe
ernstig zullen dan de gevolgen zijn voor de blanke bevolking van Z.-Afrika, die
zich er toch voor een deel op kan beroepen geen Europeanen in Arika te zijn,
maar Afrikaners?
Ook in de Ver. Staten was de kwestie van de rassenscheiding weer aan de
orde. Er bestaat een groeiende meerderheid, die aandringt op volledige integratie
bij het onderwijs en op vervolmaking van de wet op de burgerrechten, zodat
pogingen der blanken in het Z. om de kleurlingen het stemrecht te onthouden
verder bemoeilijkt zullen worden. Een achttiental leden van de Senaat ontketende
bij de behandeling van dit wetsvoorstel een filibuster-campagne, waarbij zij door
het houden van een reeks lange redevoeringen de Senaat probeerden in tijdnood
te brengen, zodat de meerderheid de strijd zou moeten opgeven. In dezelfde
periode behandelde het Huis van Afgevaardigden een gematigder wetsontwerp
met dezelfde strekking. Daar hier de mogelijkheid bestond om de spreektijd te
beperken, kon het wetsontwerp vrij spoedig met een grote meerderheid worden
aangenomen.
In een vorig overzicht schreven wij reeds, dat er tekenen waren, die wezen op
een verandering in het standpunt van de Gaulle t.a.v. de Algerijnse kwestie. Dit
kwam tot uiting in zijn redevoeringen tot de officieren tijdens zijn reis door
Algerije van 3-5 maart; naar zijn mening is de kans op een bestand nihil geworden; er zal nog een lange oorlog volgen en pas geruime tijd na een volledige
Franse overwinning zal het mogelijk zijn het Algerijnse volk zelf te laten beslissen over zijn toekomst. Hierbij sprak hij zich voor het eerst duidelijk uit tegen
de onafhankelijkheid en de integratie. Het is echter nog steeds een vraag in hoeverre er nu werkelijk van een verandering in de Gaulle's opvattingen sprake is;
daarvoor heeft hij vroeger te veel orakeltaal gesproken en verwerping van beide
bovengenoemde mogelijkheden is zeker niets nieuws. De voorlopige Algerijnse
regering reageerde spoedig met te constateren, dat er dus nu geen kans was voor
onderhandelingen en vrede; vlg. haar was de Gaulle teruggekeerd tot het oude
koloniale systeem en zij riep haar volgelingen op de strijd voor de onafhankelijkheid voort te zetten. Dit zal zeker grote offers kosten voor Frankrijk, waardoor
de economie van het land ernstig zal bedreigd blijven en het moeilijker zal worden weer een plaats als grote mogendheid in te nemen; wij mogen aannemen, dat
de Gaulle hierop doelde, toen hij in Algerije verklaarde, dat Frankrijk nog
andere problemen had, die belangrijker werden naarmate het herstel van Frankrijk vorderde, problemen, waarin het leger ook wel eens een taak te vervullen
zou kunnen hebben.
Ook in Frankrijk zelf was men niet te spreken over de Gaulle's uitlatingen;
zowel de socialistische partij als de M.R.P. gaven blijk van teleurstelling over het
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feit, dat de president over geen ander middel beschikte om een einde aan de
Algerijnse kwestie te maken dan een lange oorlog; bovendien helpt een militaire
overwinning weinig, daar de moeilijkheden er nietdoor worden opgelost. Beide
partijen hebben nog andere grieven tegen de Gaulle. Moeilijkheden in de landbouw hadden reeds geleid tot demonstraties en ongeregeldheden; daarna begon
de boerenbond een actie om het parlement eerder dan was bepaald 26 april
bijeen te roepen. Deze actie kreeg voldoende handtekeningen van parlementsleden, maar desondanks weigerde de Gaulle het verzoek in te willigen. Men
verwijt hem nu misbruik te maken van zijn macht en beweert, dat hij handelt in
strijd met geest en letter van de grondwet der 5e Republiek. Er wordt al gesproken over een ernstige politieke crisis en een nieuwe grondwetsherziening, waarbij
een „presidentieel" régime zou worden ingesteld.
Op 15 maart begon te Genève de ontwapeningsconferentie, waaraan door
5 westelijke en 5 communistische landen wordt deelgenomen. Terwijl de O.
mogendheden unaniem het voorstel van Chroestsjef gedaan in september in
zijn rede voor de Alg. Vergadering der V.N. betreffende algemene ontwapening binnen 4 jaar ondersteunen, was het voor de W. mogendheden uiterst
moeilijk gebleken om tot een akkoord te komen over een gemeenschappelijk ontwapeningsplan. Frankrijk wilde bij ontwapening zo spoedig mogelijk beginnen
met de kernwapens, waarvoor de V.St., Engeland, Italië en Canada weinig voelden; deze laatsten hechtten meer gewicht aan beperking van de strijdkrachten en
het stopzetten van de kernproeven. Men is tenslotte tot een akkoord gekomen,
waarbij de V.St. tegemoet gekomen zijn aan de Franse opvattingen. De bijeenkomst te Genève begon eigenlijk met een verklaring van beide partijen, dat zij
elkaars voorstel onuitvoerbaar achtten. Hoewel men geen spoedig resultaat van
de besprekingen verwacht, meent men toch, dat er resultaten zullen worden
bereikt, daar het allen ernst is met de ontwapening.
Reeds anderhalf jaar zijn er te Genève ook onderhandelingen aan de gang
tussen de V.St., Engeland en de S.U. over de staking der kernproeven. Langzaam
zijn de standpunten elkaar genaderd en op 10 maart verklaarde de S.U., dat zij
een Amerikaans voorstel dd. 11 februari wilde aanvaarden. Dit behelsde een
verbod van alle controleerbare kernproeven en internationale controle op naleving hiervan. Rusland verbond hier echter de voorwaarde aan, dat bij onderlinge
afspraak ook de kleine ondergrondse proeven gedurende 4 à 5 jaar zouden worden gestaakt. Daar hiervoor geen .effectief controlesysteem bestaat, wordt dit dus
een kwestie van wederzijds vertrouwen. Dit Russische voorstel vond steun bij de
Engelse regering en ook in de V.St. was een groep van mening, dat men hierop
moest ingaan; daartegenover stonden in de V.St. fervente tegenstanders van aanvaarding van het Sovjet-aanbod. In verband hiermee ging premier Macmillan
voor een kleine topconferentie op 26 maart naar Washington en hij wist Eisenhower te overtuigen, dat het Russische voorstel zeker niet verworpen moest worden. Als voordelen zag men, dat er een controlesysteem zou komen, dat mogelijk
ook bruikbaar zou zijn voor andere ontwapeningsovereenkomsten; verder zou
men kunnen voorkomen, dat nog meer mogendheden - kernwapens zouden ontwikkelen en men denkt hierbij aan communistisch China, dat echter al verklaard
heeft zich niet gebonden te achten door afspraken, waarbij het geen stem heeft
gehad; de kwestie van de erkenning van dit land zal dus weer aan de orde
komen. Tenslotte achtte men een overeenkomst hierover ook belangrijk om een
gunstige sfeer te scheppen voor de a. s. topconferentie in Parijs. Eisenhower heeft
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nu toegestemd, maar daar hij meent zijn opvolger niet te kunnen binden aan een
afspraak, wil hij de tijdsduur beperkt zien tot 8 à 10 maanden. De S.U. liet reeds
weten, dat erover te praten valt.
Men is natuurlijk nog steeds bezig met de voorbereidingen voor de bijeenkomst der Grote Vier in mei a.s. Wij wijzen in dit verband op de reis van
Chroestsjef naar Frankrijk, waarvoor het zeer moeilijk bleek een voor beide
partijen aanvaardbaar program op te stellen en die een ogenblik door ziekte van
de Russische premier dreigde niet door te gaan. Over de besprekingen tussen de
Gaulle en Chroestsjef is nog niets bekend en zal voorlopig ook wel niets bekend
worden. Het resultaat zal men in mei merken.
Meer is men te weten gekomen over het resultaat van de reis van Adenauer
naar de V.St. Volgens het communiqué, uitgegeven na de besprekingen tussen
hem en Eisenhower waren beide staatslieden het nog altijd eens over het streven
naar de hereniging van Duitsland en over het behoud van de vrijheid van W. Berlij n; ook werd de nadruk gelegd op de samenhang tussen beide kwesties, terwijl de W. rechten in Berlijn onverkort gehandhaafd worden. Adenauer verklaarde zich geheel gerustgesteld t.a.v. de houding van het W. op de a.s. topconferentie. Opzienbarend was zijn voorstel tijdens een openbare redevoering om
voor de Parijse bijeenkomst een volksstemming te houden in W.-Berlijn om te
laten zien, dat de bevolking de aanspraken van de S.U. geheel verwerpt. De W.
mogendheden zullen hier vermoedelijk niet aan willen en de S.U. verklaarde
spoedig, dat een dergelijk referendum volkomen overbodig was, daar de W. -Berlij^ners er niets mee te maken hadden. Overbodig inderdaad, daar de opvatting
van de bevolking voldoende bekend is, maar wat de rest aangaat over zelfbeschikkingsrecht gesproken.
NEDERLAND
De staking in het bouwbedrijf, die begin van maart dreigde, is inderdaad
uitgebroken. Het was de eerste na-oorlogse grote staking, die door de erkende
vakbonden werd geproclameerd. De inzet was de nieuwe C.A.O., waarover
werkgevers en -nemers het eens waren geworden maar die door het College van
Rijksbemiddelaars slechts werd goedgekeurd op voorwaarde, dat de loonsverhogingen ,niet mochten worden doorberekend in de prijzen van de reeds begonnen
werken; dit in overeenstemming met de regeringsrichtlijnen, dat loonsverhogingen moeten worden betaald uit produktiviteitsverhoging. De werkgevers weigerden daarop de ondertekening met een beroep op de risico-clausule, die in alle
contracten is opgenomen, d.i. de bepaling, dat de aanneemsom gecorrigeerd kan
worden tengevolge van wijzigingen o. a. in de lonen. Een ultimatum van de werknemersorganisaties werd verworpen en deze kondigden een staking af in 25
plaatsen op grote nieuwbouwwerken; dit laatste geschiedde om het algemeen
belang zo weinig mogelijk te schaden en de eigen weerstandskas te sparen, daar
men zich ook verplicht achtte ongeorganiseerde stakers een uitkering te geven.
Spoedig bleek het bestuur van de Ned. Christ. Aannemersbond bereid met handhaving van het principe de C.A.O. te ondertekenen om verdere schade aan het
algemeen belang te voorkomen, maar het bereikte daarmee slechts, dat het door
de Raad van Bestuur Bouwbedrijf werd uitgesloten en dat het gedesavoueerd
werd door de leden.
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Bij een interpellatie van Mastrigt (C.H.U.) bleek de gehele Kamer zich achter
de regering te stellen en de oppositie drong zelfs aan op bindendverklaren van
de C.A.O., waaraan de regering echter geen behoefte had. Een kort geding, door
Bouwbedrijf tegen de Staat aanhangig gemaakt, leverde behalve de afwijzing van
de eis de raad op, dat Bouwbedrijf kon tekenen onder voorbehoud van alle rechten, waarna de gewone rechter altijd nog kon uitmaken of het optreden van de
Staat in dezen onrechtmatig was.
Intussen werd de staking uitgebreid over meerdere plaatsen. Overleg tussen
regering en aannemers had geen resultaat. Een voorstel van de laatsten om de
C.A.O. te tekenen mits de werknemersorganisaties zich principieel akkoord verklaarden met het werkgeversstandpunt i.z. de risico-clausule werd door de werknemers afgewezen. Na nieuwe besprekingen kondigde de regering een prij sbeschikking af voor bouwwerken; tevens dreigde zij de C.A.O. verbindend te verklaren als de werkgevers niet binnen 3 dagen tekenden. Op 22 maart verklaarde
de Raad van Bestuur Bouwbedrijf zich hiertoe bereid en kon de staking worden
beëindigd.
J. Oomes
BELGIË
De regering-Eyskens mag zich gelukkig achten dat de Kongolese onafhankelijkheid voor de deur staat, en niemand in deze periode een regeringscrisis wenst.
Want het is bijlange niet zeker dat ze anders de klip van de kieswethervorming
zou hebben kunnen omzeilen. Nu dit, na de goedkeuring door de Kamer op
23 maart, wel het geval is geweest, zijn de politieke waarnemers vrij algemeen
van oordeel dat de regering, althans tot d e e.k. parlementaire hervatting in
november, stevig in het zadel zit. De regering was verplicht, inzake de kieswethervorming, de vertrouwenskwestie te stellen, om de oppositie in C.V.P.-kringen
te overwinnen. Slechts enkele onverzoenlijken stemden tegen of onthielden zich.
Maar dit ontwerp eenmaal gestemd, konden de liberalen zich ook niet meer verzetten tegen de spoedige afhandeling van de ontwerpen op art. 12 3 sexies en op
de schadevergoeding aan de Staat. De socialistische manoeuvres om verdeeldheid
te brengen tussen de regeringspartners mislukten voor het eerste punt en zullen
wellicht ook voor de volgende twee niet slagen. De heer Eyskens die de actualiteitsproblemen afgedaan wenst, om zich aan zijn grote politiek te kunnen wijden
in het perspectief van de Euromarkt en van het einde van België als koloniale
mogendheid, mocht zich over nog enkele gebeurtenissen verheugen. Zo kwam
men eindelijk tot een akkoord over een formule voor het gewaarborgd weekloon
en over een Ronde-Tafelconferentie tussen de drie partijen om het probleem van
de ziekteverzekering op te lossen. Men slaagde er tevens in, het taalvraagstuk
nog van het regeringsvlak verwijderd te houden, waar het onvermijdelijk tot een
tegenstelling C.V.P. liberalen aanleiding zou hebben gegeven.
Hoeveel dynamiet in dit vraagstuk schuilt, bleek op het XVe Nationaal Congres van de C.V.P. te Charleroi op 5 en 6 maart. Het debat was er, opzettelijk,
tot de kwestie van het Taalcompromis beperkt gehouden. De voorstanders van
de onmiddellijke goedkeuring van het compromis en de voorstanders van een
uitstel botsten er hevig op elkaar. Al mag men in deze niet veralgemenen, het is
toch een feit dat het verzet grotendeels van Waalse en Franstalig-Brusselse zijde
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uitging. Tenslotte haalde de stelling van het Nationaal Comitee het, en werd het
compromis met 283 tegen 82 stemmen bij 35 onthoudingen goedgekeurd. Het
verzet bleek echter in zijn ernstige omvang uit de 154 stemmen die niet akkoord
gingen met de herkiezing van dhr. Th. Lef èvre, de grote promotor van het compromis, als Nationaal Voorzitter. De storm rond dit Congres opgestoken, en die
een ogenblik de eenheid van de C.V.P. leek te bedreigen, luwde vrij spoedig, ook
omdat het vraagstuk van het taalregime voorlopig naar de toekomst kon worden
verschoven. De andere partijen zijn in dit opzicht nu voor hun verantwoordelijkheid geplaatst. Men was einde maart nog algemeen van mening, dat het parlementair initiatief veeleer dan het regeringsinitiatief zijn rol zal spelen in verband
met het niet-houden van een taaltelling en het wijzigen van de taalwetten. Afgewacht dient hoe het Waals bewustzijn zich zal ontwikkelen; de idee van een
geografische senaat schijnt veld te winnen en de Kamer mocht zelfs een Waalse
rede voor het federalisme aanhoren.
De C.V.P. had zich verplicht gezien de sociaal-economische vraagstukken en
een deel van het politiek verslag o.m. over de instellingen tot 9 april uit te stellen. Hoezeer de „crisis van het regime", vnl. van het parlement, de gemoederen
beheerst, bleek o.m. uit de echo's die een tussenkomst op het congres der Waalse
C.V.P.-jongeren opriep. Sedert de jongste verhoging der parlementaire vergoeding en gezien het woekerende absenteïsme der parlementairen, dient wel vastgesteld dat het Parlement een zekere impopulariteit heeft te trotseren. Maar gaat
het hier om de instelling of om de mensen ? Ons dunkt veeleer het tweede.
Met dat alles blijft het een groot vraagteken, wat de gevolgen van Kongo's
onafhankelijkheid voor België zullen zijn. De wetten tot uitvoering van de resoluties der R.T.C. werden goedgekeurd na debatten die schitterend door de ministers De Schrijver en Scheyven beheerst werden. Het land reageerde gezond op
belachelijke Franse aanspraken en een wenk van Rhodesië om Katanga tot
afscheuring te bewegen. Maar vooral inzake de materiële belangen laat het vertrouwen zeer te wensen over, en de Economische Conferentie kondigt zich vrij
problematisch aan. Overbodig te zeggen dat Kongo woelig bleef, en dat interne
verdeeldheid tussen zwarte leiders en tendensen steeds tot uiting bleef komen.
De onafhankelijkheid, hoezeer Kongo ze wenst, en hoezeer ze ook diende toegekend, wordt ongetwijfeld een avontuur. En voor de weerslag op België kan men,
op dit ogenblik, slechts hopen dat hij niet al te ongunstig zal zijn.
L. Deraedt

Forum
Een kritiek of een kraakje?
Dr. E. Brongersma, die tot de kernredactie van Te elfder ure behoort, is onlangs met het verkeerde been uit bed gestapt. Hij heeft die dag het Aziatisch dagboek van Pater H. van Straelen S.V.D.
gelezen, zijn pen in gal gedoopt en is toen
een kritiek daarop gaan schrijven, een
kritiek, die van A tot Z bewijst dat „vele
kleine waarheidjes één grote leugen kunnen vormen" (zie: Te elfder uren, maart
1960) .
De beweringen van Dr. Brongersma
zijn allemaal een beetje waar en toch
krijgt wie op deze kritiek steunt een volmaakt valse indruk van van Straelens
dagboek en van diens schrijver. Voor de
zoveelste maal wordt hier het Aristotelische adagium bewaarheid: „Alles wordt
waargenomen en opgevangen overeenkomstig de persoonlijke gesteldheid van
de waarnemer en opvanger". Was Brongersma met een ander been uit bed gestapt, dan was zijn kritiek waarschijnlijk
anders uitgevallen. Er deugt eigenlijk van
van Straelens boek niets tenzij in die gedeelten, waar hij niet over zichzelf spreekt
en anderen aan het woord laat. Het boek
is oppervlakkig en getuigt van een kille
blik. „Waarom geven de geschriften van
missionarissen ons toch zo zelden het gevoel, dat ze echt houden van de volken
waaronder ze werken?"
Dit is wel de ergste onwaarheid die
Brongersma ooit in Te elfder ure gepubliceerd heeft. Alle beminde gelovigen, die
jaarlijks enige preken van missionarissen
over hun missiewerk te horen krijgen, zullen dit tegenspreken. Nu is dit het gesproken woord, doch ook in de talloze missieblaadjes die er verschijnen, spreekt uit
elke bladzijde de liefde van de missionaris
voor die mensen onder wie hij werken
moet. Hoe zou een missionaris het levenslang uithouden onder een bevolking, voor
welke hij niets voelt?
Het verkeerde been heeft zelfs Brongersma's overigens zo helder brein vertroebeld. Wie Pater van Straelen kent
weet dat deze bewering van Brongersma
ten opzichte van hem er volkomen naast

is, zoals heel zijn kijk op diens persoon en
diens boek. Het Aziatisch dagboek is een
boeiend en belangrijk relaas over het verste Oosten, een beetje kaleidoskopisch en
variërend in zijn onderwerpen, geschreven
door een hoogst begaafd waarnemer, die
van de wereld heel wat meer weet en gezien heeft dan Dr. Brongersma. Pater van
Straelen is een geleerde van het intuïtieve
type, met fijne voelhorens en antennen,
met psychologische interesseringen, met
kennis van en zin ook voor de dingen der
wereld die niet onmiddellijk door het
Evangelie bestraald worden.
Een kamer- of laboratorium-geleerde is
hij allerminst. Daarbij is hij van een ongewone eenvoud en directheid, en zal, zonder enige ijdelheid of schroom, over zich
zelf spreken met de selbstverstândlichkeit
van een kind. De schaduwzijden van het
intuïtieve type ontbreken hem echter niet;
hij is hierin op één lijn te stellen, met de
reeds vergeten, vroegere Nijmeegse Professor Pater van Ginneken. Dit geleerdentype wekt bij zijn collega's bewondering
naast kritiek. Deze intuïtieven gissen en
vermoeden dingen, waarvoor de louter
vakgeleerde geen zintuig heeft, maar zij
slaan ook herhaaldelijk de plank mis. Dan
lijken — en zijn ze vaak ook — oppervlakkig, en dit, gepaard aan hun vermeende ijdelheid, maakt hen tot mikpunt
van verbolgen Brongersma's. Hoe is het
Dr. Brongersma kunnen ontgaan dat er
over de Japanse psyche in geen enkel Ne~
derlands boek zo indringend en verstandnisvoll is geschreven als in het Aziatisch
dagboek? Is Dr. Brongersma zo bot dat
hij in dit dagboek niet de hartslag voelt
van een grotelijks bekommerde om de belangen van Christus en zijn Kerk? Hij stelt
Pater van Straelen ongeveer voor als een
nog half onnozele, die jubelt om de economische successen die het Christendom
Japan zou kunnen brengen.
Al de zeer zware beschuldigingen die
Dr. Brongersma tegen Pater van Straelen
aanvoert, berusten op uit hun verband gerukte en afzonderlijk bekritiseerde citaten:
er is inderdaad geen slakje waarop Dr.
Brongersma geen zout legt. En zo wordt
de grote waarheid geweld aangedaan door
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kleine en halve waarheidjes. De overheid
van Pater van Straelen moet wel blozen
van schaamte, een zo onbenullig mens als
professor ener Japanse universiteit te hebben aangesteld.
Dr. Brongersma lanceert nog een andere
algemene beschuldiging aan het adres der
missionarissen, die evenmin steek houdt
als zijn kritiek op van Straelen. „De
grondwaarheid van alle werk voor de
medemens, zegt hij, namelijk dat men moet
beginnen met te gaan staan waar hij staat,
om hem van daaruit verder te helpen en
dat het dus van eminent belang is eerst de
positieve punten in diens huidige situatie
te peilen, omdat die de aanknopingspunten
voor alle verdere actie moeten vormen
.... wat vindt men van deze grondwaarheid in de meeste missiegeschriften terug?"
Maar, mijn beste kerkvader Brongersma,
waar haalt u de stoutmoedigheid vandaan
een dergelijke enormiteit neer te schrijven?
Toen deze woorden uit uw pen vloeiden
of uit uw schrijfmachine tikten, is u niet
alleen met het verkeerde been, doch ook
nog te elfder ure uit bed gestapt. Er is op
het ogenblik geen sterker besef, geen
hechter overtuiging in de hoofden en harten der missionarissen gevestigd dan juist
dit, dat zij hun te kerstenen medemens niet
met een westerse instelling en met westerse ideeën moeten benaderen, doch dat zij
hem in de volle waarde van zijn cultuur,
zijn mens~zijn, zijn gewoonten en opvattingen moeten aanvaarden en hem zo de
evangelische boodschap moeten bijbrenr
gen.
Een enkel voorbeeld nog om Brongersma's scheve voorstelling van zaken te be
lichten. Hij verwijt van Straelen dat hij de
Japanners voorstelt als geen moraal te
hebben, geen onderscheid te kennen tussen goed en kwaad, enz. „Een ceintuur
die niet goed zit is voor hem een doodzonde, maar een massamoord telt als een
heel kleine onwelvoegelijkheid", schrijft
Brongersma. Dit alles staat inderdaad in
het Aziatisch dagboek, doch het staat in
een der beste bladzijden van het gehele
werk, waar de auteur het namelijk heeft
over de overgecultiveerde, esthetische zin
van de meer dan beschaafde Japanner. die
zelfs de brieven van Paulus wat grof
1) Cfr. Streven, mei 1959, p. 800.

vindt. In dit verband is van Straelens uitlating volkomen op zijn plaats. Dit alles
had een werkelijke kerkvader ook over de
Atheense snob of over de verfijnde Ro~
mein van zijn tijd kunnen schrijven. Brongersma haalt het echter uit zijn verband
en stelt heel de voorstelling van van
Straelen scheef.
„Genoeg van dit naars!, zegt Brongersma op het einde. Is men in de missie wer.kelijk zover ten achter, dat er nog uit een
ideologie gepreekt wordt, die bij ons, de
hemel zij dank, op de mestvaalt ligt?"
Wie of wat ligt hier eigenlijk op de
mestvaalt? Dr. Brongersma staat hier te
schermen en te vechten tegen windmor
lens, tegen onwerkelijkheden die nergens
bestaan, tenzij in zijn tijdelijk verwarde
brein. Ook een boek, dat men ter hand en
ter recensie neemt, heeft een recht op „de
grondwaarheid van alle werk voor de
medemens", dat men namelijk „moet beginnen met te gaan staan waar (het boek)
staat" en „eerst de positieve punten
(tracht) te peilen". Hopelijk is Brongersma's kritiek geen kernreactie van Te elfder ure, doch eer een ondoordacht reage~
ren van een lid der kernredactie.
J. van Heugten S.J.

Verlicht Mecenaat
De Bank van Parijs en van de Nederlanden te Brussel is op het gelukkig idee
gekomen, dit jaar als nieuwjaarsgift een
overzicht van de moderne Vlaamse schilderkunst te laten verschijnen. Zoals bij
haar uitgave van vorig jaar, gewijd aan
de middeleeuwse miniaturen uit de Ko~
ninklijke Bibliotheek te Brussel, zat nu
weer de bedoeling voor kunstwerken van
bij ons een kans op internationale erkenning te geven; een initiatief dat, naar de
buitenlandse persstemmen te oordelen, niet
zonder succes bleek. Het boek over de
miniaturen 1 ) bevatte slechts vijftig kleurplaten en moet bescheiden genoemd worden naast „de oorspronkelijke uitgave" van
dit jaar. Deze bestaat immers uit een
Nederlands en een Frans werk elk met
een goede honderd kleurreprodukties. De
Directie van de bank gaf de opdracht
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voor het Nederlandse boek aan de hoofdconservator van het Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen Dr. Walther Vanbeselaere, voor het Franse boek aan de
meer cosmopolitische Vlaming Paul Haper
saerts. Het is aanlokkelijk om voor die
beslissing verschillende interpretaties op
te stellen, maar dit heeft niet het minste
belang. Feit is dat wij door het toedoen
van een verlicht mecenaat vrij onverwacht
over twee nieuwe, uitstekende synthesen
beschikken van de Vlaamse schilderkunst
in de laatste honderd jaar, synthesen die
overigens nogal van elkaar verschillen, —
zelfs tot in het formaat van het boek —
doch zo dat zij meer een aanvulling dan
een confrontatie van elkaar uitmaken.
Gemeenschappelijk is het merendeel van
de mooie kleurreprodukties op groot formaat. Gemeenschappelijk ook de hoogger
stemde inleiding van Herman Teirlinck
over de Europese getijden in Vlaanderen,
waaraan wij onze titel ontlenen. Gemeenschappelijk tenslotte de fiere overtuiging
waarmede beide auteurs, elk op zijn wijze,
een tikje te sterk de nadruk leggen op de
eigen Vlaamse geaardheid. Maar dit komt
wel omdat beide auteurs zich bewust rich~
ten tot een publiek buiten de grenzen en
dat, om een beeld van Teirlinck te gebruif
ken, onze schamele kinkhoren te bescheiden is om vanzelf een continentale resonantie te bezitten.
Walther Vanbeselaere noemt zijn boek
De Vlaamse schilderkunst van 1850 tot
1950, van Leys tot Permeke 2
en met
deze laatste naam bedoelt hij een beperking. De auteur meent, om alle partijdigheid te voorkomen en om niet vanuit een
actuele gezichtshoek een verkeerd oordeel
te riskeren, zich voor de jongste tijd te
moeten beperken tot de groep van de expressionisten. Dit vereenvoudigt het beeld
van deze periode een beetje willekeurig.
Het overzicht wordt verder ingedeeld in
vijf nogal rigiede hoofdstukken: het rea-lisme, van realisme tot impressionisme,
van impressionisme tot symbolisme, het
synthetisch impressionisme, het expressior
nisme. De verwarde indruk die dit schema
) ,
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met zijn verwrongen perspectieven kan
maken, wordt ten dele vergoed door het
feit dat de auteur aan deze indeling en
aan de titels ervan zelf niet veel belang
schijnt te hechten. Het boek als geheel
trouwens schijnt hem minder te liggen dan
de portretten van de afzonderlijke kunstenaars. En nu wij toch aan de kritiek toe
zijn moeten wij wijzen op de slordige samenstelling van het werk. Het gehele boek
door is er een potsierlijke verschuiving
van tekst en illustratie, die wij des te minder begrijpen als wij deze vergelijken met
het goed gecomponeerde boek van Haer
saerts. Waar op de ene pagina Felicien
Rops, in voorname letters, als titel van
een kapittel staat, kijken wij op de pagina
er tegenover op het portret van Boby van
Jakob Smits; tegenover Valerius de Sae~
deleer grijnzen de geërgerde maskers van
James Ensor; tegenover Eugene Laermans
staat de strijkster van Rik Wouters; tegenover Henri Evenepoel Jules Destrée
van Isidoor Opsom,er .. . en zo gaat het
het hele boek door. Maar deze kritiek, hoe
gewettigd ook en hoezeer ze ook de opvatting zelf van het gehele werk raakt,
lijkt onrechtvaardig als men het genot
heeft gekend in dit boek te bladeren en de
nauwgezette analyses van de auteur heeft
mogen volgen. Al zijn wij het niet altijd
eens met sommige zienswijzen van de
auteur, toch dwingt hij een grote eerbied
af door de ernst waarmee hij het bespror
ken werk heeft bestudeerd. Het werk en
de kunstenaar waarover Walther Vanbe~
selaere spreekt kent hij. Vanuit die gron
dige eerlijkheid en de gewetensvolle toeleg
vinden wij een betere verklaring voor de
schroom waarmee de auteur zijn onderwerp beperkte dan vanuit de objectieve
gegevens. Men moet iets van het brio en
de sans--gene hebben van een Paul Haer
saerts om over die scrupules heen te stappen.
Met Haesaerts zijn wij meteen in een
andere wereld 3 ) . Geen ogenblik laat
Vanbeselaere ons vergeten dat hij conservator is. In een museum worden belangrijke werken bewaard, zorgvuldig bestu-

2) Dr. Walther Vanbeselaere, De Vlaamse schilderkunst van 1850 tot 1950, van Leys tot Permeke
— Uitgeverij De Arcade, Brussel, 1960, 332 pp., 102 klpl.
3) Paul Haesaerts, Histoire de la Pednture moderne en Flandre. — Les Editions de 1'Arcade,
Brussel, 1960, 272 pp., 102 kipt.
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deerd, en een synthese moeizaam vanuit
de analyse opgebouwd. Daarbij mag men
niet vergeten dat de Belgische musea nog
alle uit de voorbije eeuw dateren en dat
het stof van de traditie er nog nooit werd
afgeschud. Haesaerts is geen man uit het
museum. Hij leeft in de wereld van vandaag, spontaan, geëngageerd, zonder zich
telkens weer de nutteloze vraag te stellen
naar de absolute waarde van zijn tijd. Hij
vindt zijn uitgangspunt niet in het geisoleerde kunstwerk. Hij ontmoet mensen,
ontdekt grote stromingen en ziet deze dan
plotseling gekristalliseerd in een persoonlijkheid, in een werk dat uit de globale
produktie van een periode opduikt. Zijn
werkwijze is minder nauwkeurig, maar
meer intuïtief, meer geïnspireerd. Zijn
tekst kan daardoor ook behoorlijk korter
zijn dan de Nederlandse en toch een rijker
beeld schetsen. Ook uit de opmaak van
het boek kan men de levendige geest
waarin het werd opgevat aflezen. Waar
de moeizame ernst van Walther Vanbeselaere eerbied afdwingt, werkt de speelse
vaart van Paul Haesaerts meeslepend,
ook daar waar hij niet helemaal overtuigend is. Het boek van Haesaerts bevat
naast de tekst een synchronistische tabel,
interessant, maar te vlug in elkaar gezet
(de Cinemathèque de Belgique b.v. wordt
gesticht in 1938 en in 1948); een lijst kunstenaarsbiografieën met een goede tweehonderd namen (waar natuurlijk over te
praten valt) ; een overzicht van de bijzonderste galerijen en tijdschriften die in het
kunstleven van de eerste helft van onze
eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld;
tenslotte, een algemene bibliografie. Alles
dingen die niet voorkomen in het wat al
te voorname werk van Walther Vanbeselaere.
Hebben wij onze voorkeur laten sprer
ken bij het aanstippen van het karakter
van beide werken, toch mag men daarbij
niet vergeten dat het niet in de bedoeling
lag van de uitgever noch in de onze ze
tegen elkaar uit te spelen. Hun werkelijk
belang ligt trouwens niet in het specifieke
karakter maar in de inhoud zelf van de
synthese die beide auteurs voorstellen.

Maar daar kunnen wij hier niet op ingaan. Wij kunnen de Directie van de
Bank van Parijs en van de Nederlanden
te Brussel slechts dankbaar zijn voor het
unieke initiatief, aan twee van de beste
kenners van de hedendaagse Vlaamse
schilderkunst de uitzonderlijke kans te
hebben gegeven hun ervaring samen te
vatten en neer te leggen in een boek van
royaal formaat. De vergelijking van dit
dubbel werk is tekenend en leerrijk. Wij
hopen dat deze uitgave hetzelfde succes
moge hebben als het boek over de miniaturen en dat de moderne Vlaamse schilderkunst ook buiten onze grenzen haar
boodschap moge uitdragen, niet zozeer
om daardoor onze fierheid te strelen, maar
omdat wij allen de weelde gunnen van
onze rijkdom 4
G. Bekaert
) .

Dichterlijke bewustwording
Op vele wijzen verdiept zich het levensbesef en het zelfbewustzijn van onze her
dendaagse dichters. Hen te volgen in hun
ontwikkeling, ook nu de aardigheid van
het nieuwe, revolutionaire er een beetje af
is, r dat zou een daad van solidariteit
kunnen zijn; een werk van de menselijke
geest, zolang wij geestelijk noemen: openheid, inkeer, toegenegenheid.
Acht geven op iedere zweem van waarheid in hun poëzie schijnt mij geboden,
zolang de Waarheid zelf ons te verstaan
geeft, dat wij hem moeten zoeken in de
minste der zijnen.
Geen van de hier te bespreken dichters
behoort tot de geruchtmakende figuren
van onze moderne literatuur. Een reden
te meer misschien om aandachtig op hen
in te gaan.
Zelfbewust en meesterlijk typeerde de
dichter J. W. Schulte Nordholt eigen daad
en opdracht in de titel van zijn vierde
bundel. „Het eenvoudig gezaaide". Hij is
uit het landvolk: het woord is hem een
zaad, op de wind, in de aarde; het weet
van dood en leven, van sterven en be-

4 ) Een gelijksoortig initiatief werd genomen door de N.V. Levensverzekeringsmaatschappij
E.R.K. te Nijmegen. Voor haar schreef Ch. Wentinck De Nederlandse schilderkunst sinds Van
Gogh, uitgegeven door Het Spectrum, Utrecht, 1959, 167 pp., 80 klpi.
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vruchting. In hoge mate is hem eigen die
dichterlijke bescheidenheid, die de persoonlijke bewogen bestaanservaring vereenvoudigt tot de serene verbeelding van
het natuurgebeuren. Beeld bij uitstek van
sterven en opstanding is ook voor hem de
graankorrel die in de aarde valt: het kosr
mische verkleind, de menselijke tragiek
verstild tot diepe innigheid, het woord
voorbij. Zo ontstaat een volmaakt gedicht
als het hier volgende „Koor der doden ".
De doden liggen in 't zand
met onze eigen gezichten.
Zij hebben de overhand
in alles wat wij verrichten.
Zij groeien uit tombes van steen
als groene tedere bomen,
zij lopen als licht door ons heen,
zij wandelcc, 1r, onze dromen.
Uit het eenvoudig gezaaiae
keren de doden terug,
een lied dat omgaat op aarde
en stemmen hoog in de lucht.

Deze poëzie is een verbond met al wat
leeft, met al wat gestorven is vooral. Van
die verbondenheid leeft de dichter, zoals
hij het leven ontvangt uit de hand der geslachten. In diepste wezen is hij ,,traditionalist": leven is doorgeven omdat men
ontvangen heeft: „wij schrijven het leven
/ verder van geslacht tot geslacht". Het
doodgewone leven, een „reiger op het
binnenplein", is hem voldoende: binnen
het bestek van de dagelijkse toevallige
situatie vindt hem het woord, dat de god
delijke diepte van het gewone en vertrouwde onthult. Ontvankelijkheid houdt
zijn poëzie gespannen, eenvoud is er de
eenheid van. „Vlet hoeveel dankbaarheid
leef ik zo" schreef hij eens. „Niets is er
waar ik meer op vertrouw dan op het
woord dat mij leidt".

~

Jan Boelens is een Groningse boer. Hij
woont in Wehe, op het hoge land, dicht
bij de Waddenkust. Wehe betekent zo
iets als heiligdom, van ouds. Is het toeval
dat Jan Boelens zijn gedichten bundelde
onder de titel „Liturgisch"? Dan zeker
een gelukkig toeval. Want liturgie is de
dienst die men in het heiligdom verricht,
het leven dat men er leeft. Een soort heilige landarbeid, een geheiligd boerenbedrijf.
Van landarbeid, handenarbeid natuurlijk, leeft deze dichter. Dicht bij de aarde,
48
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met handen die weten wat de dingen
waard zijn. Zaaien, rapen, binden. Met
die handen schrijft hij dan, voorzichtig en
erbiedig. Hij zegt het Schulte Nordholt
na: ,,met hoeveel dankbaarheid leef ik
zo", in vriendschap met de dingen. In
vriendschap: ontvankelijk en geduldig.
Tot zij hun geheim prijsgeven en doorzichtig worden in het licht van God, die
„de dingen beter weet".
Die vertrouwdheid met de zon, de bomen en de grond, die vriendschappelijke
verbondenheid met de dingen en hun
waarheid wordt niettemin moeizaam en
aarzelend gerealiseerd. Juist omdat deze
verstandhouding zo menselijk is, is zij
uiterst kwetsbaar. Een vriendschap, in de
volle zin van dat woord: zij vraagt om de
attenties die haar levend houden, om aandacht en hoogachting. Zij wordt bedreigd,
zoals ledci c --warm V dll eCt1I1e1U. Iu
eerste bundel ,,Unvollend!et" (1953) werd
de dichter zich vooral de kwetsbaarheid
van zijn verhouding tot het leven en de
dingen bewust: de onmacht van zijn menselijkheid, de traagheid van zijn geest, de
onachtzaamheid van zijn woorden.
Hij is „ter plaatse verkeerd" : onmondig
en vreemd, van de waarheid afgekeerd en
het wezen der dingen ontwend, zolang hij
de wereld die hem omgeeft, niet herkent
en beleeft als geschapen, als wereld-vanGod. Al het bestaande blijkt onvoltooid
en gevaarlijk, als het geen openbaring is
van de Schepper, die alles in allen wil
zijn.
ik ben opgeschrikt
ik heb U gehoord
Jezus Christus.

Geschokt door wat men noemt de genade,
de naam van de godmens, moet hij trachten in Zijn gestalte de weg en het leven,
de vriendschap met de dingen te vinden:
„ik ga 1 er geen doeken om wikkelen 1 op
mijn schrijftafel ligt 1 de Navolging van
Christus".
Uit de structuur en het taaleigen van
zijn eerste gedichten blijkt een wat pijnlijke, intellectuele en emotionele onrust.
Haastig zoeken bij wetenschap en cultuur,
menselijke wijsheid van velerlei aard
haastig opnemen, werelddelen vluchtig
overzien, vlug varen van het een naar het
ander. Lange, pratende poëzie, onover-
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zichtelijk, maar wel boeiend; vol namen
die een veelheid van bestaansmogelijkheden suggereren: Prometheus, Darwin, Buchenwald, Edith Stein. Om dan uiteindelijk toe te komen aan de werkelijkheid van
menselijk onvermogen en goddelijke verlossing.
ik draag vele negatieven in mijn
handen en Hij gaat die ontwikkelen
in een kelk met bloed en wijn
aldus mag ik hem horen, misschien
raakt Hij in mijn gedichten
nooit verloren ...

Liturgie: een gelovig bij de dingen zijn,
aandachtige omgang. Een vriendendienst.
De verlossing meedelen aan het bestaande: alles moet een naam ontvangen waarin
openbaar wordt dat het geschapen is.
Wat wil de dichter anders? „Misschien
raakt Hij in mijn gedichten nooit verloJ-r
o13 lituralcchc
rPn „
wijze de ruimte van het volledige Leven
in beeld te brengen. Bloemen en vogels,
mensen en gebeurtenissen herenigen in
Christus, Kerk maken van tijd en wereld.
Opdat wordt waar gemaakt wat hij neerschreef in zijn „Lectio voor Pasen"
en midden in de gebeurtenissen
van deze warme tijd
treedt Zijn bruid naar buiten
met rinkelende bellen van zuiverheid

In verscheidene gedichten wist Jan Boe~
lens deze hoge levensinstelling vorm te
geven, overtuigend en levensvatbaar.
Eveneens wordt duidelijk op vele plaatsen
dat hem nog al te vaak de taalkracht en
de helderheid ontbreekt, die gevergd
wordt voor de uitbouw van deze zeer
dichterlijke aspiraties. Zijn gedichten blijven alsnog dikwijls onvoltooid, unvollenr
det. Dat zij toch steeds liturgisch gestemd
en geaard zijn is hun waarmerk.
In het sterkste, meest eigen gedicht van
deze bundel schijnt hij zich rekenschap te
geven van de lange weg die hij nog moet
gaan. „Mijnheer Wijnstok". Een man die
vertrouwd is met de bijbel en het vliegtuig, met overlevering en moderne tech
niek. Mijnheer Wijnstok denkt wat onoverzichtelijk en zeker niet rechtlijnig,
maar hij weet meer dan hij weet. Hij voelt
elementair, primitief bijna. Is bewogen om
deze arme tijd, begaan met de boeren en
de armen. Zijn naam betekent zoveel als
vruchtbaarheid, leven. Hij wil naar de

stad waar alles voltooid en herenigd zal
zijn, naar Jerusalem. Hij gaat dan ook op
reis. Maar hij moet verder op reis, en
nogmaals op reis. Hij moet .... Het gedicht eindigt even vaag, of even flitsend
en helderziend, als het begonnen was. Het
typeert dunkt me in zijn geheel de levenssfeer van de dichter, zijn wijze van denken, associëren en verwoorden. Het demonstreert zijn eenzijdigheid en zijn onr
vervangbaarheid: het is uniek van toon
en symboliek. Mijnheer Wijnstok is hij
zelf. Hier volgt het gedicht in zijn geheel.
En hij zei:
wie de bijbel niet kent
is zeker geen flinke vent
Mijnheer Wijnstok ging op reis
naar Jerusalem
met het vliegtuig
dit bracht leem dwars
door de nacht over
de Rijn die fijn sneeuwwater
aanvoert in dat getij en
de vleugels schopten
tegen de laars van Italie
Toen hij aankwam in Jerusalem
gingen de poorten open
de bruggen brachten
een boog aan onder de nacht
vrouwen kwamen aangelopen
de mensen stonden te hopen
op vrede en priesters
zij debateerden over ongeloof
maar Mijnheer Wijnstok
ging verder op reis
de zon met de netten en
de vissersschepen in de grachten
stonden op hem te wachten
Aan de bron van Hebron
zo vertel ik nu verder
had hij een rendez-vous
met de Heer die wilde meer
weten over deze ai-me tijd
de boeren en de armen
stonden hun handen en wangen
tegen schaapsvachten te verwarmen
En de Heer
Hij zeide:
iedereen krijgt zijn deel
het leeuwènaandeel van Daniel
toen hij dit hoorde
ging Mijnheer Wijnstok
nogmaals op reis
hij zag de zon in het water schijnen
hij bleef nog jaren in Jerusalem.

Een onbestemde levensverwachting vervult de gedichten van Mischa de Vreede.
In haar, inmiddels al te luid geprezen
bundel „Met huid en hand" noteert zij,
beminnelijk en genuanceerd, haar eerste
zelfervaring. Leven is voor haar: dromerig
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verzonken zijn in eigen ongeweten schoonheid, en dan plotseling ontwaken tot dat
vage, lichamelijke vermoeden van het
wonder, tot die trefzekere, typisch jeugdige intuïtie van eigen vrouwelijk wezen.
Aan de geliefde, die haar tot die zelfbewustheid bevrijden mocht, is haar eerste
kwetsbare poëzie gewijd. Zij roept en
noemt hem, „met mijn zachte 1 mijn zachtste binnenmond". Een nimmer beleefd
ontsloten worden voor de vreugde van
overgave en vruchtbaarheid.
liefste
ik loop naar je
over het water
liefste
ik leef naar je
onder de zon
ik wil je boot
door de nacht zijn
ik wil je strand
overdag zijn
ik ben je schaal
wil mij vullen.

Dit prille bestaan, dit „eindeloze begin
van een onberekenbaar wonder" zoals zij
het ergens eenvoudig en onvergetelijk uitdrukt, draagt onmiskenbaar in zich de
mogelijkheid tot veredeling. De dichteres
wil wel meegevoerd worden, haar meest
innerlijke en vrouwelijke bestemming tegemoet.
moeizaam en gevaarlijk
moet ik nog groeien
mijzelf vol en nog verder

Een wereld van mensen en feiten bedreigt haar in die opgang. Daar is de
.,wonderendoder", met een stem als een
scheurende hand (misschien de lezer van
haar verzen?) ; de harde buitenstaander
die haar ontmaskeren zal. In angstdro
men weet zij zich gebeten door ,,een zwar~
te slang met een baard" : symbool voor de
mannelijke, kwetsende agressie, die haar
geheim zal verraden.
Minder scherp en helaas minder pijnlijk
schiint zij zich bewust van de onwaarheid
die haar van binnenuit bedreigt. Moge zij
ook al in staat zijn, in enkele zeer mooie
gedichten, tot die zuivere beleving en ontvouwing van haar innerlijkste geheim te
geraken, toch weerstaat zij niet aan de
verleidinq reserveloos en gevaarlijk weg
te dromen in eigen oppervlakkige bekoor
lijkheid.
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ik ben
een lang zacht meisje
ik loop
Iange zachte stappen
door de lange zachte straat
ik praat
lange zachte woorden
voor wie mij lief heeft
lang en zacht

Dichtbij dit soort onwerkelijke, eenzelvige verliefdheid ligt de zelfingenomen,
meewarige vermoeienis van de teleurstel~
ling.
ik heb altijd alles
verkeerd gedaan
wat goed ging
ben ik vergeten
ik ben al zo moe als een olifant
een grote grijze olifant
zo moe als hij groot is
bedoel ik zo grijs

Deze behaagzieke pose, die niets dan
pseudo~poëzie oplevert, grondig af te
leren, is misschien de belangrijkste opgave
die Mischa de Vreede zich stellen kan.
En stellen moet, wil zij haar rijke dichterlijke aanleg verwerkelijken. „Heel mijn
korte leven lang 1 — heb ik mijzelf omhelsd 1 in het donkere zoetige water", be.kent zij. Dodelijk is die bedwelmende zelfingenomenheid, het tegendeel van een
levenwekkende en zichzelf wegschenkende moederlijkheid die het bestaan be-houdt. Hopenlijk vermoedt zij dit ook zelf,
wanneer zij schrijft
ik ga dood of
ik word anders

Wie ondanks de onzuivere en al te gemakkelijke gedichten, die men in dit bundeltje aantreft, oog en oor gericht houdt
op de bewogen en oprechte lyriek, die
deze jonge dichteres -- vóór alles —
wist te schrijven, is van harte geneigd te
veronderstellen dat zij de kracht zal vinden tot dat anders-worden, tot die voortdurende vernieuwing, zonder welke ieder
dichterschap voortijdig sterven moet.
In eerste instantie is men geneigd voorbij te lezen aan de poëzie van de zakenman-dichter Frank Daen. Er schijnt niet
veel aan te beleven. Maar bij dieper en
indringender luisteren gaat men verstaan
dat hier het blijvende staat genoteerd.
Diepe ervaringen, langzaam maar zeker
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verwoord. Lezen wordt dan: een sober en
begrijpend samenzijn bij het wezenlijke,
„een zacht spreken met elkaar". Deze be^
scheiden dichter komt een wezenlijke
plaats toe onder de christelijke dichters

van vandaag.
In 1957 debuteerde hij met de bundel
„De bruikbaarheid van de tijd". De tijd is
de wereld, de ruimte, de horizon, het gezichtsveld van de mens. Een bazig, voortsnellend gebeuren, een driftig relaas van
aanmatigende feiten. De tijd is het lot van
de mens. Maar een bruikbaar, een leefbaar lot, want er is meer: een toekomst
buiten de tijd , een vergezicht achter de
„zwaarmoedige horizon" van dit bestaan.
Naar die verten staat de dichter gericht;
„met open ogen 1 rustend in de ruimte"
tracht hij de tekenen van het komende
reeds nu op te vangen. Daartoe is zwijgen
geboden: bezit moet verlies, het vertrouw~
de moet vreemd worden, wil men het eeuwige verstaan, dat „onloochenbaar lichtbeeld / buiten onze organen".
Dit is het, wat zijn eerste bundel te bie
den had: een diep en rustig vergankelijk~
heidsbesef, en „verdriet om het onbereikbare"; de wijsheid van het geduldige ongeduld. „Blij en rustig lees ik de brief van
de tijd". Correcte, geen vervoerende poë~
zie. Heldere, oprechte taal.
Deze wijze van menszijn verdiept en
verheft zich in zijn tweede bundel „Jaar
en Dag". Tijd wordt: deze tijd, mijn tijd,
dag van heden, onontkoombaar: „grote
droogte, grote dorst", een „dichtgesmeten
wereld". Gegrepen door de zwaarte en de
verwarring van alles wat zich aandient en
geschiedenis maakt, beseft de dichter hoe
zeer hij deel heeft aan die ontaarding, hoe
zeer hij op zijn tijd betrokken is. Verdriet
om het onbereikbare wordt lijden aan alle
gebrokenheid van het menselijk-bestaannu: „Mijn God ik kan het niet aan". De
tijd, aanvankelijk bruikbaar en leefbaar,
wordt een welhaast onleefbaar lot voor
hem die luisterend, ingekeerd en beschouwend leven wil.
-

Want de stedelingen muiten tegen de kosmos
ze schaffen het verleden af
het leven is dwars komen te liggen
de daken zijn kelders geworden
het dodenrijk ligt boven ons

Vanuit dit crisisbewustzijn verhevigt
zich zijn toekomstverwachting. Leven

wordt gespannen waakzaamheid, „tot een
bazuin in de tijd springen zal.". Naarmate
de dichter de menselijke verworpenheid
dieper peilt, verwerft hij een bewogener,
meer gelouterde visie op de toekomstige
verheffing. In deze tweede bundel is dich~
terlijker sprake van de Dag, waarop een
verloren mensheid zijn bestemming hervinden zal. Zo wordt de bruikbare tijd
hem dierbare tijd: duur betaald leven,
d uurzame hoop. Kenmerkend voor zijn
wezen is het dat hij de voltooiing tegemoet ziet als het grote zwijgen: zwijgend
wordt eenmaal de waarheid openbaar, die
in dit leven woordelijk zich zoekt te ver
werkelijken.
-

luister, het grote zwijgen
geladen als de bruidsnacht
nu gaat het komen
het zal alles vergulden
geduld zal het regenen
op alle bloemkelken
de huizen zullen ervan verzamelen
als Manna
het zal het leven vernieuwen
als een geboorte
zonder pijn

Vele gedichten zijn vervuld van een
stilte die misschien alleen verstaanbaar en
volledig waar wordt gemaakt, wanneer zij
hardop worden uitgesproken, voor mensen die tot luisteren bereid zijn.
Elementair van bouw, overzichtelijk
van gedachte (soms even vervagend, ne~
velig, onzeker) toch geheimvol en geladen
genoeg om het diepe heilsvermoeden van
de dichter te dragen, schijnt de poëzie van
Frank Daen mij naar de aard van haar
ritme en verbeelding afgestemd op een
gehoor. Hopenlijk zal zij dat vinden.
Huub Oosterhuis
Alle bundels van de hier besproken dichters
zijn verschenen bij U.M. Holland te Amsterdam.

Chroestsjefs Coëxistentie
Ter gelegenheid van het recente bezoek
van N. Chr. aan Frankrijk heeft de uitgen
verij Pion, onder de titel Ce que je pense
de la coexistence paci f ique, een bundel
redevoeringen en persconferenties uitgegeven van de Russische partijsecretaris.
Hoofdzakelijk dateren ze van 1959.
Chroestsjefs artikel over hetzelfde onder
werp uit het oktobernummer van Foreign
Affairs is hier jammer genoeg niet bij op~
-
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genomen. De bundel bestaat uit zes delen:
1. waarom wil de Sovjet-Unie coëxistentie; 2. de economische ontwikkeling van
de S.U. als basis van die coëxistentie;
3. het ontwapeningsprobleem; 4. internat
tionale problemen; 5. hoe kan de verhour
ding tussen de staten verbeteren; 6. de
Sovjet-Unie en Frankrijk.
Chroestsjef gaat uit van de zeer simpele
constatering, dat er slechts twee manieren
bestaan waarop staten hun onderlinge
verhoudingen kunnen regelen: vreedzaam
naast elkaar bestaan, ofwel oorlog. Aangezien dit laatste alternatief thans een
echte zelfmoord zou betekenen en tot de
ondergang van miljoenen mensen zou leiden, dwingt het gezond verstand ons te
kiezen voor het vreedzaam naast elkaar
bestaan. Dit sluit in: de verplichting om
elkanders territoriale integriteit en soevereiniteit te allen tijde te eerbiedigen; de
onthouding van alle inmenging in de bin
nenlandse aangelegenheden van een andere staat om deze te dwingen zijn staatsregime en maatschappelijke inrichting te
veranderen; de noodzaak om de economi
sche en politieke relaties tussen de verschillende staten te baseren op volledige
gelijkheid der partijen en op eerbiediging
van elkanders rechten.
Worden deze principes toegepast, dan
wordt alles mogelijk: vreedzame concurrentie op economisch en cultureel gebied;
stopzetten van de bewapening, en het geld
dat daardoor vrij komt, kan geïnvesteerd
worden in de onderontwikkelde landen;
ontbinding van alle offensieve blokken,
waarmee de westerse alliantiesystemen en
de Nato worden bedoeld; oplossen van
het Duitse probleem en de geschillen om
het Verre Oosten, vooral China en Forr
mosa. De Duitse kwestie b.v. kan dan
gemakkelijk overgelaten worden aan de
betrokkenen, de Duitsers zelf. Maar daar
voegt Chroestsjef onmiddellijk aan toe,
dat hij nooit zal dulden dat de maatschap~
pelijke inrichting van de DDR zou gewijr
zigd worden. M.a.w. de keuze blijft vrij,
mits men kiest voor het communisme.
Wie werkt deze coëxistentie dan tegen?
Noch de Sovjet-Unie, noch de landen van
het oostelijk blok. Die zijn zeker dat ze
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per slot van rekening het pleit zullen winnen. Steeds meer landen keren het kapitalisme de rug toe. Voor de oorlog was de
S.U. het enige socialistische land, met
slechts 17% van de totale aardoppervlakte
en 9% van de wereldbevolking. Nu nemen
de socialistische landen 1/4 van de aardoppervlakte in beslag, met 113 van de wereldbevolking en 113 van de wereldproduktie. En in een zuiver marxistische stijl
voegt de Sovjet-Premier eraan toe, dat
het kapitalisme door de evolutie der geschiedenis en de opeenvolgende crisissen
het onderspit zal moéten delven voor het
onweerstaanbare socialisme.
Chroestsjefs redevoeringen zijn steeds
handig in elkaar gestoken. Daarbij speculeert hij op de populariteit van zijn vre
desslogans. „Voor vrede en vriendschap",
de leuze van het jeugdfestival van Moskou
in 1957, klinkt veel sympathieker dan de
westerse oproepen tot weerbaarheid en de
oprichting van raketbasissen. Bovendien
is hij er zich zeer goed van bewust, dat
het Westen eigenlijk niet veel afweet van
de Russische geschiedenis en de ideologie
van zijn leiders.
Voor wie daar wel iets van afweet,
klinkt b.v. de bewering, dat de S.U.,
trouw aan de beginselen van het Leninisr
me, vanaf het begin van haar bestaan de
coëxistentie heeft beschouwd als het lei~
dend beginsel van haar buitenlandse politiek, historisch volkomen vals. Slechts
twee teksten uit Lenin: „Wir leben nicht
nur in einem Staat, sondern in einem Sysr
tem von Staaten, und das Bestehen der
Sowjet-tinion neben imperialistischen
Staaten ist auf die Dauer undenkbar. Am
Ende wird der eine oder der andere sier
gen. Und bis es zu diesem Ende kommt,
ist eine Reihe furchtbarer Zusammenr
stösze der Sowjetrepublik und der burr
gerlichen Staaten unvermeidlich. Das bedeutet, dass die herrschende Klasse, das
Proletariat, wenn es nur herrschen will
und herrschen wird, dies auch durch eine
militârische Organisation beweisen muss'.
„Sobald wir aber stark genug sein
werden, um den gesamten Kapitalismus
niederzuschlagen, werden wir ihn sofort
am Kragen packen" 1 ) . Als Chroestsjef

1) Cfr. W. Grottian, Weltrevolution und Koexistenz in sowjetischer Sicht in Das Parlament van

5-10-1955.
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zich een fanatiek volgeling van Lenin
noemt, moet hij ook deze woorden onderschrijven. Maar dan krijgt het woord coexistentie in zijn mond een heel andere
betekenis: vreedzaam bestaan naast het
kapitalisme, tot we in staat zijn het bij de
kraag te pakken.
Hoe de S.U. zich tot nog toe steeds
heeft laten leiden door het principe van
de niet-inmenging, blijkt uit haar verovering van de drie Baltische staten, van
heel Oost~ en Midden-Europa. Het is
goed zich hierbij de woorden van maarschalk Konjev te herinneren: „Het Sovjetleger is een volksleger, een leger der
broederlijkheid en der vriendschap tussen
de volkeren van ons land, een leger dat
doordrongen is van de edele gedachten
van het proletarische internationalisme.
Bijzonder sterk kwamen deze eigenschappen naar voren tijdens de grote vaderlandse oorlog, toen het, zijn grote zen~
2)

ding vervullend, de volkeren van Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Oostenrijk en Noord-Noorwegen van
het fascistische juk bevrijdde. Het resultaat van de overwinningen van het Sovjetleger was, dat de eeuwenoude droom
van deze volkeren, een droom van vrijheid en van een nieuw gelukkig leven, in
vervulling ging. De meerderheid van die
landen, die van de fascistische slavernij
bevrijd werden, heeft nu vastbesloten de
weg beschreden van de democratische opbouw van het socialisme" 2 ) .
Met dit alles wilden we slechts enkele
aantekeningen maken bij een pas verschenen werk. Natuurlijk zijn ze onvolledig.
Een goede en volledige studie over de
Sovjet-Russische opvattingen betreffende
de coëxistentie hebben we nog niet. Wie
geeft ze ons?
A. Van Peteghem

In F. Peeters, Lenin over coëxistentie, p. 10.

Boekbespreking
GODSDIENST
BRALIN, Heinrich Suso, Die Sacramente.
Radiopredigten. r Tyrolia-Verlag, Innsr
bruck, Wien, München, 407 S., D.M. 11.
BRALIN, Heinrich Suso, Selig seid Ihr.
Radioansprachen zur Bergpredigt. --- TyroliarVerlag, Innsbruck, Wien, München,
97 S., D.M. 4.80.
De bekende Oostenrijkse Capucijn, H. S.
Braun, is een gevierd radio-spreker voor
Oostenrijk en Zwitserland. Zijn geestelijke toespraken hebben ook in boekvorm
veel succes. Het zijn voortreffelijke populaire uiteenzettingen, die de katholieke
theologie --- in dit geval die van de sacramenten .--- in frisse, beeldrijke taal behandelen. Ook als Zondagspreken in onze
kerken zouden ze een uitstekend figuur
maken. In de Nederlanden zijn ze, meen
ik, nog weinig bekend. Wie op zoek is
naar frisse, aansprekende en niet oppervlakkige geestelijke lectuur, vindt hier zijn
gading. Die Sacramente zijn reeds een zevende boekdeel en werden door zes andere

voorafgegaan. Het tweede boekje Selig
seid Ihr bevat toespraken over de Bergrede en ademt eenzelfde frisse, evangelische geest. J. van Heugten
MILLER, M. and MILLER, Lane, Encyclopedia of Bible Life. — Black, London,
493 pp., 40 sh.
Deze populaire encyclopedie is niet alfabetisch ingedeeld, maar behandelt in een
twintigtal hoofdstukken de achtergrond
van het bijbelse leven; landbouw, dieren,
kledij, stad en dorp, muziek, transport,
enz. worden zeer overzichtelijk onderverdeeld in kleine paragrafen, terwijl een vrij
complete inhoudsopgave het geheel tot
een bruikbaar naslagwerk maakt. Zeventienhonderd onderwerpen worden in het
kort besproken, terwijl een tweehonderdvijftig foto's, die buiten de tekst geplaatst
zijn en helaas van niet al te goede kwaliteit zijn, en enkele kaarten, de tekst nader
verduidelijken. We hebben hier te maken
met een van oorsprong Amerikaans werk,
waarvan de eerste uitgave waarschijnlijk
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een twintigtal jaren geleden verscheen.
Deze „revised edition" vermeldt de belangrijke vondsten van de Dode Zee-documenten en zal dus wel uit de vijftiger
jaren dateren. Nadere aanduiding verschaft dit interessante en bruikbare boek
hieromtrent niet. W. Peters
Aspirations nationaler et missions. Rap~
ports et comptes rendus de la 28e sem. de
Missiol. Louvain 1958 (Museum LessiaDesclée de
num. Sect. Missiol., 37) .
Brouwer, Brugge , 1959 , 240 pp., ing. Fr.
r

140.
De 28ste missiologische week van Leuven
nam het brandend probleem over de houding der missies t.a.v. de nationale verlangens tot onderwerp. Naast getuigenissen over de concrete toestanden in India,
Ceylon, Japan, de Philippijnen, de Arabische wereld en verschillende gebieden
van Afrika, behandelde het inleidend referaat de grond van het probleem. P. de
Soras wees op de gevaren waaraan een
eng nationalisme blootstaat, zowel vanwege het moederland als vanwege de kolonie. Hij tracht een juiste bepaling van
het nationalisme te geven als een „samen
willen leven wegens gemeenschappelijke
doelstellingen", en wijst op de noodzakelijkheid voor elke gemeenschap om open
te staan voor de internationale gemeenschap. In het slotreferaat behandelt P.
Masson de delicate positie van de vreemde missionaris in de jonge gebieden en
omschrijft op genuanceerde wijze de houding van de inlandse clerus t.a.v. de po~
litiek. Minister Scheyven hield een pleidooi voor technische en financiële hulp
aan de onderontwikkelde gebieden en G.
Espéret wees op de taak van de christen leek in de missiegebieden t.a.v. de nationalistische stromingen. H. De Decker

BACHT, H., Die Tage des Herrn, II:
Friihling. — J. Knecht, Frankf urtlM.,

1959, 316 pp., geb. D.M. 6,80.
Het tweede deeltje van dit „brevier voor
de moderne christen" verschijnt juist op
tijd: gebeden voor de periode van aswoensdag tot en met de octaaf van Pinksteren en de heiligenfeesten van maartjuni. Zoals elk goed gebedenboek leert
men ook dit pas volop waarderen in de
dagelijkse omgang. Onze ervaring met het
eerste deeltje gedurende de voorbije
maanden, rechtvaardigt ten volle wat wij
er in het novembernummer over schreven
en daarom menen wij dit tweede evenzeer
te mogen aanbevelen. H. Leuridan
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BREEDVELD, Walter, De witte zwaluw. Roman. — Nijgh & van Ditmar, Den

Haag, Rotterdam, 1960, 238 pp.
Met De witte zwaluw heeft Breedveld
zich aan een merkwaardig en ongewoon
thema gewaagd: de eigenaardige vriendschap tussen een eenzaam zonderling en
een echtpaar, een vriendschap die toevallig ontstaat naar aanleiding van een autoaanrijding. Het echtpaar heeft een sterk
pathologisch aangelegde zoon, die over
deze vriendschap, vooral die met zijn moeder, zo verbitterd wordt dat hij de zonderling laat vermoorden. Breedveld, die
een uitstekend verteller is, heeft met dit
thema een hoge greep gedaan, een greep,
die misschien alleen Dostojefski volkomen
gelukt zou zijn. Geheel natuurlijk verlor
pend en volstrekt overtuigend is de roman
niet geworden, hoeveel goede dingen er
ook in voorkomen. Het verhaal speelt in
Amsterdam en rond de Brabantse hoofdstad, welk laatste terrein het geliefkoosde
gebied van Breedvelds boeken is. De
auteur heeft zijn roman in verschuivingen
opgebouwd zó dat om beurten het verler
den en het nu van de hoofdfiguur, de
zonderling namelijk, beschreven wordt.

J. van Heugten
VALK, Maps, Mijn vriendin Jacoba, ^Querido, Amsterdam, 1960, 110 pp.,

f 4.90.
Een psychologisch verantwoorde, goed
geschreven novelle. Het verhaal speelt
zich af op een meisjeskostschool, dit
vrouwelijke wereldje, waar de aard der
dochters van Eva zich in duizend facetten
manifesteert. Hier wordt een meisje de
favoriet van een nogal viriele Engelse
lerares. Tenslotte gaat het meisje een
licht op over het geprononceerd mannelijk
optreden der lerares, en dit is het einde
der vriendschap. Maps Valk heeft haar
verhaal smaakvol en kunstig opgebouwd
en de aan goede novellen niet rijke Nederlandse literatuur met een vermeerderd.

J. van Heugten
MAANEN , Willem G. van, Taal noch
teken. Roman. — Querido, Amsterdam,
1960, 204 pp., f 8.90.
Een merkwaardige roman die, ondanks
zwakheden, van een meer dan gewoon
talent getuigt. De intrige is origineel. Een
schrijver van toneelstukken, die zijn roem
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overleeft heeft, lijdt aan een slepende
kwaal en denkt dat zijn einde nabij is.
Zijn dochter vraagt een gewezen acteur
haar vader nog eens te komen opzoeken
om zijn schrijverstrots weer een enkele
maal te doen opleven. De acteur voert nu
een bedrijf op uit een der stukken van de
zieke, dat sterke raakpunten heeft met de
huidige situatie van schrijver en spelers
.... en de zieke grijpt plotseling een mes
en doodt een der spelers als deze uit zijn
rol valt. In de gevangenis schijnt de dader
zelfmoord te plegen. Dit wonderlijke relaas duidt de auteur meer met sobere mid~
delen aan dan hij het psychologisch uitwerkt. Hij laat veel te raden over aan de
lezer; maar hij bezit iets van het magisch
vermogen veelzeggend aan te duiden. Van
Maanen schreef reeds meerdere originele
romans en hij lijkt mij op weg een onzer
beste romanciers te worden.
J. van Heugten
DULLEMEN, Inez van, De schaduw van
de regen. ^-- Querido, Amsterdam, 1960,
200 pp., f 7.90.
In De schaduw van de regen heeft Inez
van Dullemen een drietal stukken verzameld, die alle de weemoed van 's mensen
eenzaamheid tot onderwerp hebben. Vooral de eerste twee spelen zich af in „de
schaduw van de regen". De schrijfster is
er minder op uit haar figuren en hun lotgevallen scherp realistisch uit te beelden
dan wel de deiningen van hun gemoedslei
ven in allerlei fazen weer te geven. Een
waas van weemoed en medelijden hangt
er om deze mensen. Het derde stuk verhaalt van een bon-vivant die met zijn
auto naar Saloniki reist en een jong echtpaar laat meeliften. De levensgenieter
raakt onder de indruk van dit optimistisch
en zorgeloos levende tweetal. Inez van
Dullemen tast naar het mysterie van de
innerlijke ontmoeting van mensen onderling. J. van Heugten
DEMEDTS, André, Vaarwel. r Desclée
De Brouwer, Brugge, 3e dr., 1959, 60 pp.,
ing. Fr. 48.
De weemoed die het hele oeuvre van Demedts beheerst, kan niet beter worden
omschreven dan door dichters eigen woor
den: „Ik was in mezelf verdeeld, ! tussen
de jongen en de man 1 die ik eens was en
toch nog blijf, 1 die ik reeds was en nog
niet worden kan". Die blijvende hunke~
ring naar de levensvolheid der jeugd, die
onherroepelijk voorbijgleed, wordt nu gen
confronteerd met de dood. Zij zal het
laatste vaarwel inluiden. Nu reeds wil

Demedts, alles ten spijt, afscheid nemen.
Zo verzoent hij zich met de dood als met
de opperste bevrijding uit de verscheurdheid. Niet zozeer om de taalkracht en de
muziek bekoren deze verzen, veel meer
door de oprechtheid van toon, de brede
ritmische ademgolf en de onafgebroken
hunkering naar wat heel schoon is en heel
zuiver. Velen zullen deze verzen dankbaar
beluisteren. J. Du Bois
GILS, Gust, Anoniem 20e eeuw. — Ontwikkeling, Antwerpen, 1959, 48 pp.
VAEREWIJCK, Willy, Het snavelrecht.
— id., 1959, 54 pp. — PERNATH, Hu~
gues, De adem ik. — id., 1959, 48 pp.
Drie bundels die samen kunnen besproken
worden, omdat zij van gelijke strekking
zijn en dezelfde tekorten vertonen. Deze
dichters willen atonaal schrijven, maar
atonale poëzie ontaardt licht in gemaniëreerde Spielerei, als zij eenmaal van haar
diepere, existentiële grond wordt afgesner
den. Vaak dient het genre alleen maar om
het gebrek aan poëtische vormgeving te
verdoezelen. Wat duidelijk het geval blijkt
te zijn bij Gils. Deze schrijver, die aansluit bij de experimenten van Marcel
Wauters, weet zijn nuchtere, bittere,
doodgewone spreektoon niet tot krachtige
zegging op te voeren. Ook Vaerewijck
speelt verstoppertje, meer met zichzelf
wellicht dan met de lezer. De handige truc
om door inversie de zinbouw te vernieur
wen, is te doorzichtig om geloofwaardig
te worden. H. Pernath lijkt nog de meest
getalenteerde, maar zijn verzen behoren
tot een reeds achterhaalde tijd. De experimentele klok wordt door deze bundels jaren teruggezet. J. Du Bois
HOEVEN, Jan van der, Te woord staan.
r Ontwikkeling, Antwerpen, 1959, 40 pp.
Dichten is voor van der Hoeven scheep
gaan naar het land van het woord, waar
het nog jong en levendig zichzelf openbaren kan als in een eerste lente. Vandaar
de verrukking die uit deze verzen spreekt.
Als een kind dat de wereld opnieuw ontdekt, neemt S. het woord ter hand, draait
en keert het om, laat het glanzen in het
licht, keurt zijn kleurenweelde en tracht
het in zijn vers in te bouwen. Soms vervalt hij wel in procédés, in reine Spielerei,
zoals het associatief voortdichten: De huizen sterven 1 langzaam en 1 langzamerhand in hand 1 uit hun geluiden uit. Elders
echter getuigen eenvoud en rustige loop
van het ritme van zijn poëtisch kunnen.
De dichter, of beter gezegd: de gedichten
zijn nog te veel met zichzelf begaan. zij
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behoren tot een soort poëtische puberteit.
Indien deze dichter rijker en rijper wordt
en zijn al te enge thematiek verbreekt,
zullen zijn verzen ons niet alleen meer
eventjes verblijden, maar ons blijvend
aanspreken. J. Du Bois
ERNSTMAN, Dr. J. P. A., De Griekse
Tragedie (Volksuniversiteitsbibliotheek,
2e
2e reeks, no. 64) . — Erven F. Bohn N.V.,
Haarlem; Standaard, Antwerpen, 1959,
192 pp., f 8.50 en B.Fr. 135.
Op bevattelijke wijze zonder geleerd apr
paraat geeft de auteur, classicus en bekend om zijn voordrachten over dit onderwerp, een gedetailleerd beeld van het
Griekse toneel voornamelijk in de tijd der
drie grote tragici. De oorsprong der tragedie zoekt hij in de Dionusosliturgie en
de dithyrambe zonder de door recente
auteurs hiertegen ingebrachte bezwaren te
vermelden. Daarna volgen uitvoerige bijzonderheden over spelers, kostumering,
regie, theater en publiek. Het grootste
deel van het werk is terecht gewijd aan
een typering van Aischulos, Sophokles en
Euripides en een beschrijving van de van
hen bewaarde tragedies. Schrijvers be
geesterde belangstelling doet hem de nuch~
tere realiteit wel eens uit het oog verlie~
zen. Men brengt de oudheid niet nader
tot de moderne mens door haar te ideali-seren. M. F. A. Brok
-

793

is, dat de vertalingen uit dichters die het
soepele vers van Wordsworth, Keats en
Shelley het dichtst benaderen, ook het
best zijn weergegeven in de taal waarin
die dichters hun voorbeelden en inspiratie
zochten. Mede om dit tweede gedeelte is
het boek vooral waardevol voor het Engelse publiek, waaraan in kort bestek een
overzicht wordt geboden van de hoogtepunten in de Nederlandse poëzie. De
Europese verbondenheid van het Neder~
lands literair leven en streven, die helaas
maar incidenteel behandeld wordt — namelijk alleen dan wanneer de schrijver
kan putten uit een van zijn vroegere pu~
blikaties r, blijkt in de Middeleeuwen te
bestaan in een invloed uitoefenen én onr
dergaan, in de Renaissance daarentegen
meer in een invloed uitoefenen en in de
Beweging van Tachtig in een invloed ondergaan. Het blijft echter jammer, dat het
boek te haastig door de geschiedenis
moest benen. Daardoor zijn enkele figuren
onbehandeld gebleven, die we slechts
node hebben gemist. Soms ook vonden we
een dichter te vlak geïnterpreteerd, zo
bijvoorbeeld Boutens. De liefhebber van
de vaderlandse letteren en de vakman
zullen echter hun plezier beleven aan het
boek, omdat het enige kwesties van lite raire afhankelijkheid uit de doeken doet
en menig boeiend inzicht geeft in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse liter
ratuur. P. Jong
.

Poetry of the Netherland in its European
context 1170-1930, illustrated with poems
in original and translation by Theodoor
WEEVERS, Professor of Dutch Language and Literature in the University of
London. — University of London, The
Athlone Press, 1960.
Wat Prof. Weevers met de titel van zijn
boek teveel schijnt te beloven, trekt hij al
dadelijk terug in het voorwoord, waar hij
zegt, dat hij slechts een greep zal doen uit
de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde. Deze greep wordt, zoals hij zelf
aangeeft, bepaald door enige van zijn
vroegere publikaties, die in dit boek, onr
veranderd of bewerkt, werden opgenomen. Achtereenvolgens beschrijft Prof.
Weevers de plaats van de Nederlanden in
de Middeleeuwse poëzie, het Middeleeuw~
se drama, de literatuur uit de Renaissance
en de verdere ontwikkeling tot en met de
Beweging van Tachtig. Een afsluitend
hoofdstuk handelt over de idee van ,,Holland" in de Nederlandse Letteren. Het
tweede gedeelte van het boek bevat metrische — soms tevens berijmde — verta~
lingen van Nederlandse poëzie. Opvallend

BEER, E. S. de Ed.) , The Diary of John
Evelyn. — Oxford Un. Press, London,
1959, 1307 pp., 30 sh.
Het dagboek van John Evelyn (16201706) heeft, naast dat van Samuel Pepys,
een plaats gevonden in de Engelse literar
tuur. Als student te Oxford begint hij aantekeningen te maken, maar verzuimt niet
om de leemte der eerste twintig jaren aan
te vullen met gegevens van anderen en
eigen herinnering: zodoende bestrijkt het
dagboek praktisch het gehele, lange leven
van deze mens. De belangrijke historische
gebeurtenissen als b.v. de moord óp Charles de Eerste, de Restoratie, de brand van
Londen, de komst van de Hollandse Stadhouder, en voordien de nederlaag in de
eerste Engelse Zeeoorlog uit onze geschiedenisboeken, worden besproken; een
vrij gedetailleerd verslag wordt gegeven
van zijn buitenlandse reizen, waarvan de
eerste Evelyn naar ons eigen land voerde;
hij blijkt zich bijzonder te interesseren
voor de schilderkunst en de architectuur,
terwijl ook de wonderlijke mensen en dieren die men in een circus pleegt te zien,
,
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zijn volle belangstelling hebben. Hij is sober wanneer hij over zijn gezin te schrijven komt: maar een goed verstaander
heeft hier aan een half woord genoeg, en
een enkele keer zijn zulke sobere woorden
van een klassieke schoonheid. Evelyn was
een vroom man, zoals blijkt uit zijn trouw
kerkbezoek, uit het gebed dat hij bij iedere
volgende verjaardag in zijn dagboek opneemt, uit de notitie die hij maakt van de
aanhoorde preek. Alleen hier heeft de uitgever het dagboek ingekort: Evelyn
schreef veel meer neer van de preek dan
hier wordt weergegeven. Deze wetenschappelijke uitgave is een voortreffelijk
stuk werk, een kostbaar bezit voor zowel
de letterkundige als de historicus en voor
iedereen voor wie het verleden niet dood
en voorbij is. Een index van ruim drie
honderd vijftig kolommen verhoogt de
waarde en bruikbaarheid van dit boek,
waarvan bovendien de prijs beslist aan de
erg lage kant ligt. W. Peters
HELWIG, Werner, Raubfischer in Hellas. Roman. — Jakob Hegner, Köln und
Olten, 1959 210 S., D.M. 4.80.
Deze bijzondere roman, bijzonder door
inhoud en stylering, verdient meer dan
gewone belangstelling. De fabel is de visserij met dynamiet van een groepje vissers
in een verloren baai aan de voet van de
Pelion in Griekenland. Een vriend uit
Hamburg bezoekt zijn Oostenrijkse vriend,
die zich met die vissers vermengd heeft
en geheel de hunne is geworden. Het verhaal is boeiend, uiterst pregnant en plastisch geschreven, en met penetrante kracht
van overtuiging. Doch de schrijver wil
meer dan een spannend verhaal. Hij stelt
het geciviliseerde westerse leven tegenover een leven dat drijft op instinctieve
krachten en tendensen, met de slotsom
dat dit laatste geen bevredigende levensbasis vormt en geen toekomstmogelijkheid
biedt. Hij schreef zijn boek onder het Hitlerregime en koos deze vorm, omdat hij
slechts zo gehoor zou kunnen vinden.
Taal en inhoud zijn beide even lapidair
en oorspronkelijk. Een roman zoals er
slechts enkele in een decennium geschreven worden. J. van Heugten
TREVOR, Meriol, Shadows and Images.
--- MacMiillan, London, 1960, 273 pp., 15
sh.
Het is geen geringe opgave om het gehele
leven van Newman te verwerken in een
roman, waarin hij zelf niet eens de hoofdpersoon is. De dood van zijn zusje Mary,
zijn succes als student en later als domi~

nee te Oxford, het beruchte Tract 90, zijn
bekering, het Achilli proces, het herstel
van de hiërarchie, het schrijven van een
boek als The Development of Christian
Doctrine, de mislukking van de Ierse Universiteit, de botsing met Manning, de kardinaalshoed, zijn dood, en vele andere gebeurtenissen vinden hun plaats in deze be..
trekkelijk korte roman, met iets van een
geniale vindingrijkheid. Hoofdpersoon in
de roman is een domineesdochter, die een
katholiek huwt, daarna zelf katholiek
wordt en met een onopdringerige toevalligheid herhaaldelijk in contact komt met
Newman. Het leven en het karakter van
deze vrouw blijven de lezer fascineren,
hetgeen verklaart waarom de roman nimmer de indruk wekt van een tour de force
te zijn. W. Peters
Pocketsalamanderreeks. Querido, Amsterdam.
E. BRETON DE NIJS, Vergeelde portretten. Uit een Indisch familie-album. —
Een uit Dichtung und Wahrheit bestaand
relaas van een Indische (toen nog ,,Indische") familie. Zeer onderhoudend geschreven.
Humphrey D. COBB, Op het veld van
eer. Vert. — Herdruk van een bittere,
wrange oorlogsroman uit de eerste wereldoorlog. R. S.
Prismaboeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1960, f 1.25 per deel.

F. J. M. LAVER, Elektriciteit en elektro-

nica.. Vert. — Een populair werkje dat
ieder nieuwsgierige zal bevredigen.
Werner von BRAUN en Willy LEY, De
verovering van het wereldruim. Vert. r
Wie belang stelt in ruimtevaart en reizen
.naar de maan, vindt hier zijn gading.
R. H. BARROW, De Romeinse en de
Westerse beschaving. Vert. — Een boeiende beschrijving van het Romeinse volk
en zijn invloed op de latere eeuwen.
Jacob BURCKHARDT, De cultuur der
Renaissance in Italië. 2 deeltjes. -- Een
heruitgave van het beroemde werk van
Burckhardt, waarin hij de Renaissance
beschrijft als de ontdekking van het individu.
Compton MACKENZIE, Monster gezocht. Vert. --- Een humoristisch verhaal
rond het bekende Loch-Ness-monster.
Dorothy L. SAYERS, Zwaar vergif.
Vert. , Een spannende detective, waarin
Lord Peter weer eens triomfen viert.
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f 1.50.
Dr, Mr. H. van den BERGH, Pruiken,

Goethe onderscheidde een epistemologische en een ontologische waarheid, en
bracht enig inzicht in het esthetische. De
19e eeuw corrigeerde deze opvatting door
niet meer te spreken over de Wahrheit
der Dichtung, maar over de Wahrheit der
Dichter. De modernen hebben het waar~
heidsbegrip nog verengd tot wat zij noemen de „individualpsychologische Echtheit". Een rijke bloemlezing — met o.m.
een onuitgegeven tekst van Herder —
stelt de lezer in staat om zelf de uitspraak
der literatoren te vergelijken met Kaysers
interpretatie. M. De Wachter

Schelmen en Koketten. — Een nogal pikant relaas van het Italië der 18de eeuw,
Italië in zijn schijnschone vervaltijd.

HIEBEL, Fr., Christian Morgenstern. —
A. Francke-Verlag, Bern, 1957, 241 pp.,

Dr. M. J. VERMASEREN, Mithras de
geheimzinnige god. — Een wetenschappelijk relaas over de in het late Romeinse
rijk binnengedrongen Perzische god Mithras. f 1.50.

Dorothy FARNUM, De godin van oudZuilen. --- Een biografie van de bekende
Bella van Zuylen, een grootheid uit de
tijd van het ondergaande ancièn régime!

f 2.90.
Manuel van LOGGENT, Mozes in Egypte. Roman. -- Een goed geschreven fictie
van Mozes, die, terwijl farao Ichnaton de
zonnegodsdienst tracht in te voeren, Israël
tot de Jahweh-cultus opleidt. f 1.50.
Phoenix-pockets. W. de Haan N.V. en

N.V. Standaard-boekhandel.
Dr. Anne BERENDSEN, Het meubel. —
Een rijk geïllustreerde vrehandeling over
„het meubel" sinds de Renaissance. Een
facet der cultuurgeschiedenis.
Drs. H. van PRAAG, Pedagogiek in theorie en praktijk. .-- Dit werkje biedt een
goed overzicht over wat de titel zegt. Het
is voorzien van veel foto's. De schrijver
wil meer humor in de opvoeding brengen.

Prof. Dr. I. M, van der VLERK en Prof.
Dr. Ph. H. KUENEN, Logboek der aarde. , Een „geschiedenis" van de aarde
( ongeveer) , van de oudste diersoorten tot
aan het verschijnen van de homo sapiens.
Geïllustreerd.

Dmitri MEREJKOWSKI, Het leven van
Leonardo da Viaci. --- Een herziene herdruk van het bekende werk van de Russi~
sche auteur. Geïllustreerd. R. S.

KAYSEI , W., Die Wahrheit deer Dichter
(Ro-Ro-Ro, 87) . — Rowohlt-Verlag,
Hamburg; De Intern. Pers, Berchem, 1959,

162 pp., ing. Fr. 30.
Het is soms moeilijk in de letterkunde om
de draagwijdte van woorden als mystiek,
geloof, waarheid enz. te onderkennen. K.
schetst in dit werkje verschuivingen van
het begrip waarheid in de Duitse letterkunde van de 16e eeuw tot heden. Tot in
de 18e eeuw geloofde men in een vast be^
staande waarheid, meestal de christelijke
waarheid. Daarna ontstond het bewustzijn
van de fictionaliteit in de letterkunde:

geb. Zw. Fr. 15.80.
Morgensterns verzen getuigen van een
levensgevoel dat voor ons tot een nauwer
lijks voorstelbaar verleden behoort. Deze
omvattende studie is dan ook welkom:
leven, persoonlijkheid, algemene exegese
van het werk. In dit werk zegeviert de
kracht van een innerlijk leven over de
uiterlijke moeilijkheden, maar vooral over
de ontbindingsatmosfeer van zijn tijd.
Sterk beïnvloedbaar, en daarom niet gemakkelijk tot een reeks invloeden te herleiden, zeer religieus, zelfs mystiek in
aanleg, en daarom niet gemakkelijk voor
confessionele lezers te duiden. Terecht
stelt S. hem, in contrast met George of
Rilke, als een echte religieuze natuur
voor, die van uit het pantheïsme en een
later persoonlijk beleefde Godsvereniging,
tot de genadewereld van de centraal be~
leefde Christus komt, hetgeen hem redt
voor het esthetisme, dat zijn hele generatie
bedreigt. Dit onderwerp is echter zeer delicaat, en een grondiger studie van deze
christelijke elementen en hun juiste beter
kenis ware zeker niet ongewenst.
A. Deblaere

EMRICH, W., Die Symbolik von Faust
H. — Athenaeum-Verlag, Bonn, 1957,
484 pp., geb. D.M. 28.
Deze lijvige studie gaat uit van de sym~
boliek in Faust II, om eigenlijk de symboliek in heel Goethes werk te behandelen:
Faust II is er immers de bekroning van.
Een onuitputtelijke mijn van gegevens,
verklaringen met bewijs, relaties met
Goethes activiteiten op alle gebieden, toespelingen op zijn wetenschappelijke kennis, op zijn persoonlijke wisselende levensinzichten en ervaringen. Alleen voor
de verklaring van het slot, Fausts redding, zal de aandachtige lezer S. 's uiteenzetting niet overtuigend vinden: hij blijkt

796

BOEKBESPREKING

een christelijke exegese te moeten afwij~
zen, omdat ze niet overeenkomt met de
gereformeerde leer. Ware S. even goed
op de hoogte geweest van de christelijke
leer over genade, liefde en mensenwerk,
als over de Goetheliteratuur, dan had zijn
oordeel wellicht genuanceerder geklonken.
Daar de le uitgave van dit boek weldra
onvindbaar was, zal deze 2e zeer welkom
zijn, niet alleen voor vakmensen, maar
voor alle literatuur~ en Goethe-liefhebr
bers. Een monumentale summa, en een
betrouwbare voorbereiding tot de eigenlijke esthetische interpretatie.
A. Deblaere
HOFFMANN, E. T. A., Poetische Werr
ke, II. ----- W. de Gruyter, Berlijn, 1958,
320 pp. geïll., D.M. 22.
Dit deel bevat de roman Die Elixire des
T eu f els. Realistische generaties hadden
voor een dergelijke spook.. gruwel- en
bloedroman slechts misprijzen. Maar het
is duidelijk, dat H. vanaf de aanvang zijn
dubbelganger en de incestueuze machten
in een erfelijk belast geslacht als zeer
reëel opvat: de romangestalten zijn de
projecties en symbolen van de geheime
dubbele persoonlijkheden in 's mensen
verscheurde wezen. Onze tijd heeft meer
oog voor deze psychologische ondergronden, en herstelt zelfs de romans noirs
weer in ere. Voor hem is de monnik Medardus, met zijn dubbelganger, met zijn
mengsel van mystiek en wreedheid, van
religieus fanatisme en sexuele uitspattin~
gen, van behoefte aan reinheid en liefde,
die de dood van het beminde wezen heimelijk als bezit geniet, niet zo irreëel.
Onze tijd heeft ook meer zin voor de macabere humor van de roman: Medardus
wordt als braaf monnik weer in zijn
klooster opgenomen, hij is immers „normaal"; en zoals ieder ander wordt hij
slechts door liefde en genade gered: hetgeen niet meer de zwarte humor zegt,
maar H.'s diepste overtuiging, de zekerheid die zijn eigen leven redde.
A. Deblaere
KUNST EN
CULTUUR
SEUPHOR, Michel, Die Plantik unser s
Jahrhunderts. — Verlag M. DuMont
Schauberg, Keulen, 1960, 372 pp., 411 ill.,
geb. D.M. 56.
Wij zijn blij tesamen met het artikel van
Michel Seuphor, dat elders in dit nummer

wordt gepubliceerd, zijn standaardwerk
over de moderne beeldhouwkunst te mor
gen voorstellen. Na zijn baanbrekend
werk over de abstracte schilderkunst heeft
de Antwerpenaar M. S. (ps. voor F. Berckelaers) met oneindig veel toeleg en geduld een synthetisch woordenboek van de
moderne beeldhouwkunst sinds Rodin samengesteld, dat in vele opzichten een
merkwaardig werk is geworden. Na de
overzichten o.a. van C. Giedion-Welcker,
E. Trier, C. Gertz, W. Hofmann, Ch.
Wentinck maakt S. als het ware een bestand op. De grootste helft van het boek
is een synthetische studie over de beeldhouwkunst in de verschillende landen, de
andere helft bevat alfabetisch geschikte
biografieën van 431 moderne beeldhouwers. Beide delen zijn uitstekend geïllustreerd. Om de opvatting van M. S. over
de moderne beeldhouwkunst te leren kennen verwijzen wij naar zijn artikel. Het
boek geeft vanzelfsprekend een meer genuanceerd en rijker uitdrukking ervan,
maar het deelt ook in de vrij sterke eenzijdigheid van sommige beweringen, die
al te scherp zijn geformuleerd om nog
juist te zijn. Voor wie S. kent en weet
wat hij precies met die beweringen bedoelt zijn ze aanvaardbaar. Wie deze
maatstaf niet bezit moet hem haast noodzakelijk verkeerd interpreteren als hij op
de rustige afgewogenheid van de moderne
sculptuur een al te hel licht laat vallen
ten nadele van de schilderkunst. Verder
mag men in dit boek niet op de eerste
plaats een nieuwe historische interpretatie
van het fenomeen van de moderne beeldhouwkunst zoeken, wel een verzameling
boeiende annotaties van iemand die in de
moderne sculptuur levenswaarden heeft
ontdekt. En dit is toch wel het voornaamste. Het boek verschijnt ook in het
Frans en het Engels. S. Heester
BOECKLER, Albert, Deutsche Buchnlalerei. ^-- K. R. Langewiesche Nachf. H.
Koster Königstein i.T., 1959, 160 pp., 140
pl., geb. D.M. 12.80.
SALMI, Mario, Italienische Buchmalerei.
^- Hirmer Verlag, München, 80 pp., 99
ill., 97 klpl., geb. D.M. 84.
De heruitgave van de twee „Blaue Bijcher" over Duitse middeleeuwse boekver-luchting is een merkwaardig werk geworden. De dubbele inleiding stamt van de
beste kenner Albert Boeckler. Hij deed de
( bijzonder goede) keuze van de platen en
schreef er de notities bij. Het boek bezit
niet het luxe-karakter van vele hedendaagse uitgaven, maar overtreft vele
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daarvan in wetenschappelijke nauwgezetheid, overvloed aan materiaal en zorgvuldige uitvoering. Deze tegenstelling gaat
echter niet helemaal op voor het boek van
Mario Salmi over de Italiaanse boekverluchting. Dit is inderdaad een luxueuze
uitgave, maar van een hoge wetenschappelijke standing. Zij werd opgemaakt ter
gelegenheid! van de grote Romeinse tentoonstelling, gewijd aan de historische
ontwikkeling van de Italiaanse miniatuurkunst, in 1953-1954. In een zeer geserreerde inleiding schetst prof. M. Salmi,
die voor deze tentoonstelling verantwoordelijk was, de historie van deze tak van
het Italiaanse kunstpatrimonium die tot
nog toe en ten onrechte slechts matig interesse wekte, en zeker nog niet in een
dergelijk gestoffeerd overzicht werd behandeld. Haast elk besproken werk wordt
ook met een of andere afbeelding eruit
geïllustreerd in de kleinere zwart-witreprodukties in de tekst of in de kleurplaten
van meestal groot formaat. De reprodukties zijn over het algemeen wel verzorgd
maar blijven toch beneden de kwaliteit
van die uit het boek van Boeckler.
G. Bekaert
HOFMANN, Werner, Henry Moore. --Fischer Bücherei, Frankfurt a.M., 1959,
104 pp., 70 ill.
Dit „Buch des Wissens" is als het ware
een gevulgariseerde samenvatting van de
twee grote boekdelen die David Sylvester
wijdde aan de geschriften en de werken
van de grote Engelse beeldhouwer Henry
Moore. Onze medewerker Werner Hofmann schreef voor dit boek een korte,
maar substantiële inleiding en bezorgde
de rijke aantekeningen bij de platen.
G. Bekaert
GERHARD, H. P., Welt der Ikonen. —
Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen,
1957, 226 pp., 90 ili., 23 klpl., geb. D.M.
24.50.
De auteur stelt zijn boek over de ikonen
zeer bescheiden voor als was het alleen
bedoeld voor het Duitse niet-gespecialiseerde publiek, dat met buitenlandse publikaties niet vertrouwd is. De waarde
echter van de synthese die hij naar voren
brengt is niet aan deze grenzen gebonden.
Zeer breed opgezet begint de auteur zijn
studie met een overzicht van de beeldenverering bij Joden en Grieken en in het
vroegste Christendom; behandelt daarna
de ikonenkunst in Byzantium, de Balkan
en Rusland; in een drietal aanhangsels
spreekt hij over de verhouding van ikoon
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tot kerkruimte, over de techniek van de
ikonenschildering, over de verschillende
scholen en de mogelijkheid van hun datering. Het is waar dat H. P. Gerhard wel
niet veel nieuwe gegevens naar voren
brengt. Maar op bepaalde ogenblikken is
het een grote verdienste het vele uiteenliggende samen te brengen tot een over~
zichtelijke eenheid. Een betere inleiding
tot de wereld van de ikonen kennen wij
niet. G. Bekaert
SNYDER, Geerto, Bauten im Werden. r
Bruckmann Verlag, München, 1960, 71
pp., 38 ill.
Van Prof. Dr. G. A. S. Snyder, van wie
Streven in het jongste maartnummer de
bijdrage over het Arnolfini~huwelijk mocht
publiceren, verscheen een kleine, doch
zeer boeiende monografie over de bouwwerf gedurende vijfduizend jaar met de
sprekende titel Bauten im Werden: Baustellen aus f iinf Ja.hrtausenden. Alleen een
prof. Snyder kon op het idee komen om
een dergelijk onderwerp vanuit de kunst-,
of liever vanuit de cultuurgeschiedenis te
benaderen. Hij alleen verstaat het een
dergelijke massa uiteenliggende en op het
eerste gezicht soms nietszeggende documenten (waaronder ook enkele grote
kunstwerken) in een organische eenheid
tot leven te brengen. Hoewel hij zich
haast uitsluitend houdt bij een beschrijving van de documenten die hij ter illustratie uitkoos, toch groeit het opstel boven die beschrijvingen uit tot echte cultuurhistorie ,die ons, al lijkt het langs een
nevenpoortje, met de mens zelf en zijn
sociale situatie gedurende die vijfduizend
jaar geschiedenis in contact brengt.
G. Bekaert
KAYSER, W., Das Groteske, seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. — Gerhard Stalling Verlag, Hamburg, 1957, 228
pp., 28 zwart-wit reprod.
Kayser besluit dit boek met de bescheiden
opmerking, dat hij slechts een poging heeft
willen ondernemen om het fenomeen van
het groteske te belichten en door enkele
wegwijzers de rijke gebieden aan te duiden. Die bescheidenheid eert de schrijver,
maar geeft toch te weinig de rijkdom van
dit boek weer. Want het is waarlijk een
goudmijn aan inzicht en synthetisch verwerkt materiaal. Dit materiaal wordt uitvoerig aangegeven op twintig bladzijden
werknota's. K. volgt het fenomeen vanaf
de Renaissance tot op onze dagen, in de
produktie van Italië, Duitsland, Frankrijk,
Engeland. Ons cultuurgebied wordt voor-
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treffelijk vertegenwoordigd door analyses
van Breugel, J. Bosch en James Ensor. De
illustraties voltooien de bruikbaarheid en
waarde van dit werk. M. De Wachter

WETENSCHAP

De actualiteit der wetenschappen. Interfacultaire voordrachten in 1957 gehouden
aan de Vrije Universiteit. --- Uitg. J. H.
Kok N.V., Kampen, 91 pp.
Deze voordrachten vertolken de behoefte
van de moderne wetenschapper om de
enge kaders van zijn gespecialiseerd vakgebied te doorbreken, en zich ook open te
stellen voor de verworvenheden van de
andere wetenschappen. Prof. Dr. J. Waterink belicht in een eerste lezing de actualiteit van de theologie. Deze immers
ligt volgens hem als wetenschap in de
volste zin vervlochten in de geestelijke,
culturele en praktische problematiek van
het heden. De theoloog is niet louter toeschouwer in het wetenschappelijk bedrijf,
maar heeft krachtens eigen onvervreemdbare roeping het licht der Openbaring te
laten schijnen op de andere terreinen van
wetenschapsbeoefening. Prof. Mr. P. J.
Verdam confronteert de tijdsgeest met het
recht door te tonen hoe de rechtswetenschap door haar essentiële verbondenheid
met de rechtstoepassing hiermede behoed
wordt voor al te theoretische aberraties.
Het recht heeft de actualiteit te beoorder
len, te stimuleren en af te remmen. Door
dit regelen en beoordelen van de actualiteiten richt de rechtswetenschap deze tevens, en bepaalt zo mede of de maatschappij christelijk zal zijn of niet. Prof.
Dr. J. Booij beschrijft de actualiteit van
de neurobiochemie aan de hand van de
merkwaardige ontwikkeling van de psy~
chiatrie. Hij toont hoe agentia van zuiver
materiële aard het psychisch leven op
markante wijze kunnen beïnvloeden, om
daaruit af te leiden de nauwe relatie tussen biochemisch patroon en psychische
structuur. Prof. Dr. P. Groen spreekt over
de verantwoordelijkheid van de natuurwetenschapper tegenover de samenleving.
Het explosieve karakter van de technische
ontwikkeling, mede te danken aan de natuurwetenschappelijke uitvindingen, tesamen met de menselijke neiging tot totalitaire exploitatie van de natuur beangsti-q.en het christelijk specifiek natuurwetenschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel.
J. W. de Pous, Econ. Drs., vraagt zich als
econoom af of het proces van inkomens-

vorming en inkomstenbesteding in onze
huidige maatschappij geen ernstige belemmeringen zijn voor de van God gekregen
cultuuropdracht. Daartoe schetst hij achtereenvolgens de onderhoudstheorie van
Ricardo, de grensproduktiviteitstheorie, de
monopolistische concurrentie, de inf latio.
nistische loon~ en prijsontwikkeling en ten
slotte de gecoördineerde loon- en prijspo
litiek, ze tevens aan een kritische en ethir
sche beschouwing onderwerpend. Deze
serie lezenswaardige opstellen verschaffen
ons een gelovige visie op de mogelijkheden die genoemde wetenschappen bieden
om de moderne mens aan te spreken. Ch.
MACKE, W., Quanten. ---- Akademische
Verlagsgesellschaft Geest Portig K.-G.,
Leipzig, 1959, 495 pp., D.M. 29.50.
Dit leerboek der quantenmechanica vormt
het tweede deel van een zesdelig leerboek
der theoretische fysica, dat door Macke
wordt geschreven. Het is een uitgebreid
leerboek op het niveau van de kandidaten-colleges der Nederlandse universiteiten. De keus van de onderwerpen en de
volgorde van behandeling wijkt af van
wat men in de bestaande leerboeken op
dit gebied gewoonlijk vindt; de relativisti..
sche quantenmechanica wordt niet geger
ven, omdat schr. daaraan zijn zesde en
laatste deel zal wijden. De behandeling
zelf van ieder onderwerp is minder compact dan men in de Amerikaans-Engelse
boeken gewend is. Schr. geeft liever wat
te veel dan te weinig uitleg. Hij doet het
echter op een overzichtelijke en didactisch
verantwoorde wijze. Men kan aan het
boek goed merken, dat schr. lang college
heeft gegeven over dit vak. Schr. gaat
nooit in op de wijsgerige problematiek,
die de quantenmechanica oproept. Zijn
formuleringen doen echter vermoeden, dat
hij zich distantiëert van de Kopenhaagse
School. Het is te betreuren, dat schr.
nooit literatuurverwijzingen geeft, behalve
de vermelding van een 8-tal algemene
werken op de laatste pagina. Met name
ook als naslagwerk zou dit boek veel gewonnen hebben, als schr. hier enige aandacht aan had besteed. Tenslotte: de uitgave is fraai verzorgd. P. van Breemen
Conservatisme en Progressiviteit in de
Wetenschap. — J. H. Kok N.V., Kampen,

1959, 84 pp.,

f 3.90.

Dit boekje bundelt 5 interfacultaire voordrachten, die van 17 tot 21 februari 1958
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
werden gehouden. Zij beogen aan de stu-
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denten enig denkbeeld te geven van de
werkwijze en de problemen van andere
dan hun eigen faculteiten, alsmede het
inzicht te verdiepen in de betekenis van
de beginselen der V.U. voor de verschil~
lende vakwetenschappen. Zij confronte
ren ons inderdaad met een universiteit,
die een eenheid, een universitas, vormt,
doordat zij het voorrecht heeft een levensbeschouwing te bezitten, waarin de ver~
schillende speciale wetenschappen orga-nisch hun plaats kunnen vinden. Dit doet
weldadig aan. Ieder der 5 colleges laat
uitkomen, hoe de reformatorische principes de plaats bepalen, die aan de onder~
haX7ige wetenschap toekomt, en die haar
opneemt in een groter geheel. Het ligt
voor de hand, dat de sprekers hun standpunt uiteenzetten aan de hand van enkele
concrete problemen uit hun vakgebied.
Allen eindigen zij met het getuigenis, dat
zij in hun geloof de kracht vinden om het
dilemma conservatisme-progressiviteit te
overstijgen. De theoloog Nauta behandelt
enkele voorbeelden van vermeende progressiviteit en van star conservatisme in
de geschiedenis van de reformatorische
theologe. De vraag naar het criterium
voor een juiste progressiviteit beantwoordt
hij (helaas) niet, maar hij geeft slechts
een drietal kanttekeningen, die tot het
antwoord kunnen bijdragen. De chemicus
Hoijtink beschrijft de verdeeldheid in de
chemie, waar anorganische, organische en
fysische chemie náást elkaar werken. Hij
bezweert ons, om de scheidsmuren neer te
halen, door te stoelen op een fysische
theorie (de quanten-mechanica) , die breed
genoeg is om heel de chemie vruchtbaar
te inspireren. Hij waarschuwt tenslotte
kort tegen de gevaren van positivisme en
pragmatisme enerzijds, en van de dialectisch-materialistische natuurfilosofie an~
derzijds. De filosoof Vollenhoven behandelt in een al te compact college hoe rationalisme en irrationalisme worden overstegen door de wet. Wie niet uit andere
bron reeds op de hoogte is van de zgn.
wetsfilosofie, zal veel moeite hebben dit
betoog te volgen, laat staan te onderschrijven. De econoom Thierry houdt een
boeiende en interessante voordracht over
de oude en de moderne bedrijfsleiding; hij
is concreet en spreekt ook niet-vakgeno-ten aan. Zijn opmerkingen zijn vaak kostbaar. Tenslotte behandelt de medicus Michaël vooral de eerbied voor het leven als
conservatief principe der geneeskunde.
Het valt op, dat schr. veel aandacht besteedt aan het standpunt van de Katbb°'-2 -ke Kerk; hij spreekt er iren; --' en waar-
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derend over. Daarom is het des te meer te
betreuren, dat hij op p. 78 zegt: „bij vrij
zeker .... levensgevaar een vrouw te ster
riliseren wordt van R.K. standpunt veroordeeld", want dit is onjuist. Bij de opmerking op p. 70, dat Paus Pius IX (niet
Pius X) in 1867 verklaarde, dat het em
bryo van het ogenblik der ontvangenis af,
als een menselijk wezen moet worden erkend, zou een bronvermelding mij uiten
mate dierbaar zijn, omdat het mij voorkomt, dat hier meer nuance geboden is.
Mogen deze kleine rechtzettingen de waardering van de recensent voor het hier gebodene uitdrukken. P. van Breemen
KAMKE, E., Differentialgleichungen. --Akademische Verlagsgesellschaft Geest i
Portig K.~G., Leipzig, 1959, I: 666 pp.,

II: 243 pp., D.M. 36.80 en D.M. 16.---.
Het boek van Kamke is een zeer omvangrijk werk over differentiaalvergelijkingen
met een zeer beperkte doelstelling. Het
doel dat schr. zich stelt is n.l. heel direct
op de praktijk gericht: hij wil de dif f eren~
tiaalvergelijking oplossen. Existentiebewijzen b.v. komen praktisch niet ter sprake. Daarom zal dit boek de moderne mathematicus ten enen male niet aanspreken.
De man echter, wiens wiskundige belangstelling zich beperkt tot het oplossen van
de vergelijking, die hij tegenkomt, zal met
dit boek wel tevreden zijn. Na eerst de
algemene oplossingsmethoden voor de algemene differentiaalvergelijking en voor
de rand~ en eigenwaarde-problemen te
hebben behandeld, wijdt schr. verder het
grootste deel van zijn boek aan een verzameling van ong. 1500 differentiaalvergelijkingen met hun oplossingen, keurig in
lexicografische volgorde gerangschikt. Het
tweede deel volgt hetzelfde ritme voor de
partiële differentiaalvergelijking van de
eerste orde; hier wordt een lijst van ong.
300 opgeloste vergelijkingen geboden.
Hiermede is het voor en het tegen van dit
boek wel voldoende getekend. In het
voorwoord vermeldt schr. nog dat alle
oplossingen gecontroleerd zijn! Om het u
maar gemakkelijk en veilig te maken!
Jammer dat de bijlagen uit latere edities
langzamerhand niet in de tekst zijn opgenomen. P. van Breemen

PRIWALOW, I. I., Einfiihrung in die
Funktionentheorie III. , Teubner, Leivzig. Importeurs: 1. M ii1nn^-- rr, &3•lister~
dam, 1450. I o0 pp f 13.55.
Dit derde en laatste deeltje is in dezelfde
stijl geschreven als zijn beide voorganr
.,
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gers, die resp. in april en december 1959
in dit tijdschrift werden besproken. Ook
hier is de rustige, soms breedsprakige docent aan het woord, die geen moeite
spaart om de zaken zo helder mogelijk
uiteen te zetten, en er ook niet voor terug
schrikt om hetzelfde nog eens met andere
woorden te herhalen. Het is een stijl, die
wij in onze leerboeken niet zo gewend
zijn, maar die met name door mensen die
op zelfstudie zijn aangewezen, zeer gewaardeerd zal worden. De inhoud van dit
derde deeltje wordt vooral gevormd door
enkele grepen uit de theorie van de elliptische functies en van de conforme afbeelding. De hoofdstukken sluiten met een
aantal vraagstukjes ter oefening.
P. van Breemen

BARANOW, W. I., Radiometrie. —
Teubner, Leipzig. Importeurs: J. Meulen-

hoff, Amsterdam, 1959, 422 pp., f 33.—.
Dit werk over stralingsmeting is vooral
bedoeld voor geologen, mineralogen, etc.
Zij vinden in dit boek vermoedelijk alles
wat zij over radiometrie ooit eens zullen
willen naslaan. De fysische gegevens en
theorieën over de radioactieve straling en
het radioactieve verval worden op degelijke wijze behandeld, waarbij de lezer
ook een mathematische formulering niet
wordt bespaard. Daarna wordt de meting
van de radioactieve straling eerst theore~
tisch behandeld, terwijl vervolgens de in
de praktijk gebruikte apparaturen uitvoe~
rig worden beschreven (met schema's van
de gebruikte elektronica) . Een apart
hoofdstuk dat expliciet handelt over ra~
dioactiviteit en geologie, en een hoofdstuk
over veiligheidsmaatregelen bij het wer~
ken met radioactieve straling ronden de
tekst af. Tot slot volgen uitgebreide ta^
bellen met vele en veelsoortige gegevens
voor de praktijk. Alles bijeen vormt dit
boek een gedegen en uitvoerig naslagwerk
voor mensen, die de techniek van de stralingsmeting toepassen bij hun wetenschappelijk werk. P. van Breemen

VARIA
WERNINK, S.J., Dr. J. H. A., Woonwagenbewoners. — van Gorcum Co, Assen, 1959, 230 pp., f 12.50 en f 14.50.
L ociolo isch onderzoek van een marc
ginalle groen, .a- , ndertitel luidt, is
een dissertatie. De schrijver t. d e
woonwagenbevolking onderzocht en wel
die groep, die uit rasechte Nederlanders

bestaat, doch terzijde der gewone samenleving, reizend en trekkend en in woonkampen leeft. Hij heeft de voornaamste
aspecten dezer bevolkingsgroep onder de
loep genomen en kwam tot de conclusie
dat zij cultureel bij de overige bevolking
achterstaat, aan een zeker gevoel van
minderwaardigheid tegenover de burgerij
lijdt, moreel zeker niet ongunstig afsteekt
bij de overige bevolking en sterke onderlinge verbondenheid toont. Merkwaardig
is dat over geheel het land dit volkje voor
85 procent katholiek is. De laatste tijd
wordt er van hoger hand door kerk en regering veel zorg aan deze mensen besteed.
Het is een curieus boek dat menig belangstellende interesseren zal, ook doordat het
onderhoudend geschreven is.
P. van Alkemade
Oorlog en vrede.. — Dekker & van de
Vegt, Utrecht, Nijmegen, 1960, 191 pp.,

f8.—.
De studenten van Veritas te Utrecht hebben de lezingen, die een aantal prominente
figuren op het congres in mei 1959 over
„oorlog en vrede" hielden, thans gebundeld doen verschijnen. In het oktobernr.

van Streven 1959, p. 79, heeft B. J. Th.
Ter Veer een uitvoerig verslag van dit
congres en deze conferenties geplaatst.
Wij verwijzen naar deze bespreking en
bevelen „Oorlog en vrede" gaarne aan
alle belangstellenden aan. R. S.
DALE, van, Groot woordenboek der Nederlandse taal. 8ste druk, aflevering 12.
.— Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, f 3
per af!.
Deze 12de aflevering bevat de woorden
van „oprichtingsakte" tot „platworm"
Zulk een aflevering doorbladerend beseft
men de Sisyphusarbeid om geen enkel
Nederlands woord aan de aandacht te
laten ontsnappen. R. S.
FERRIER, Anne, Waren ze maar groot!
Vert. — Foreholte, Voorhout; Desclee de
Brouwer, Brugge, 1959, 207 pp., f 6.50.
Een Engelse huisvrouw, moeder van tien
kinderen, vertelt hier over haar ervaringen met een opeenvolgende schaar van
baby's. Zij schrijft hierover met lichte,
oergezonde humor en zij spot met al dat
overgecultiveerde, dat een normale gezinsuitbreiding en een gezond gezinsleven
in de weg staat. Geen boek met hoge pre*ies, maar prettige lectuur op een regenachti a aq.J. van Heugten

Mgr. L. J. SUENENS
Hulpbisschop van Mechelen

Een Levensprobleem

Liefde en Zelfbeheersing
Dit boek is in de eerste plaats bestemd voor allen die een verantwoordelijkheid dragen op het terrein van de sexuele opvoeding. Onrechtstreeks werd
het ook geschreven voor alle christenen van goede wil, die eerlijk en oprecht, liefde en zelftucht in hun huwelijksleven willen verzoenen. Het probleem op zich zelf is belangrijk, ook in ons land; het gaat om het evenwicht
in de mens en om zijn christelijke getrouwheid in de hedendaagse wereld.
„Meer dan ooit, zo schrijft de auteur, dient nu het stilzwijgen verbroken te
worden, ons volk vraagt richtlijnen, begrip en klaarheid".
De auteur, die reeds bekend is door meerdere belangrijke publikaties, behartigt deze problemen sinds vele jaren samen met een aantal medici en mora
listen. In dit boek geeft hij aanwijzingen en richtlijnen voor het gedrag van
de mens in het huwelijk; zijn werk is derhalve bestemd voor een zeer ruim
publiek. In het bijzonder richt dit boek zich tot medici, moralisten, opvoeders, ouders en jeugdleiders.

Uit de inhoud:
Hoe denken? — een levensprobleem — opheldering van een groot misverstand — sexuele zelftucht onontbeerlijk — zelftucht en vruchtbaarheid geboorteregeling.
Gedragslijn — de taak van de arts — de rol van de priester — de rol van
de intellectuelen en wetenschapsmensen , de rol van de opvoeder --- de
rol van jeugdleiders.
Formaat 13,5 X 20 cm , 164 pp.
Ingenaaid: 69 Fr.
gebonden: 96 Fr.
r--

Van Mgr. L. J. Suenens is vroeger verschenen:
Kerk heet missie (Het apostolaat: de levenstaak van de Kerk) .
Tweede druk — 13 X 20 cm — 212 pp.
Ingenaaid: 69 Fr. — gebonden: 85 Fr.
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Karl Barth

1

B. A. WILLEMS O.P.

Wir wollen pilgernd unter Andern,
in unsrer Art beharrlich sein.
Vermutlïch stellt sich dann im Wandern
des lángern Atems Vorzug ein.

EN heeft nog onlangs de vraag herhaald, die Leuba zich in 1947
over Karl Barth stelde: is hij een systematisch theoloog of een
profeet? 1 ) Wanneer men bovenstaand vers leest, dat de dertigjarige
Barth • in het gastenboek van de pastorie van Leutwil schreef, is men
geneigd hem in ieder geval een grote dosis „profetische" geest toe te
schrijven. Het voordeel van de langere adem is wel zo onmiskenbaar
aan zijn zijde, dat de samenstellers van Festschriften langzamerhand
in verlegenheid moeten komen. Op 10 mei 11. heeft Karl Barth zijn vierenzeventigste verjaardag gevierd en nog altijd geeft hij met onmiskenbare vitaliteit zijn colleges, werkcolleges (in drie talen) en „Sozietát"
( een wekelijkse, wetenschappelijke bijeenkomst met studenten in restaurant Bruderholz) aan de universiteit van Bazel. Tussen deze gerijpr
te Barth en de stormachtige periode van de „Anfánge" zoals Thurneysen die beschreef 2 ligt niet alleen chronologisch maar ook kwalitatief
-een groot onderscheid.

M

)

Afscheid van het liberalisme
Karl Barth werd geboren te Bazel op 10 mei 1886. Na drie jaar verhuisde de familie reeds naar Bern waar vader Barth professor voor de
kerkgeschiedenis en de exegese van het Nieuwe Testament was geworden. In 1890 werd in Bern Karl Barths broer Heinrich geboren, die
momenteel eveneens professor aan de universiteit van Bazel is en voor
wie begin van dit jaar een interessante jubileumbundel verscheen: Phir
losophie and christliche Existenz 3 ) , met bijdragen van Jaspers en Karl
Barth! De bekendheid van Heinrich Barth heeft zich echter steeds
enigszins in de schaduw van zijn oudere broer ontwikkeld.
Henri Bouillard S.J., die bij zijn beschrijving van Karl Barths ontwikkeling de beschikking heeft gekregen over onuitgegeven autobio1) H. Bouillard, Karl Barth. Parole de Dieu et existence humaine, dl. 2, Parijs 1957,
p. 285.
2) E. Thurneysen, Die An f ánge, Karl Barths Theologie der Frühzeit, in: Antwort,
Zollikon-Zürich 1956, p. 831-864.
3 ) Basel--Stuttgart 1960.
49 Streven - Jrg. XIII. Deel II. Nr. 9 juni 1960
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grafische notities en aan wie wij de meeste gegevens ontlenen, tekent
aan, dat Barth als gymnasiast een uitgesproken antipathie had tegen
de natuurwetenschappelijke en mathematische vakken. In 1904 begon
hij zijn theologische studie aan de universiteit van Bern, waar hij de
colleges van zijn vader volgde. In aansluiting bij de Duitse gewoonte,
die ook voor ons land meer navolging verdiende, bepaalde hij zich niet
tot één universiteit, maar bezocht in de jaren 1904-1909 meerdere
theologische faculteiten. Van Bern vertrok hij naar Berlijn waar beroemde professoren als Holl, Kaftan, Gunkel en Harnack doceerden.
Vooral de werkcolleges van Harnack over de vroegste kerkgeschied.er
nis volgde Barth met stijgend enthousiasme. De felheid, waarmee Barth
zich later tegen de liberale theologie zal verzetten, vindt mede zijn
grond hierin, dat hij zelf aanvankelijk welbewust deze stroming meebeleef de. Het „Turmerlebnis ', dat aan Barths commentaar op de brief
aan de Romeinen ten grondslag ligt, onthulde hem niet slechts de ware
aard van imaginaire tegenstanders, ook niet van tegenstanders op een
verre afstand, maar van de liberale theoloog die hijzelf in zijn studen.
tentijd geworden was 4
Eén wintersemester bracht Barth door in Tübingen bij Adolf Schlatter. Diens exegese was hem echter te conservatief, zodat hij reeds
spoedig vertrok en wel naar Marburg waarheen hij al lang gewild had.
Naast de prominente filosofieprofessoren Cohen en Natorp vond hij er
aan de theologische faculteit Wilhelm Herrmann. Heinrich Barth, die
enkele jaren later ook in Marburg kwam, werd vooral gegrepen door
het neokantianisme van Cohen en Natorp, die zijn denkrichting blij~
vend beïnvloed hebben. Karl Barth liep bij deze filosofen ook college,
maar werd toch meer door Herrmann geboeid. Zijn liberale theologie,
die zich meer op het terrein der ethiek dan van de dogmatiek bewoog,
was voor een belangrijk deel geïnspireerd door Schleiermacher en
Ritschl. Dit sloeg sterk aan bij Karl Barth, die reeds in Bern Kants
Kritik der praktischen Vernun f t gelezen had en dit boek dé ontdekking
van zijn studententijd in Bern noemde. Herrmann werd het grote idool
van de jonge Barth, die drie semesters in Marburg bleef en deze tijd de
mooiste jaren van zijn studententijd acht. In Marburg ontmoette hij
ook voor het eerst Eduard Thurneysen, die sindsdien Barths trouwe
wapenbroeder bleef door alle soms turbulente omstandigheden heen.
Toen Karl Barth predikant werd in het jurakanton Aargau, in het
kleine boerendorpje Sa f enwil, dat juist voor het eerst kennis maakte
met de problemen van een beginnende industrialisatie, was Thurney~
sen zijn collega in het naburige Leutwil.
) .

4)

Vgl. Credo, München 1935, p. 157: „Auch ich bin einmal liberal gewesen".
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Over deze periode schrijft Thurneysen: „Onze dorpen waren van
elkaar gescheidendoor enkele heuvels en dalen. Wel bezochten we
elkaar onophoudelijk, maar dit was ons niet genoeg. We hadden er een
enorme behoefte aan in broederlijke geest van gedachten te wisselen
over alles wat zoals we het toen uitdrukten in Kerk, wereld en
rijk Gods gebeurde. En omdat er toen in onze pastorieën nog geen
telefoon was -- wat werkelijk niet alleen maar een nadeel betekende
^-- kwamen we tot een levendige briefwisseling, die bijna wekelijks
werd gevoerd" $) . Momenteel zijn Barth en Thurneysen weer collega's,
nu als professoren in Bazel, waar Thurneysen de pastoraaltheologie
doceert.
In Safenwil was Karl Barth tien jaar lang, van 1911 tot 1921, de
onvermoeibare zielzorger. Hij koesterde geen aspiraties naar een leerstoel, de theologie werd aanvankelijk zelfs alleen bedreven als voorbe
reiding voor de preek. Voor de rest van de tijd stortte de predikant
zich in de sociale kwestie, die in het bergdorpje in hoge mate actueel
was. In 1915 trad Barth, begaan met het lot der arbeiders, toe tot de
sociaal-democratische partij. Aan Thurneysen schreef hij hierover: „Ik
ben tot de partij der sociaal-democraten toegetreden. juist omdat ik
probeer zondag na zondag over de eschatologie te preken, kon ik het
niet meer over mijn hart verkrijgen persoonlijk in een nevel boven de
huidige boze wereld te zweven. juist nu moest duidelijk gemaakt worden, dat het geloof aan het allergrootste het werken en lijden binnen
de onvolmaaktheden van deze wereld niet uit'- maar insluit. De socialisr
ten in mijn gemeente zullen mij nu ( . . . . ) hopelijk beter begrijpen.
En zelf hoop ik nu ook, niet meer ontrouw te worden aan de „wezen~
lijke" oriëntatie, wat me twee jaar geleden bij een dergelijke stap
nog wel had kunnen overkomen" 8 ) . Tijdens de wereldoorlog werden
Barths ideeën scherper omlijnd. Het religieus socialisme, dat we in zijn
jonge, meest sympathieke gestalte in ons land enigszins hebben leren
erkennen in de figuur van Henriette Roland Holst van der Schalk, verloor bij Barth aan krediet, toen bleek dat het zich toch niet geheel aan
een oorlogzuchtige ideologie kon onttrekken. De eschatologische beter
kenis van het „Rijk Gods" in de Heilige Schrift werd Barth steeds duidelijker, de christelijke hoop op de absoluut transcendente God overwon de al te kortstondige aardse verwachtingen van het socialisme. In
deze geest schrijft hij aan Thurneysen, dat de politieke en kerkelijke
aangelegenheden eigenlijk aan anderen moesten worden overgelaten.
De Kerk moet meer een echte christelijke gemeenschap in geloof en
5))

Vgl. Die An f ánge, p. 831.
t.a.p., 840.
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hoop worden en niet langer een verlengstuk van het staatsapparaat
blijven. Steeds onheilspellender acht hij de liaison. tussen Kerk en staat.
Kerk en christendom zijn al te aards gericht en langzamerhand wordt
Barth zich bewust, dat het met de eigenlijke (liberale) theologie niet
veel beter gesteld is.
Zo ontstaat vanuit de nood der praktijk de behoefte om opnieuw
achter de studeertafel plaats te nemen. Hij wil zijn groeiende visie aan
de bijbel toetsen. Samen met Thurneysen begint hij aan een werk, dat
oorspronkelijk niet voor publikatie bestemd is, maar alleen voor een
intieme kring van kennissen, om aldus de verkondiging nieuw echt
christelijk leven in te blazen. Barth schrijft een grondige exegese van
de brief aan de Romeinen, welke tenslotte in 1919 toch wordt uitgege~
ven. De grote centrale herontdekking, waardoor hij zich voorgoed van
de liberale theologie zal distanciëren, komt in deze eerste uitgave nog
niet zo markant naar voren. Dit geschiedt pas in de tweede totaal omgewerkte druk, -die in 1922 verscheen. Intussen had de eerste uitgave
toch reeds veel opzien gebaard en de nodige theologische glazen huisjes verbrijzeld. Barth was met één slag een bekende persoonlijkheid
geworden. Begin 1921 wees uit, dat zijn faam ook in Duitsland was
doorgedrongen. Het verzoek dat hem toen bereikte was beslissend voor
de uiterlijke gang van zaken in zijn levensloop. Hoe hijzelf hierop aar~
zelend reageerde toont zijn volgende uitlating van 1 februari 1921 : „Er
is hier een enorme steen in de stille vijver gevallen: vanuit Göttingen
ontving ik bericht, dat de gereformeerden (naar mij toeschijnt met toestemming van de faculteit) mij op een nieuw op te richten, vanuit Amer
rika te betalen.. leerstoel voor systematische theologie willen hebben!
Op 7 februari, wanneer minister Henisch naar Göttingen komt, moet
ik een . voorlopig niet bindend antwoord geven. Het liefste zou ik met
de eerste de beste trein naar - St.-Gallen komen om , met jou (Thurney~
sen) samen deze schadepost nader te bekijken: professor, systemati
sche theologie, Göttingen, Hannover, Duitsland, allemaal vraagtekens.
Amerika (het Westen!) op de achtergrond — een groot vraagteken" 7 ) . Verbazing, ironie en ernstige bezwaren tegen bepaalde onderdelen van de toekomst, die hem in Duitsland waarschijnlijk wacht, teke-nen zich af. Niettemin aanvaardt hij het aanbod en vertrekt in oktober
1921 naar Göttingen. Niet lang na zijn aankomst krijgt hij een symr
pathiebetuiging vanuit Munster, waarheen hij in 1925 als ordinarius
voor de dogmatiek zal verhuizen. „Zojuist brengt de post me de sen
sationele mare, dat ik van Munster een eredoctoraat in de theologie
krijg aangeboden „vanwege wezenlijke bijdragen tot de verdieping van
-

7)
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de religieuze en theologische probleemstelling". In de hemel --- althans
in de hoek waar de oppositie vergadert — zal wel een lichte verwondering over dit eerbewijs ontstaan. Op aarde vanmiddag een eenvoudige
kop zwarte koffie.... " 8 ).
Van Kierkegaard naar Anselmus
In deze tijd werd dus de tweede uitgave van de Römerbrief voltooid.,
waarin Barth met profetische ernst een vonnis velt over de liberale
theologie. De liberalen hebben Gods transcendentie en daarom ook het
geloof aangetast in hun pogingen dit salonfähig te maken met behulp
van godsdienstwetenschappen, historische methode en filosofie. Het
oneindig kwalitatieve onderscheid tussen God en schepsel, eeuwigheid
en tijd, Rijk Gods en wereld werd weggeredeneerd, waarmee ook het
geloof ophield een riskante sprong in het duister te zijn. Barth brengt
hiertegen in het midden, dat het geloof het wonder is van Gods verti~
caal en punctueel ingrijpen in mijn geschiedenis, zonder dat het daarmee ooit een grijpbare binnenwereldse werkelijkheid wordt. God is de
geheel Andere en onze overgave aan Hem in het geloof heeft al het
paradoxale en onberedeneerbare van een existentiële zelfwegschenking.
Het „christendom" als geïnstitutionaliseerde werkelijkheid is een onding, alleen de hic et nunc zichzelf op het spel zettende christen, deze
hoogst individuele existentie, bestaat in werkelijkheid voor God. Openbaring is geen idee, geen bekendmaking van eeuwige, waarheden, maar
het adembenemende gebeuren waarin God zichzelf telkens opnieuw te
kennen en te beminnen geeft. Binnen de context van deze terugkeer
tot het bijbelse geloofsbegrip, zoals Barth dit bij Paulus meende te
hebben herontdekt, is het begrijpelijk dat hij elders de beroemd geworden uitspraak formuleerde: „Ich halte die analogia entis für die Erf indung des Antichrist und denke, dass man ihretwegen nicht katholisch
werden kann. Wobei ich mir zugleich erlaube, alle anderen Gründe,
die man haben kann nicht katholisch zu werden, für kurzsichtig und
unernsthaft zu halten'' ) .
Het is duidelijk, waar het Barth hier om gaat. In deze nog vooral
negatieve periode wil hij met alle scherpte duidelijk maken, dat God,
openbaring en geloof geen binnenwereldse grootheden zijn, zoals de
liberale theologie vaak suggereerde, zoals ook volgens Barth het
vatikaansconcilie met zijn verdediging van de natuurlijke Godskennis
eigenlijk bedoelde, maar iets sui generis. Het geloof houdt op geloof te
zijn op hetzelfde moment dat men een dekking in de rug zoekt, een
t.a.p., 864.
) KD IJ1, VIII-IX.
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garantie binnen de aardse tijd, op grond waarvan het redelijk zou zijn
om te geloven. Vanuit deze wereld bestaat er geen mogelijkheid om tot
God op te stijgen, de beweging verloopt precies omgekeerd: eerst vanuit het geloof wordt deze wereld werkelijkheid.
Verschillende protestantse theologen herkenden in deze visie van
Barth een oerreformatorisch erfgoed. Gelijkgezinden zoeken elkaar,
zodat we weldra van een groep mogen gaan spreken, waartoe behalve
Thurneysen ook Gogarten, Brunner en Rudolf Bultmann behoorden.
Het kan misschien verwondering wekken, ook deze -laatste naam in dit
neo-orthodoxe gezelschap te vinden. Door de enigszins sensationele
belangstelling voor bepaalde detailpunten van Bultmanns Entmytholor
gisierungsprogramma tijdens de laatste jaren zullen velen hem tot de
ultra-liberale theologen willen rekenen. Dit is onjuist. De fundamentele
intuïtie van Bultmann komt zeer dicht bij die van Barth. Beiden willen
de geloofsdaad weer losmaken van historische, aardse zekerheden, bei~
den hebben de geloofsdaad in verband gebracht met de actuele, exisr
tentiële zelfwegschenking van de mens, waardoor hij ervan afziet obj ectieve garanties in de verifiëerbare historie te zoeken. Bij de uitwerking
van dit fundamentele gegeven zijn Barth en Bultmann tenslotte verschillende wegen gegaan, maar beider uitgangspunt ligt onmiskenbaar
in een gemeenschappelijke afweerhouding tegen de liberale theologie.
Barths uitgangspunt is dus bijbels, zij het dan met „profetische"
overaccentueringen. Toch speelt ook de filosofie van de existentie, zoals hij deze bij Kierkegaard leerde kennen, aanvankelijk een grote rol.
In het voorwoord tot de herziene uitgave van de Römerbrief zegt Barth
zijn lezers, dat het enige „systeem" dat hij kent, het systeem is van
Kierkegaard, geformuleerd in het adagium van het oneindig kwalitatieve onderscheid van tijd en eeuwigheid. En twee jaar later heet Kierkegaard nog „de grootste christelijke denker van de vorige eeuw" 10) .
Barth voelde verwantschap met de getourmenteerde Deen, die in opstand was gekomen tegen de verburgerlijkte staatskerk. Bij hem vond
hij met alle kracht de paradoxale situatie van het menselijk bestaan
V nr
voor de eeuwige God beschreven. Tijdens zijn professoraten in M
ster en Bonn gaat Barth zich steeds meer van Kierkegaard distanciëren.
Het begrip „existentie", aan Kierkegaard ontleend, verdwijnt langzamerhand, omdat Barth uiteindelijk niet geheel ten onrechte bevreesd is,
daarmee toch weer een brok filosofie of psychologie binnen zijn theologie te halen. In 1932, wanneer Barth in Bonn is, verschijnt het eerste
deel van zijn hoofdwerk, de Kirchliche Dogmatik, waarvan intussen
10

) Das Wort Gottes und die Theologie, München 1924, p. 164.
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vier delen in twaalf banden zijn verschenen. In de eerste uitgave van
het eerste deel heet het „existentialistische denken" in de theologie
reeds een overblijfsel van het piëtisme. In de derde uitgave van 1945
wordt het begrip existentie uitsluitend naar de ethiek verwezen. Wanneer Barth in 1947 Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert
schrijft, vindt hij het niet meer nodig de naam van Kierkegaard zelfs
maar te noemen 11 ) . Tenslotte hoorden we Barth enkele jaren terug
heel algemeen en weinig vleiend spreken over „die grászlichen Dánen,
die alleen maar in grillige paradoxen kunnen denken
enken ....".
Deze ontwikkeling is niet verwonderlijk. Inderdaad liep Barth het
gevaar met het begrip existentie het paard van Troje binnen zijn geloofsvesting te halen. Via een omweg zouden subjectivisme en psychologisme toch weer zijn binnengedrongen. De mogelijkheid bestaat, dat
de latere ontwikkeling van existentie-theologen als Bultmann en vooral
Buri het bewijs heeft geleverd dat Barth goed zag.
Pure negatie is een slecht uitgangspunt voor de theologie. Ook de
loutere afwijzing van allerlei liberale tendensen moest op den duur dus
door een positieve oriëntgring worden gevolgd. Zo zien we Barth weldra zijn methodologisch uitgangspunt verder ontwikkelen en verstevig
gen. Hij gaat daarvoor te rade bij Anselmus van Canterbury. In 1931
verschijnt Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz
Gottes, im Zusammenhang seines thealogischen Programms. Pas de
laatste tijd is men gaan inzien, dat dit werk belangrijk is om Barths
theologische methode te begrijpen. Dit late inzicht blijkt o.a. uit het feit,
dat ~ „zu meiner bekümmerten Verwunderung", aldus Barth ~-- eerst
in 1958 een tweede uitgave volgde. In het voorwoord tot deze uitgave
heet het, dat slechts weinigen ~ waaronder Hans Urs von Balthasar
uitdrukkelijk genoemd wordt — begrepen, dat Barth zich niet uit pure
liefde voor de historie tot Anselmus gewend heeft. „Aan de meesten is
het ontgaan, dat dit boek over Anselmus, zo niet direct de enige, dan
toch zeker een zeer belangrijke sleutel is om de denkrichting te begrijpen, die me in de Kirchliche Dogmatik de enige theologisch juiste bleek
te zijn" 12 ) . Wanneer men Anselmus rationalistisch interpreteert, zoals
meestal gebeurt, is deze voorliefde van Barth voor de bekende vroegscholasticus nogal opzienbarend. Het was toch juist Barths bedoeling
om het geloof als een absoluut nieuw beginpunt, een wonder van genar
de in het licht te stellen, ontdaan van alle rationalistische voorportalen!
Inderdaad blijft hij deze opzet trouw, hoe kan het anders. Alle zogen
naamde „natuurlijke" argumenten van Anselmus ziet Barth dan ook
....

11) Vgl. hiervoor E. Peterson, Marginalien zur Theologie, München 1956, p. 25~26.
12) Fides quaerens intellectum, Zollikon 19582 , p. 10.
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als staande binnen de grote boog van de geloofsovergave. Credo ut
intelligam, d.w.z. uitgaande van het geloof tracht de gelovige het myss
terie van binnenuit te „lezen" (intus-legere), hij tracht de theologische
begrijpelijkheid van het mysterie te benaderen door onderlinge vergen
lij king van de verschillendegeloofsgegevens. Wanneer van „ratio"
sprake is, moet men dit dus niet exclusief van de subjectieve, natuurlijke rede verstaan, maar van de „objectieve" ratio veritatis die in het
mysterie zelf vervat ligt, omdat ieder geloofsmysterie een participatie
is aan de hoogste waarheid zelf.
Zoals reeds gezegd: de gelovige bezinning geschiedt dus niet van
beneden naar boven, niet opstijgend vanuit aardse evidenties naar de
hemelse mysteries, maar van boven naar beneden, vanuit het geloof
afdalend naar een „in-zicht" in de christelijke werkelijkheden. De eer~
ste richting is volgens Barth de verfoeide weg van de analogia entis,
de tweede --- enig mogelijke --- die van de analogia fidei.
Christus het absolute middelpunt
In de jaren 1934-1935 kwam Barth in Bonn in conflict met het nazi.
regime. Het compromis heeft hem nooit en in geen enkele materie ge~
legen, zodat het niet verwonderlijk is, dat er een openlijke breuk ontstond. Niettemin mogen de vijfentwintig jaar die ons thans reeds van
deze gebeurtenissen scheiden ons niet doen vergeten, dat er een vrij
scherp onderscheidingsvermogen en een grote zedelijke moed voor nodig waren om aan het regime te weerstaan. Verschillende theologen
zowel van protestantse als van katholieke zijde hebben de gevaren van
het nationaal-socialisme niet tijdig genoeg onderkend. Barth werd als
ordinarius voor de dogmatische theologie te Bonn gedwongen de eed
van trouw aan Hitler af te leggen. Hij verklaarde zich daartoe alleen
bereid, wanneer de clausule eraan werd toegevoegd: „soweit ich es als
evangelischer Christ verantworten kann". Op 27 november 1934 kwa~
men de studenten tevergeefs naar de collegezaal. Friiulein von Kirsch
baum, reeds toen Barths secretaresse, moest hun zeggen, dat Karl
Barth wegens weigering van de eed van trouw uit zijn ambt was ont.zet. Hij vertrok nu naar Zwitserland, waar hij in Bazel aan de theologische faculteit collega werd van K. L. Schmidt, Oscar Cullmann,
Thurneysen e.a. Toen hij na de oorlog in Bonn terugkwam om er gastcolleges te geven, schreef hij aan één van zijn voormalige studenten:
„Tegenover Duitsland sta ik zo ongeveer als Gretchen: es liebt mich
.... liebt mich nicht .... liebt mich ...." 13 ) .
13) Vgl. Martin Eras, In Karl Barths Bonner Hórsaal, in: Antuwort, Zollikon-Zi -rich 1956, p. 873.

KARL BARTH

809

De Bazelse periode van Barth, die nog steeds voortduurt, is wel de
vruchtbaarste van heel zijn werkzaam leven geworden. Naast de tien
volgende banden van de Kirchliche Dogmatik die sinds 1938 verschenen, gaf hij nog talloze gastcolleges in binnen-- en buitenland (o.a. in
Utrecht en Kampen) en publiceerde nog veel ander belangrijk werk.
Zijn grootste zorg ging echter steeds meer uit naar de voltooiing van
zijn levenswerk, de Kirchliche Dogmatik. Daarin tekent zich ook sinds
1935 een uitgesproken positieve richting af, die, naast alle verweer
tegen het „oude" liberalisme, van blijvende betekenis zal zijn. Men
heeft wel gezegd, dat in 1935 de periode van de „consequente Christologie" een aanvang nam.
Niet de filosofie, de godsdienstgeschiedenis of de historische methode, maar alleen het hier en nu op mij toetredende woord Gods is de
grondslag van mijn geloofsdaad. Dit openbaringswoord is geen ab>stractie, maar het is de levende Persoon van Christus zelf. Heel de
dogmatiek en heel de theologie moeten daarom bij voortduring christologisch zijn, en zelfs over alle aardse werkelijkheden kan tenslotte geen
bindende uitspraak gedaan worden, dan vanuit het geloof in Christus.
Persoon en werk van Christus vormen het enige criterium der dogma
tiek. Noch de filosofie, noch kerkelijke tradities mogen waar dan ook
deze taak overnemen. Dit alles heeft verstrekkende gevolgen. Een
frappant voorbeeld kan dit illustreren. De centrale stellingen omtrent
de antropologie moet men van het menszijn van Jesus Christus aflezen.
Het is dus onjuist om met een reeds voltooide antropologie het dogma
dat Chalcedon definieerde te „interpreteren". Chalcedons uitspraak,
dat Jesus Christus waarachtig God en waarachtig mens is, is de formulering van een bijbels gegeven, dat absoluut beginpunt is. Eerst van
daaruit kunnen we „de" mens zoals hij werkelijk is begrijpen. „Omdat
de mens Jesus het openbarende Woord van God is, is Hij de bron van
onze kennis van het door God geschapen menselijk wezen" 14) • De
voornaamste wezensbepalingen van de mens: zijn mede-mens zijn, zijn
samengesteldheid uit lichaam en ziel, zijn tijdelijkheid kunnen naar hun
diepste werkelijkheid dus pas begrepen worden vanuit het geloof in de
Godmens Jesus Christus.
De Kirchliche Dogmatik is nog niet voltooid. De vierde band van het
vierde deel moet nog verschijnen, waarin de afsluiting van de verlossingsleer zal worden behandeld en tevens (volgens een aankondiging
in het voorwoord van IV/2) doop en avondmaal stelselmatig ter sprake
14)

KD 111/2, 47.
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zullen komen. Aan deze onderwerpen wijdt Barth thans zijn colleges.
Daarna heeft hij nog een vijfde en laatste deel in het vooruitzicht gesteld, dat de eschatologie tot onderwerp zal hebben.
We hopen van harte, dat het hem gegeven zal mogen zijn dit enor
me levenswerk te voltooien — op de eerste plaats voor hemzelf. We
hopen het ook voor zijn protestantse geloofsgenoten. Want hoewel de
Kirchliche Dogmatik zeker niet overal onverdeelde instemming ontmoet en aanvankelijke verwachtingen soms blijkbaar heeft teleurgesteld, toch zal geen enkele protestantse theoloog voortaan aan dit werk
voorbij kunnen gaan. We hopen het tenslotte ook voor onszelf. De
Kirchliche Dogmatik zal van belang blijken voor de verdere ontwikkeling van het oecumenische gesprek. Wie Barth destijds gehoord heeft
bij de eerste algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in
Amsterdam zal ervoor terugschrikken hem een oecumenisch theoloog
te noemen. Wie in zijn verschillende werken zijn vaak zeer welsprer
kende polemieken met de katholieke theologie leest zal in die indruk
worden bevestigd. Toch is Barths werk een belangrijke oecumenische
bijdrage. Zomin als er een eigen kerygmatische theologie bestaat, is er
ruimte voor een eigen oecumenische theologie. Als de theologie zichzelf
is en uitnodigt tot mee-denken en mee-bezinnen binnen het geloof &mysterie dan is zij per se zowel kerygmatisch als oecumenisch. In deze
zin is Barth in hoge mate een oecumenisch theoloog. Hij stelt de zaken
soms scherp en doet dit welbewust, omdat we met goedkope overeenkomsten aan de oppervlakte op den duur niet geholpen zijn. Hij doet
het soms op een aggressieve, geprikkelde toon. Maar wie hem van
nabij heeft meegemaakt, weet dit op zijn juiste waarde te schatten.
Barth is een uiterst temperamentvol mens ( zijn verering voor Mozart
is algemeen bekend) en tevens een groot stilist van Duitse, d.w.z. nogal
wijdlopige allure. Waar deze tweeeigenschappen samengaan kan men
verwachten, dat een aanvankelijk nuchtere afwijzing van een stelling
of persoon onder het schrijven soms uitgroeit tot een heftige of wat
opgewonden polemiek. Men loopt de kans dat Barth dit zelf in een
voorwoord bij een volgende uitgave weer tot zijn juiste proporties
terugbrengt. In het derde deel kregen de Nederlandse „neo-calvinisten"
er duchtig van langs, omdat ze Barth tot monist bestempeld hadden -en
het zelfs bestaan hadden „sick mit unwiederholbaren Worten an W.
A. Mozart zu vergreif en" » ) . Vier jaar later blijkt Berkouwers boek
De triomf der genade in de theologie van Karl Barth hem milder gestemd te hebben. Dan heet het: „Des Menschen Zorn tut nur selten
-
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was vor Gott recht ist, und wenn -er sich „in globo" ergeht, ganz be~
stimmt nicht" 16 ) .
Wie oecumenische theologie verwart met een wat vaag piëtisme of
met een gladgeslepen fundamentalisme kan bij Barth niet terecht. Dat
hij echter in de diepe theologische zin van het woord oecumenisch is,
bewijst o.a. zijn persoonlijke en schriftelijke gedachtenwisseling met
een Hans Küng of met zijn vriend en stadgenoot Hans Urs von Balthasar. En zelfs wanneer hij er geen blijk van had gegeven hier en daar
dialogisch te willen denken, dan nog is de grondige persoonlijke uitwerking van het reformatorisch erfgoed zoals Barth deze met zeldzame
vasthoudendheid voltrekt, van niet te onderschatten „oecumenische"
betekenis. Waar men zich persoonlijk verdiept in de eigen positie en
deze niet als massief systeem of verzameling van etiketten aanvaardt,
is gesprek altijd mogelijk. In het andere geval dreigt ofwel de verstarring van een loopgravenoorlog of de reeds gesignaleerde vriendelijke
coëxistentie in piëtistische kransjes. Reeds in 1915 schreef Barth aan
Thurneysen: „Irre ich mich, wenn es mir vorkommt, dass unsere quasi
Absonderung eher erfreuliche Wirkungen ausubt; die Leute schimpfen
ober unsere ,,Lieblosigkeit'' und werden doch gerade durch sie auf die
Probleme ^gestossen, auf die es ja ankommt. Wahrend das ewige „Einr
gehen" auf ihre Art eigentlich alles beim Alten lasst" 17).
Sinds 1915 is veel veranderd. Voor de oecumenische situatie van het
ogenblik blijft deze opmerking van Barth onverminderd van kracht.
Naarmate het oecumenisch vraagstuk breder belangstelling krijgt, zal
dan ook blijken, dat er groter behoefte ontstaat aan theologische vor~
ming. Deze vorming zal dan niet moeten beginnen met het „andere
systeem" te gaan bestuderen, maar zal allereerst een verdere verdien
ping in de eigen theologie vorderen. Misschien komen we ook in ons
land dan nog eens zover, dat onze theologische faculteit niet in hoofdzaak door de geestelijkheid wordt bezocht. Dat daartoe eerst de maatschappelijke status van een „lekentheoloog" en verder wellicht de
organisatorische vraagstukken wat betreft het godsdienstonderricht
moeten worden herzien, wordt hiermee niet ontkend, slechts geürgeerd.
16) KD IV/2, IX.
17) Vgl. Die An f ánge, p. 840.

Apologie van de kwade vorm
DR. KARL PAWEK

D

E „goede vorm" van een koffiekop of een bloemenvaas is in Duits~
land een aangelegenheid van het geestelijk geweten. De Fransen
bekommeren zich daar weinig om. Zij voelen zich nog heel goed op hun
gemak tussen de „kwade vormen" van hun 19e eeuw of zijn steeds te
vinden voor grapjes van vormlozen uit de 20e eeuw. In Duitsland echter geldt wat God in 1923 in het braambos van Weimar aan Gropius
heeft opgedragen: schep „den organischen Bauleib .... nackt und
strahlend aus innerem Gesetz heraus ohne Lüge und Verspieltheiten".
Hoe staat het echter met de resultaten van deze religie? Men kan er
een religie niet verantwoordelijk voor stellen als ze niet beleefd of als ze
verkeerd begrepen wordt. Het is Gropius' schuld niet dat de Kölner
Möbelmesse 1960 een orgie van modernisme is geworden. Problematisch wordt een religie pas als zij de werkelijkheid geen recht laat wedervaren en niet beantwoordt aan de vereisten van de menselijke natuur. Is in dit opzicht onze religie van de goede vorm deugdelijk gebleken?
Naar een praktisch antwoord op deze vraag hoeven we niet lang
meer te zoeken. Duitsland heeft een unieke testkans gehad. Nadat 80%
van onze steden vernield waren en ook in de overeind gebleven gebou~
wen het huisraad best voor vernieuwing in aanmerking kwam, en aangezien vooral het Wirtschaftwunder ons in staat stelde alles weder op
te bouwen of nieuw aan te schaffen, hebben wij in de twaalf laatste
jaren zo vele kubieke meters verbouwd en zo vele miljarden voor woninginrichting uitgegeven als sinds de schepping van de wereld op een
zo begrensde ruimte nog nooit gebeurd was. Heel dit vertoon werd geensceneerd volgens moderne prototypen. Al wat wij in onze nieuwe
straten zo troosteloos vinden, al wat wij superieur als geestelijk middelmatig afwijzen, al de Edelkitsch die ons tegenstraalt in hotelhallen,
cafés, meubelzaken en etalages, is niet meer op rekening van het 19e
eeuwse stijlhistorisme te schrijven. Hoe ver wij ons ook verheven voelen boven het „modernisme", dat pronkt met goudbeslag op meubelen,
met inlegwerk als slangenschubben, met pluche bekledingen in de meest
krasse kleurencombinaties, en dat als laatste attractie stoelen als rode
of violette poedels op metalen pootjes aanbiedt hoe zeer wij ons ook
distanciëren van dit moderne, we mogen toch niet over het hoofd zien
dat het ontstaan is naar prototypen van het eigenlijke moderne.
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De Moderne Stijl heeft over de hele linie gezegevierd. Zijn produktie
is echter voor 99% naast de kwestie. Wie dit procent overdreven vindt,
moet in de eerste de beste Duitse stad de winkels voor verlichtingsarmaturen maar eens opzoeken en tellen hoeveel lampen hij daar vindt die
als goed of ten minste als ongevaarlijk kunnen doorgaan. Elke soortgelijke test wijst uit dat men het geslaagde niet meer in procenten maar
in „promilles" dient uit te drukken. Nog nooit heeft een stijl met zulk
een uitschot gewerkt.
Het meest verwarde en gecompliceerde daarbij is, dat blijkbaar niemand voor de afvalligheid en de zonden tegen de „goede vorm" immuun is. Zelfs de graalridders van de goede vorm geven handboeken
uit die van modernisme niet vrij zijn te pleiten, en ook de goedwilligste
partijganger van de goede vorm kan het overkomen dat op een goede
dag een nog consequenter vriend hem op de schouders klopt en er hem
opmerkzaam op maakt dat hij thuis toch maar op een modernistische
stoel zit, al heeft hij dit ster-meubel dan nog gekocht bij een door de
„Heilige Stoel' van de vormgeving geapprobeerde firma, met een hoge
toeslag voor het internationale architectenhonorarium. In welke moei~
lijke situatie zijn wij geraakt!
Het zou allemaal gemakkelijker zijn als het moderne er gewoonweg
nog niet doorgekomen was, als het stijlhistorisme waartegen de vaderen
van de moderne stijl rond de eeuwwisseling in verzet kwamen, nog
triomfeerde. Dan kon men zeggen: tegen domheid vechten zelfs goden
tevergeefs. De principes van het moderne zouden daardoor niet in het
gedrang komen. Nu echter moeten we tot het inzicht komen dat de
moderne stijlconceptie zelf niet onschuldig is aan de modernistische
catastrofe.
De moderne stijl is een rationele stijl. Hij is een aangelegenheid van
de objectieve geest, het intellect. Dit verschaft de ontwikkelde, intelligente mens een hoge bevrediging. In de omgang met het goede modern
ne voorwerp ervaren wij een geestelijke stimulans en verrijking, die zich
in niets van andere intellectuele ontmoetingen, prikkels, ideeën of discussies onderscheiden. In het milieu van goede moderne voorwerpen
bevinden wij ons op het niveau en in het spanningsveld van een ver hoogde intelligentie. De intellectuele stimulans die van het moderne
voorwerp uitgaat, komt hier vandaan, dat de moderne stijl niet gegroeid
is uit objectieve geest (religie, volk, historische gebondenheid) , maar
gevonden is van uit het intellect en zijn vormen telkens van uit het
intellect moet creëren. Daardoor wordt uiteraard van producenten en
verbruikers bestendig te veel gevraagd.
In de praktijk ervaren we dan ook dat een consequente moderne stijl
,

814 APOLOGIE VAN DE KWADE VORM
in wezen de zaak van enkele intellectuelen is geworden, terwijl wij in
de rest van de wereld om ons heen op stoelen zitten die modern zijn,
maar idioot, en met voorwerpen te doen hebben die alle naar moderne
prototypes gemaakt zijn maar in hun conceptie alle intelligentie missen.
Een tweede oorzaak van het fiasco van het modernisme is te zoeken
in het constructivisme van de moderne stijl. Naar het prototype van het
Bauhaus vooral is de constructieve, zuivere vorm de vorm zonder
meer de grondervaring geworden van de moderne stijlbeleving. Deze
vormbeleving heeft vele edele dingen voortgebracht. Zij heeft ons een
zuivere wereld geopenbaard en ongetwijfeld hebben de puriteinen alle
reden om de schoonheid van de naakte, loutere vorm te verdedigen.
In deze conceptie van de moderne stijl heeft men echter niet gedacht
aan het bijkomstige decor: „nackt und strahlend" moest de schoonheid
der proporties op zichzelf alle decorum zijn. Nu beleven we echter het
schouwspel dat fabrikanten die het echte moderne trouw willen zijn,
maar door de specifieke aard van hun produktie op het bijkomstige
decor zijn aangewezen tapijten b.v., textiel, porselein -, schroomvallig deze kwestie in debat brengen en met verwijzing naar het ,,senti
mentele" in de mens de noodzakelijkheid van een bijkomstig decor verdedigen. In werkelijkheid leggen zij de vinger op de zwaarste wonde
van de moderne stijl. Een stijl waarin zich dit bijkomstig decor niet uit
de stilistische grondprincipes zelf ontwikkelt, is niet in staat de stilistir
sche realiteit van de gemeenschap meester te worden.
Een derde probleem ontstaat uit de zakelijkheid van de moderne stijl.
Stijlen zijn steeds onzakelijk geweest. Zij waren een aangelegenheid
van de gemeenschap, van de conventie, van de zede, de moraal, de
religie, de wereldbeschouwing, het wereldbeeld. De protagonisten van
het moderne stonden tegenover een bourgeoisie wier conventie geeste~
lijk uitgehold was. Bovendien hadden zij er een vermoeden van dat een
formidabele sociale omwenteling aan het opkomen was. Terwijl op het
einde van de 19e eeuw de „stijl" een levensvraag was voor slechts 20%
van de gemeenschap en de overige 80% een traditionele massa vormde,
voor wie het er niet op aan kwam hoe ze woonde, zou het in de 20e
eeuw al heel spoedig om de stijl van de „honderd procent" gaan. De
scheppers van de moderne stijl hebben de stijl losgemaakt van een
sociale klasse, en dit bewerkten zij door het stijlprobleem 180 graden
om te werpen en het niet meer te benaderen van uit de gemeenschap
doch van uit het object. De stijl had voortaan als enig thema het object.
Het object verkreeg een soevereiniteit en een autonomie die het in
vroegere stijlperioden nooit had bezeten. Het ging voortaan om zijn
functie, zijn echtheid, zijn eerlijkheid, zijn karakter. Men streed om de
,
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juiste vorm van de lepel als om een platonische idee. Men wilde de
lepel recht laten wedervaren. Op deze wijze ontstonden stijloplossingen
die geen betrekking meer hadden op enige sociale differentiatie. Zij
hoorden tot de categorieën van het „intelligente", het „knappe", het
„zuivere" en wilden betrokken zijn op de mens zonder meer, onverschillig wie of wat hij was. Deze bevrijding van de stijl uit de sociale afhankelijkheid is wel de meest revolutionaire daad van de moderne stij lopvatting geweest. Maar daar heeft men dan ook de prijs voor moeten
betalen: tientallen jaren lang hebben immanente objectproblemen, problemen van constructie, van rationaliteit, van consequente zakelijkheid,
onze stijlbemoeiingen beheerst en nooit werd aan de mens gevraagd
hoe hij zelf eigenlijk wilde leven en wonen.
Uit al deze momenten van onze stijlconceptie ontstaan een reeks van
moeilijkheden. De subjectief~geestelijke grond van de stijl brengt met
zich mee dat iedere oplossing apart een geniale prestatie moet zijn. Elke
goede lepel of elke nieuwe stoelleuning wordt daardoor wel tot een
internationale gebeurtenis en maakt de ontwerper zo bekend als een
geniale schilder of beeldhouwer; dat is zeer mooi, maar bij de massa
van de produktie niet vol te houden. Om de opgaven van onze vormgeving meester te worden, zouden wij honderdduizenden werkelijke
genieën moeten hebben. Bovendien zouden we over een eeuwigheid van
tijd moeten beschikken. Max Bill heeft 12 jaar nodig gehad om een
deurklink te ontwikkelen. Hoe veel tijd zouden wij dan nodig hebben
om één enkel Siciliaans volksfeest vorm te geven of om Venetië te ontwerpen. Wij missen tegenwoordig de „kwade vormen" van een woekerende stijl die als bloemen in de lente uit de grond spruiten. Wij hebben wel een „woekerende stijl'', maar hij is een modernistisch stijlbederf, waarover onze tijd zich zou moeten schamen. De orthodoxe mo~
derne stijl woekert niet, hij moet moeizaam ontwikkeld worden. Firma's
moeten honderdduizenden investeren voor de ontwikkeling van één enkel meubeltype. Op deze wijze kan men een totale stilistische realiteit
natuurlijk nooit meester worden.
Bovendien stellen wij ons met één geniale lepelvorm, als die dan eivr
delijk gevonden wordt, niet lang tevreden. Aangezien het daarbij om
objectief-geestelijke invallen gaat, willen wij steeds weer nieuwe invallen te zien krijgen. De beweeglijkheid van het intellectualistische onderstellen wij ook voor de stijlvorming. Vandaar verwachten wij om de
drie jaar op de Triennale een heel arrangement van nieuwe invallen
voorgeschoteld te krijgen. Conventie is voor het intellect oninteressant.
Het zoekt steeds weer nieuwe ideeën te ontmoeten. In de grond is deze
intellectualistische beweeglijkheid, welke teruggaat op de subjectief-
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geestelijke oorsprong van de moderne stijl, een vijand van alle stijl. Hoe
zou onder haar aandrang een stijl kunnen ontstaan, die toch steeds een
conventie moet zijn.
Tegen deze conventie weert zich natuurlijk ook het persoonlijk
auteurschap van de subjectief-.geestelijke creatie. In de moderne stijl is
er iets wat geen enkele vroegere stijl gekend heeft: het begrip van het
plagiaat. Wanneer in de tijd van de gotiek een van de bouwlieden van
de Dom van Straatsburg naar Wenen trok en daar toe ging passen wat
in Straatsburg was gevonden, dacht geen mens aan plagiaat. In het
subjectief--geestelijke klimaat van de moderne stijl is een bepaalde lepel
werkelijk het geestelijk eigendom van een bepaalde ontwerper. Deze
situatie wordt nog verscherpt door onze economische structuur. Vandaag is het niet meer het handwerk dat eendrachtig de stijl van de tijd
ineentimmert, maar industriële firma's verschijnen op de markt met hun
merkartikelen en zijn natuurlijk op hun commercieel monopolie bedacht.
Daarbij is het recept waartoe de branche haar toevlucht kan nemen
door „een kleinigheid" te wijzigen, pure waanzin: de rationele geheel~
heid van een modern stijlconcept is zo kwetsbaar, dat het geringste
valse detail de intelligentie van het geheel aantast.
De moderne stijl is nu eenmaal riskanter dan de stijl van vroegere
perioden. Ook in de Barok zijn niet alle kerken door genieën gebouwd.
Er is een „Boeren-Barok" geweest, die het barokke wereldbeeld met
heel onbeholpen middelen realiseerde. - Ondanks deze onbeholpenheid
was er echter toch iets dat deze Boeren-Barok nog waarde gaf: het
objectief-geestelijke dat hij tegenwoordigstelde en omkleedde. De mo
derne stijl bezit niet zulk een geestelijke objectiviteit. Zijn enig doel is
smaakvolle intelligentie. Wordt dit niet bereikt, dan is het geheel direct
dwaas en banaal. Het onbeholpen moderne is onuitstaanbaar. Geheel
ons modernisme is eigenlijk een ,,boeren-modern" of liever een „commercanten~modern". Alleen bezit het geen metafysische waarde.
Een verder probleem van de moderne vorm ontstaat uit het feit dat
de variatiemogelijkheden van het constructivistische, geometrische en
formalistische begrensd zijn. Slechts tot op zekere hoogte laten zij nog
experimenten toe. Daaruit is de troosteloze eentonigheid van de nieuwe
Duitse steden ontstaan. Apart kan een bepaald gebouw dan al volstrekt
onberispelijk zijn. Wij noemen dit dan „zuiver". Zuiverheid is dat vervelende kwaliteitsbegrip waaraan wij onze architectonische prestaties
meten. Uit de geneeskunde weten wij echter dat het zuivere ook steriel
is.
Werpt men de vraag op of de mens het „bijkomstige" decor dan echt
niet kan missen, of de - geest geen vrede kan nemen met de rationele

APOLOGIE VAN DE KWADE VORM 817
vorm, of het steeds opnieuw niet juist zo wonderbaar is zich in het
„rationele" en „constructieve" geaffirmeerd te voelen dan kan men
net zo goed vragen, of de mens ook niet alleen van water en brood kan
leven. Natuurlijk zijn er altijd kluizenaars, boetedoeners, asceten, ge~
vangenen en armen geweest, die jaren lang, deels vrijwillig, deels on~
vrijwillig, slechts van water en brood hebben geleefd. Maar dit voldoet
de menselijke natuur niet in haar totaliteit. Op gelijke wijze kan de
rationele, zuivere, constructieve vorm wel sommige geesten bevredigen,
de „monniken van de goede vorm''. Maar niet de totale menselijke natuur. Wanneer wij het klimaat waarin we leven tot de intellectualiteit
van het constructieve reduceren, ontstaan leemten en behoeften waarin
natuurlijk heel spoedig voorzien wordt door een verbruikseconomie die
zich om idealiteit en rationaliteit niet meer bekommert.
Wanneer verder de moderne zakelijkheid er niet meer op ingesteld is,
een sociale klassendifferentiatie stilistisch uit te drukken en wij ook in
werkelijkheid geen klassen meer kennen, dan wil dit nog niet zeggen
dat in deze klassenloze maatschappij ook alle behoefte aan prestige, aan
stilistische formulering en beklemtoning van levensstandaard en levensniveau wordt uitgesloten. Hoe manifesteert men vandaag in zijn woning
zijn levensstandaard en levensniveau? Is men intelligent, dan zoekt men
in de hele wereld de goede objecten samen. Revelerend is dan niet zozeer de materiële waarde als veelmeer de intelligentie van deze dingen.
Is men dom, dan woont men als een filmster. Wie echter niet zo veel
geld heeft, schaft zich een slaapkamer aan met glimmend fineer, een
linnenkast met ingebouwd likeurkeldertje, een toilettafel met de uitrusting van een hele kapperswinkel, eeg. bloementafeltje met fontein en
lichteffecten. Niemand heeft me tot nog toe de oorsprong van deze
„proletenpraal" kunnen verklaren. Ik geloof dat hij te zoeken is in de
pronkvoorstellingen van de Parijse show-revues om de eeuwwisseling,
die daarna aan de filmindustrie zijn overgemaakt. Van de film kregen
de filmsterren hun persoonlijke prototypen en ook de kleine man leerde
zo van het scherm, wát rijk, wat deftig, wat prachtig is. Deze proleten~
praal is tegenwoordig echter niet meer sociaal begrensd. Hij is even
zeer de stijl geworden van nieuw-rijke grootindustriëlen die in de
fineerwanden van hun kantoor verlichte aquariums laten inbouwen.
Deze verschrikkelijke verdwazing en stilistische ontsporing stelt ons
echter toch voor een echt probleem: hoe kan de zakelijke moderne stijl,
die op geen sociale differentiëring bedacht is, recht laten wedervaren
aan de behoeften van het persoonlijk prestige? Van die behoeften kunnen we ons natuurlijk met een superieur gebaar afmaken. Of men ze
daarmee de wereld uit helpt (en of het onze taak is, ze de wereld uit te
50
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helpen) , is een andere vraag. Spreekt men met mensen uit de meubelbranche, dan ervaart men welk een belangrijke rol deze prestigebehoefte speelt bij hun klanten. Een groot deel van de stilistische nonsensicale
stunts en van de Edelkitsch komt daar vandaan, dat de industrie, in een
mentaliteit van concurrentie en business, deze onbevredigende prestigebehoeften uit eigen beweging tegemoet treedt.
Tegenover deze problematiek van de conceptie staat de dogmatische
zekerheid van diegenen die vandaag de „goede vorm" ideologisch vertegenwoordigen en representatief administreren. Zij zijn op hun hoede
voor elke twijfel aan hun catechismus. Ja, de gedachte komt niet eens
bij hen op, dat in hun stijlopvattingen iets niet zou kunnen kloppen. Zij
zien het probleem van onze tijd slechts in de „verlichting" van de massa. Eigenlijk is dit consequent gedacht. De revolutie tegen het stijlhisr
torisme is inderdaad een late daad van de Verlichting geweest. Tot in
de 20e eeuw leefden zeer vooruitstrevende en radicale geesten in stilisr
tisch opzicht verder in de burgerlijke conventie van een maatschappij
die zij al lang hadden afgewezen en door hun eigen werk in twijfel
trokken. Pas de moderne stilisten, die het object losmaakten van de
maatschappij, hebben uit de Aufklärung ook de formele consequenties
getrokken. De vorm van het object leidden zij af uit rationele en logir
sche principes van het object zelf. De vormprincipes die zij aldus uit
objectieve logica distilleerden, moesten gelden voor alle tijden en overal.
Het tragikomische van de Aufklärung is dat zij opkomt tegen het dog~
ma en zelf heel spoedig tot dogmatisering leidt. Zulk een dogma van
de stilistische Verlichting is het begrip van de goede vorm. Daarmee
meende men een categorie te hebben gevonden die voor alle tijden en
voor alle werelddelen het probleem van de stijl oplost, die vooral on
dubbelzinnig vastlegt wat „goede vorm" en „kwade vorm" is („slech~
te vorm” zou niet de juiste uitdrukking zijn voor het tegendeel van
„goede vorm", aangezien men van deze laatste een ethische categorie
heeft gemaakt) . Het enige probleem kan voortaan slechts zijn, dat te
weinig ontwerpers en fabrikanten zich naar de categorie van de „goede
vorm" richtten. Aan de fabrikanten gaf men wel toe, dat hun schoorstenen moesten roken en dat zij dus in massa dié stilistische nonsens
produceerden welke hun vertegenwoordigers van hen verlangden; het
overige procent van hun produktie kon hun dan wel een alibi voor hun
geweten en hun intelligentie leveren. Met zulke strevingen en zulke
compromissen -- gesanctioneerd door het geweten van de overheid
kroop men de tijd door, onverstoord in de overtuiging dat men zelf wist
wat goede vorm is en dus wel in staat was op sommige van zijn produkten het zegel van de „goede vorm" te plakken, ze heilig te verklar
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ren en in vitrines als . toonbeelden of archetypen ten toon te stellen.
Maar aan die heiligenbeelden van de goede vorm geloven wij vandaag
niet meer. Langzamerhand wordt het ons duidelijk dat zelfs produkten
van gecanoniseerde firma's modernistisch kunnen zijn. Een oude mor
derne zei me nog onlangs, dat hij nu wel eens graag een bijl in handen
zou krijgen ... .
Hier ligt ook het probleem van onze roemrijke Werkbünde. Waarom
gaat daar tegenwoordig zo weinig strijdlust en geestdrift van uit?
Waarom missen zij vooral de jeugd? Een avant-garde die vecht voor
een moderne stijl waarvoor alle ministers, bisschoppen en directeursgeneraal al lang gewonnen zijn, is niet denkbaar, vandaag minder dan
ooit. Uiteraard is een avant-garde toch geen troep devoten die angstvallig op hun hoede zijn om toch maar niet tegen de rationele wetten
van de goede vorm te zondigen. Haar taak kan zij tegenwoordig alleen
vervullen als ze achter het moderne enkele vraagtekens begint te zetten.
Dit zou in de .eerste plaats de rol van onze Werkbünde moeten zijn, die
zich sedert meer dan 50 jaar ten dienste van het moderne hebben gesteld.
Wat wij tegenwoordig nodig hebben, zijn begaafde ontwerpers die
de moed hebben om tegen de gecanoniseerde voorstellingen van de
moderne vormgeving te zondigen en daardoor ons academisme van de
goede vorm en het daaraan vastgeknoopte messianisme in de war stuc
ren. Het moderne is, het duidelijkst in de beeldende kunst, gekenmerkt
geweest door het feit dat het nieuwe zienswijzen en daarmee nieuwe
zijnswijzen heeft ontdekt. Daardoor verwierf het met iedere stijlrichting
een nieuwe ontologische basis, die de voorgaande steeds als voorbijgestreefd moest beschouwen. Of dit nu het impressionisme, het expressionisme, het constructivisme of het tachisme was, steeds opnieuw werd
de hele wereld, het hele zijn opnieuw gedacht of in twijfel getrokken.
Telkens stelden deze bewegingen ons weer voor een fundamentele
keuze, voor een beslissend alternatief, en maakten zij aanspraak op
alleenzaligmakende methodes. Langzamerhand maakt dit messianisme
echter geen indruk meer, de mensen geloven niet meer dat er maar één
oplossing mogelijk is. Zij interesseren zich voor alle mogelijkheden en
menen nog het best vooruit te komen als ze alle mogelijkheden door-experimenteren. Met deze structuurverandering van het moderne denken en voelen zullen ook onze instituten voor de goede vorm rekening
moeten houden, anders ontsnapt hun de tijd. Zij kunnen de mensen niet
langer wijsmaken dat er slechts één stijl kan zijn die goed is, de stijl die
zij de moderne noemen. Daarmee is niet gezegd dat .de mensen terug
willen keren naar het eclecticisme, maar zij weigeren ook te geloven dat
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er in het moderne slechts één enkel geautoriseerd stijlrecept mogelijk is,
omdat zij van oordeel zijn dat het echte moderne, zoals de werkelijkheid
zelf, door tegenstellingen beheerst wordt en dat in de moderne stijl dus
ook het meest tegenstrijdige mogelijk en deugdelijk kan zijn. Van uit
deze tegenstellingen van de concrete werkelijkheid, wier polariteit de
logica van de moderne mens is, kunnen binnen het moderne wellicht
vele stijlen ontstaan.
In ieder geval moeten we alle deuren open laten. Wellicht komt er
iemand die iets nieuws maakt, die iets nieuws vindt, die ons nieuwe vormen brengt. Bij de schilderkunst zijn wij in de vormgeving toch al 30
jaar ten achter. Als men denkt aan de experimenten in de hedendaagse
muziek en poëzie, dan kan men zich niet van de indruk ontdoen dat
onze voorstellingen van de moderne vorm reeds rijkelijk conservatief,
zo niet helemaal reactionair zijn geworden. Er is bijna niemand die in
de vormgeving nieuwe experimenten waagt. Zo diep heeft zich vooral
bij de Duitse ontwerpers de orthodoxe opvatting ingeworteld, dat mor
dern alleen dat is dat in de catechismus van de twintiger jaren staat.
Dat er ondanks dit alles op het gebied van de vormgeving toch iets
kan gebeuren, al was het meer een emancipatie van de smaak en het
bewustzijn van de verbruikers, hebben twee feiten van de laatste jaren
aangetoond. Rond 1954 lieten de hogere en intelligente lagen van de
verbruikers in Duitsland plotseling de Duitse ontwerpers, firma's en
managers gewoon staan, zij gingen zich Skandinaafs inrichten. Dit was
een merkwaardig fenomeen, doch men heeft er de geestelijke conser
quenties nog niet uit getrokken. Wel maken Duitse meubelfabrieken de
Skandinaafse modellen na, maar de Duitse ideologie blijft verder zwer
ren bij het constructivisme van het Bauhaus. De verantwoordelijken
voor de goede vorm doen net alsof de Skandinaviërs niet bestonden.
De Duitse conjunctuur kan zich dit spel permitteren. Maar het is toch
een interessante en belangrijke zaak geweest dat hier voor de eerste
maal in de geschiedenis van het moderne, zonder een theoretische koerswijziging en zonder enige theoretische propaganda, zulk een praktische
koerswijziging intrad bij een geestelijk niet onbelangrijk deel van het
publiek, dat intuïtief speurde wat de Skandinaviërs te bieden hadden:
het objectief-geestelijke van hun folkloristische ondergrond, die zij in
synthese brachten met de moderne vormintelligentie; het verbreken van
de constructieve vorm, zoals dat in de moderne kunst was geschied; ook
echter het menselijk karakter van de Skandinaafse producenten en verbruikers, en dat er bij hen nog handwerk was. Ook bij ons zouden de
kansen voor de vorm er gunstiger voorstaan, indien men het handwerk
niet te gronde had laten gaan. In ieder geval geeft deze onsystematir
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sche, niet gedirigeerde en door geen theorie geproduceerde Skandinaaf-se ommezwaai ons de hoop dat zich in de stijl plotseling iets positiefs
kan manifesteren dat wij theoretisch niet kunnen voorzien.
Een ander typisch feit is de verhouding van de jonge generatie, die
zich voor ons probleem van de goede vorm weinig interesseert. De jongeren maken er zich geen kopzorgen over en geven er weinig om of een
korf die zij uit Calabrië meebrengen of iets anders dat zij ergens sa~
menzoeken, wel het stempel van de goede vorm draagt. Zij zondigen
dapper tegen de ethiek van de constructieve vorm, brengen de meest
speelse dingen mee naar huis en houden weer van dingen die de modern
nen 40 of 50 jaar geleden hartstochtelijk verwierpen: een oude gramofoon, een petroleumlamp, een spiegellijst allemaal dingen die ons
sedert lang vreemd zijn geworden en in onze gerationaliseerde wereld
een bijna oerwereldlijke bekoring krijgen. Wie meent daarin een ,reactie" te moeten zien of het gebrek aan smaak van een ontwortelde jeugd,
miskent de betekenis ervan. De jongere generatie, die niet gebukt gaat
onder onze stilistische problemen en gewetenstwijfels, is waarschijnlijk
moderner dan vele directeurs-generaal die hun kantoor laten inrichten
door Knoll-International. De stijlproblemen worden in 1960 nu eenmaal
anders gesteld dan in 1920, omdat zij geen loutere problemen van het
object zijn, maar problemen van de mens, de tijd, de maatschappij. En
wie durft beweren dat op een gebied dat zozeer door de tijd geconditio~
neerd wordt als onze levensstijl, sedert 1920 niets veranderd is?
Indien er toch iemand is die dit gelooft, wordt hij weerlegd door de
houding, de belangstelling en de soevereine praxis van vele jonge mensen, voor wie het van de andere kant zo karakteristiek is dat zij liefde
hebben voor de voorwerpen. Voor een „verlichting" door onze raadgevers van de „goede vorm" komen zij niet meer in aanmerking. De scholastiek van de goede vorm is waarschijnlijk uitgespeeld. Of wij dit toejuichen of betreuren, wij gaan nieuwe avonturen tegemoet.

Lof van de tegenstander
75 jaar Belgische Socialistische Partij
K. VAN ISACKER S.J.

NKELE dagen vo r de verkiezingen van 14 oktober 1894, de eerste
waar de socialisten aan - deelnamen, lunchte Edward Anseele sa~
men met Emile Vandervelde. „Ach, zei Anseele, konden wij maar met
twee of drie in de Kamer zijn. Wat een spreekgestoelte om onze doctrine te verspreiden -en de bourgeois het leven zuur te maken". De
bescheiden verwachtingen van Anseele, die nochtans een onverbeter~
lijke optimist was, werden verre overtroffen: 346.000 kiezers zonden
28 socialisten naar het Parlement.
Wat heeft het politieke en sociale leven in ons land aan deze partij
te danken? Laten wij, om hier een antwoord op te geven, niet chagrijn
nig na gaan pluizen welk nadeel het socialisme aan zijn politieke tegensstanders heeft berokkend, maar zakelijk en in grote trekken de balans
opmaken van een voorlopige geschiedenis. Wellicht blijkt hieruit dat
het goede het kwade ruimschoots overtreft.
De Belgische Werkliedenpartij is gesticht op 6 april 1885 in het huis
„De Zwaan", op de Grote Markt te Brussel. Het was een socialistische
partij, zonder die naam echter, omdat die „heel wat arbeiders vrees
zou aanjagen". .,L'acceptation du titre de „Parti Ouvrier", schreef
Vandervelde later, fut le premier de ces actes d'opportunism.e politique,
si f réquents dans l'histoire du mouvement socialiste belge". Een nuchter, bijna brutaal realisme is inderdaad het bijzonderste kenmerk van
de eerste generatie socialistische leiders, waarvan Louis Bertrand en
vooral Edward Anseele de meest typische vertegenwoordigers zijn geweest. Zo sterk hebben zij hun stempel op de jonge beweging gedrukt, dat het socialisme tot op de huidige dag in hetzelfde spoor van
politiek opportunisme is gebleven.
De eigenlijke geschiedenis van - de Belgische socialistische beweging
begint met de liquidatie van de Internationale rond 1875. De pioniers
wilden niet langer weten van een steriele revolutionaire propaganda,
die alleen maar hij woorden bleef en niet in staat bleek om de massa
aan te spreken. Zij beseften dat zij, om te slagen, in de allereerste
plaats tot realisaties moesten komen, en gingen over tot wat Bertrand
„la méthode nouvelle" noemde: een actie welke tegelijk politiek en
„economisch" zou zijn, en op beide vlakken onmiddellijke en tastbare
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resultaten zou nastreven. Er werd hoofdzakelijk gestreefd naar betere
werkvoorwaarden, hogere lonen, goedkopere consumptiegoederen; de
politiek zou deze resultaten consolideren. Tien jaar lang, van 1875 tot
1885 — „des années terribles", schrijft Bertrand —, vochten de stichr
ters met koppige energie voor het bereiken van het vooropgezette doel.
De B.W.P., het resultaat van deze energie en van dit realisme, werd
uitgebouwd volgens een totaal nieuwe formule. Terwijl de traditionele
partijen hun leden enkel binden door voorbijgaande kiesbelangen, grijpt
de B.W.P. met haar syndicaten, coöperatieven en mutualiteiten in het
leven van de gehele mens in; zij neemt de zorg op zich voor al zijn
belangen, vanaf geboorte tot dood. Naar het woord van Bertrand,
wil de B.W.P. dezelfde rol spelen als de Kerk en haar, zo mogelijk,
bij de arbeiders vervangen: „L'Eglise catholique prend l'homme dès sa
naissance pour lui donner le baptème; elle le catéchise enfant, bénit son
union et lui accorde des prières à sa mort .... Comme 1'Eglise, le Parti
ouvrier beige veut constituer un Etat dans 1'Etat bourgeois. Sa devise
semble être inspirée de cette pensée, lue quelque part: on ne supprime
sérieusement que ce que 1'on remplace".
Niet de politieke comité's maar de coöperatieven zijn de kern van de
B.W.P. Deze „Volkshuizen" — werkelijke ontmoetingscentra voor de
gezinnen --- met hun bibliotheken en leeszalen, restaurants en café's,
bakkerijen en winkels, van waaruit milde subsidies stroomden naar de
overige culturele en politieke werken van de partij, werden waarachtige
burchten van het socialisme, vestingen, naar het woord van Anseele,
die de bourgeoisklasse met boterhammen en aardappelen bombardeer
den. Met hun coöperatieven haalden de socialisten een dubbele slag
thuis: de „bief stukkenpolitiek" voorzag in reële nood en is hét middel
geweest waardoor de B.W.P. er reeds voor de eerste wereldoorlog in
een katholiek land in slaagde de massa mee te krijgen: 127.000 betalende gesyndikeerden in 1914, is inderdaad een welsprekend cijfer.
„Il suf f it, pour apprécier la grandeur des résultats du socialisme
beige, de comparer la condition du prolétariat avant et après son entrée
en scène". Dit oordeel van Pirenne betreft vooreerst de coöperatieve,
mutualistische en syndicale actie van de B.W.P., doch is evenzeer
toepasselijk op haar activiteiten voor een betere arbeidswetgeving.
De Belgische arbeidswetgeving tussen 1890 en 1914 is belangrijk
geweest: in enkele jaren tijd maakte zij de ergerlijke achterstand van
ons land goed. Wel zijn deze wetten gestemd door een meerderheid
waarin de katholieke rechterzijde kwantitatief de doorslag gaf, maar
toch zijn zij hoofdzakelijk toe te schrijven aan de socialisten. Het naler
zen van de parlementaire verslagen zal ieder objectief beoordelaar
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daarvan overtuigen. De grote meerderheid in het Parlement hield vast
aan haar paternalistisch geïnspireerde standsvooroordelen; de progressieven bij katholieken en liberalen konden de onwil van de meerderheid tegenover de arbeiderseisen alleen overwinnen door haar vrees
aan te jagen voor „erger kwaad" dat vanwege een verdere doorbraak
van het socialisme te verwachten viel, indien het meest schrijnende
maatschappelijk onrecht niet spoedig werd verholpen. Het beslissend
aandeel van de socialisten in de wetgeving van voor 1914 ontkennen,
zou dwaas en onrechtvaardig zijn, even dwaas als wat Bertrand in
1907 schreef over de christelijke democraten: „Leur action parlementaire, dans le sens démocratique, a été nulle. Ils n'ont pris aucune initiative favorable à la classe laborieuse, n'ont déposé aucun projet de
loi en leur faveur".
De socialisten vormden een te kleine minderheid om de wetgeving
naar hun eigen, collectivistische opvattingen uit te bouwen. Toch heeft
deze onmacht hen niet geleid tot negativisme. „Nous sommes décidés,
mes amis politiques et moi, zei Anseele op 4 december 1894, à inter~
rompre le moins possible, car nous ne sommes animés que du seul désir
de travailler, de travailler sans rel.áche pour le bien du peuple". Aan
deze stelregel zijn de socialistische Kamerleden trouw gebleven. Wel
hebben zij vaak, en wellicht meer dan hun lief was, „onderbroken" en
herrie geschopt met een soms wansmakelijke brutaliteit, maar de directe
aanleiding daartoe was meestal de misprijzende houding van een deel
van de meerderheid. Wat echter bij de socialisten het meest treft, is de
belangeloze overgave aan hun taak. Op enkele zeldzame voorlopers na,
klinkt vanaf 1894 voor het eerst in het Belgisch Parlement de stem van
mensen die de nood van het miskende volk gezien en soms meegeleefd
hebben, en dit geeft aan de socialistische redevoeringen een klank van
waarachtigheid, een directe trefzekerheid, een durvend enthousiasme,
dat soms naïef en onervaren aandeed, maar toch het doelmatigste middel bleek om een nieuwe en eerlijker wereld op te bouwen. Overigens
gaven zij niet toe aan louter sentiment: bij de discussie van iedere
arbeidswet trachtten zij de regeringsvoorstellen te amenderen, niet
alleen in de richting van het collectivisme maar ook van een door
iedereen te aanvaarden maatschappelijke rechtvaardigheid; op bijna elk
regeringsvoorstel volgde een socialistisch tegenvoorstel, waarmee zij
het constructief karakter van hun parlementaire actie onderstreepten.
Dit parlementair werk is een positieve verdienste van het Belgisch
socialisme. Daarnaast staat de grenzeloze toewijding van de honderden
verborgen en onbekend gebleven werkers die, na een dagtaak van
twaalf uur en meer, nog tijd vonden voor de leiding van een syndicaat
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of een coöperatieve, en de stille trouw van de honderdduizenden die
van hun onvoldoende loon nog een bijdrage voor de syndicaten en
mutualiteiten afknepen, omdat zij geloofden in het socialisme. Tenslotte
moet men de activiteit van de leiders waarderen om het verruwde volk
tot meer verfijning op te voeden. Men leze er b.v. het Antwerpse blad
De Werker op na, dat de dokwerkers, toen wel de laagste groep uit
de arbeidersstand, uit het analfabetisme, de dronkenschap en de grofheid omhoog trachtte te helpen. En wanneer men dan de toestand van
de dokkers in 1914 vergelijkt met wat hij rond 1880 was, krijgt men
eerbied voor wat het socialisme hier gepresteerd heeft.
Een schaduwzijde van de B.W.P. voor 1914 is wat men haar anticlericalisme kan noemen. Het ging daarbij niet alleen om verzet tegen
de politieke inmenging van de Kerk. Het socialisme bestreed het geloof
zelf en trachtte met alle, ook oneerlijke middelen de invloed van de
Kerk op de arbeiders te ondermijnen. Bijna dagelijks kon men in Le
Peuple of Vooruit artikels lezen in de trant van het volgende staaltje
uit De Werker van 29 december 1900: „Instinktmatig, waar de werkman een paap ziet opdagen, wijkt hij achteruit. Hij weet, bij overerfelijke ondervinding, dat de paap hem spreken komt van berusting, van
onderdanigheid, van gehoorzaamheid, en hem tevens Bekoord en gebonden overlevert aan zijn ergste vijanden. Hij weet dat, waar dat
zwarte beest zich vertoont, weldra in de rangen der eendrachtige werr
kers, strijdend voor hun loon, de tweedracht heerscht, de verdeeling,
waarvan de patroon gebruik maakt om zijn gezag te bevestigen". Het
mag waar zijn dat de langdurige afzijdigheid van de katholieken tegenover de arbeidersnood de haat van de socialisten voor het katholicisme
helpt verklaren. Maar de B.W.P. heeft hierdoor op haar volgelingen
een ontluisterende invloed gehad en samen met de reactionairen onder
de conservatieven draagt zij de verantwoordelijkheid voor de bestendi~
ging van de politiek-religieuze twisten in ons openbaar leven.
Op 4 augustus 1914 werd Vandervelde bij koninklijk besluit Minister van State benoemd; twee jaar later trad hij, als eerste socialist, in
de regering. In het kabinet Delacroix van 1918 zetelden drie socialis~
ten, en het congres van de B.W.P. van november 1919 besloot de deelname aan de regering voort te zetten. Hiermee was de pionierstijd
definitief afgesloten en begon, als onvermijdelijk gevolg van de gedeelde regeringsverantwoordelijkheid, een politiek van schipperen en
compromissen; even onvermijdelijk leidde dit tot crisissen in de partij.
Bij de verkiezingen van 16 november 1919 haalde de B.W.P. 70 zetels
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voor de Kamer: samen met de katholieken - (73 zetels) was zij nu de
belangrijkste partij in het Parlement, en de leiders meenden dat de
realisatie van het collectivistisch programma nu vanzelf moest volgen.
Pas geleidelijk gingen zij beseffen dat de deelname aan de regering dit
programma meer in gevaar bracht dan de oppositietactiek van voor
1914. Maar zelfs toen nog bleef de partij haar taak constructief zien en
zich ten dienste stellen van het algemeen belang. Het duidelijkste bewijs daarvan is de geschiedenis van de regering Poullet.-Vandervelde.
Bij de verkiezingen van 1921 had de B.W.P. twee zetels verloren en
zich teruggetrokken voor een „oppositiekuur". De verkiezingen van
5 april 1925 werden een succes: de B.W.P. behaalde 78 zetels, evenveel als de katholieke partij. Na een regeringscrisis van drie maanden
werd de regering Poullet-Vandervelde gevormd, een travaillistische
coalitie van christen-democraten en socialisten, welke iets totaal nieuws
was. „Si l'expérience avait pu réussir, schreef hierover terecht het
socialistisch Kamerlid M..-A. Pierson, si elle avait pu aboutir à la f orr
mation d'un bloc travailliste, uni par des ligins durables, il n'est pas
douteux que 1'évolution sociale, économique et politique de notre pays
en eut été profondément modifiée". De demagogie speelde in deze combinatie geen rol: de regering had de dringende taak op zich genomen
het budgetair evenwicht te herstellen en de munt te redden; Vander-velde en de B.W.P. namen de verantwoordelijkheid op zich van een
impopulaire politiek van belastingsverhoging, waarvan zij de gevolgen
maatschappelijk trachtten te verzachten door de belastingontheffing
van het levensminimum. De demagogie kwam van de kapitalistische
oppositie: de f inancie-wereld zette een waar komplot op touw en liet
cynisch de frank vallen, en de regering viel op 19 mei 1926.
Van de drieledige regering Jaspar, die hierna gevormd werd, bleven
de socialisten deel uitmaken: zij wilden niet afzijdig blijven wanneer
vitale nationale belangen op het spel stonden. In oktober 1927, na de
financiële sanering, traden de socialisten uit de regering, en bleven in
de oppositie tot april 1935.
-

Tijdens deze oppositieperiode begon „la mue" van de B.W.P., naar
het vaak geciteerde woord van Vandervelde. Deze ommekeer was het
gevolg van een conflict tussen de oude en de nieuwe generatie. De
jongeren verweten aan de politieke en syndicale leiders juist die dingen
welke tot nog toe de essentiële kenmerken van de beweging waren
geweest: het realisme en het opportunisme. Het realisme, dat de nadruk
legde op de „economische" organisaties, richtte volgens de jongeren
heel de socialistische actie op reformisme, en de opportunistische poli-
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tiek, die daaruit volgde en wel constructief bedoeld was, bond de partij
aan een regime dat in volle ontbinding was en de B.W.P. dreigde mee
te sleuren in zijn ondergang. De economische moeilijkheden gingen ge-.
paard met een politieke malaise: de instabiliteit van de regering en de
demagogie van het in partijenkliekjes verdeelde Parlement verlamden
de strijd tegen de economische crisis. Gegroepeerd rond de in 1932
gestichte en door Spaak geleide Action Socialiste, vielen de jongere
socialisten niet alleen het „superreformisme" van de oude leiders, de
bureaucratisering van de partij en de kapitalistische geest van de
coöperatieve organismen aan, doch tegelijk hielden zij pleidooien voor
„politieke orde", herziening van het parlementaire regime en verstevig
ging van de uitvoerende macht. De duidelijkste formulering van deze
vernieuwingspogingen bracht het Plan De Man van 1933, dat de uit'voerende macht en in het bijzonder de economische sector ervan aan
de nefaste invloed van het Parlement wilde onttrekken.
De beweging van L'Action Socialiste mondde tenslotte uit in het
zogenaamd nationaal neo-socialisme, waarvan Spaak en De Man de
representatieve figuren waren, en dat de hoofdthesissen van het orthodox socialisme: het internationalisme, de klassenstrijd en zelfs de sociar
lisatie verwierp. Toen in mei 1938 Spaak, als eerste socialist, rege~
ringsleider werd, en in mei 1939 De Man de overleden Vandervelde
als partijvoorzitter opvolgde, had men een grondige ommekeer in de
ideologie en de methode van de B.W.P. kunnen verwachten. Doch
daarvoor was het op dat ogenblik te laat: de oorlogsdreiging schakelde het neo-socialisme uit. En door zijn hervormingsplannen te kopper
len aan de steun van het Duitse regime, maakte De Man het herstel
van de socialistische orthodoxie na de oorlog onvermijdelijk.
Tussen de twee oorlogen heeft de B.W.P. met verantwoordelijk~
heidszin en moed haar aandeel bijgedragen in de strijd voor de sane
ring van het economisch en politiek openbaar leven. Ook de reactie
van de jongeren tegen de voor het socialisme nadelige gevolgen van
de „politique de présence", is constructief geweest: zij poogde het
socialisme te herzien in functie van de nieuwe omstandigheden.
Na de tweede wereldoorlog keerde de Belgische Socialistisch Partij,
zoals de nieuwe naam nu luidde, terug tot de strikte orthodoxie van
voor 1914: de Beginselverklaring van Quaregnon van 1894 werd eenvoudigweg hernomen. Het is wel enigszins verbijsterend, dat een grote
partij een tekst tot handvest neemt, die zeventig jaar geleden wel iets
kon betekenen, maar thans geen zin meer heeft. Duidelijk blijkt hieruit
dat de B.S.P., meer nog dan vroeger, een partij is zonder eigenlijke
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doctrine en die al haar activiteiten richt op het zo spoedig mogelijk
verwerven van materiële resultaten. Bovendien werd de B.S.P. onder
de leiding van Max Buset een omvangrijke bureaucratische machine,
waarin de partijbonzen en de kleine groepjes overheersen en iedere
poging tot hernieuwing tegenhouden.
Men weet hoe, ten gevolge van de Koningskwestie eerst en later van
de schoolstrijd, de B.S.P. gedurende meer dan tien jaar én de wederaanpassing van haar doctrine én zelfs de uitvoering van haar programma van 1945 terzijde heeft geschoven, en helemaal is opgegaan in een
door anticlericalisme geïnspireerde partijenstrijd. Het verzet hiertegen
in de syndicale milieus leidde, na de verkiezingen van 1958, tot een
nieuwe interne crisis. Sindsdien besloot de B.S.P. tot de terugkeer naar
een eigen economische en maatschappelijke politiek. Het blad La Gaur
che is thans het voornaamste orgaan van hen die het socialisme willen
hernieuwen en over de crisis heen helpen. Het blijft de vraag of deze
pogingen, zolang zij in het teken staan van het Marxistisch socialisme,
niet machteloos zullen blijken. De evolutie van de buitenlandse sociar
listische partijen laat hieromtrent geen twijfel over.
Uit de 75 jaar B.S.P. blijkt, voor zover een oordeel nu reeds mogelijk
is, de periode voor 1914 de schoonste, door de toewijding en het idealisme; de tijd tussen de twee oorlogen de moedigste, omwille van de
eerlijk aanvaarde verantwoordelijkheid in een bedreigd regime; de jaren
sinds 1945 lijken de zwakste wegens de kortzichtige -en vaak demagogische politiek: de verantwoordelijken hiervoor hebben niet beseft dat
de weigering om eigen belangen ten dienste te stellen van het herstel
van een klimaat van verdraagzaamheid en begrip fataal, ook ten nadele
van de eigen partij, moest uitvallen.
Indien de B.S.P. ~ en hetzelfde geldt voor de C.V.P. ~ er in mocht
slagen in het openbaar leven nieuwe verhoudingen van tolerantie en
wederkerige eerbied te scheppen, zou de periode sinds 1945 wellicht
de rijkste kunnen worden uit haar geschiedenis, aangezien deze ver~
nieuwing ook de maatschappelijke rechtvaardigheid ten goede zou ko
men. Voor wie de situatie binnen de partijen kent mag deze verwachr
ting naïef lijken. Toch gaat de hoop van velen uit alle kampen in deze
richting. En de pogingen, van linkse en rechtse zijde, om een „open
gesprek" mogelijk te maken, bewijzen dat dit geen loutere utopie is.

Oecumenische symptomen in
de orthodoxe kerk van Griekenland
A. VAN DE WAL A.A.

D

E aankondiging van het tweede algemeen concilie van het Vatikaan heeft onder de orthodoxe kerken een zekere beroering gepaard aan een algemene verwondering ) . Toch kunnen wij
niet zeggen dat de eerste reactie op de aankondiging totaal afwijzend
is; enigen zien de mogelijkheid van een algemeen concilie onder voorzitterschap van de Paus niet in, omdat het eerste Concilie van het Vatir
kaan door de aanvaarding van het pauselijk primaatschap de periode
van de concilies heeft afgesloten. Anderen daarentegen menen, dat een
algemeen concilie in onze tijd zeer nodig is, doch dat het alleen mogelijk zou worden wanneer de Paus wil afzien van de voorrechten, welke
het Concilie van het Vatikaan hem verleende. Het duidelijkst zijn deze
beide meningen naar voren gekomen in de orthodoxe kerk van Griekenland. Ofschoon deze kerk maar een miniem gedeelte uitmaakt van
de orthodoxe kerk, willen wij dit overzicht toch beperken tot het be~
spreken van haar mening, mede omdat van de andere orthodoxe kerken er tot nu toe weinig reacties van theologen zijn gehoord.
Innerlijke moeilijkheden
Onder de orthodoxe kerken van het Oosten neemt die van Griekenland haar eigen plaats in. En dit niet alleen omdat zij een van de oudste kerken in ons werelddeel is, doch ook omdat zij in sterke mate
een staatskerk is. Een frappant bewijs hiervoor vinden wij in haar geschiedenis van de vorige eeuw. Sinds zij in 1852 van het oecumenisch
patriarchaat van Constantinopel haar autonomie verkreeg, heeft er een
voortdurende strijd bestaan tussen de regering en de kerkelijke hiërar~
chie. Nu eens zijn het de koning en de regering die de bisschoppen
benoemen, dan weer wordt dit door de synode of de metropolieten
gedaan. Wij zijn er ook getuigen van hoe bisschoppen, die zich tegen
de staatsinmenging verzetten, verbannen worden om weer terug te
keren bij de val van de regering of het aftreden van de minister~presir
dent. In 1916 eiste b.v. koning Konstantijn dat metropoliet Theoklitos
de minister-president Venizelos in de kerkelijke ban zou slaan. Het
volgende jaar kwam Venizelos weer aan het bewind en eiste van de
1
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bisschoppen de afzetting van Theoklitos ten gunste van bisschop Meletios. In 1920 zien wij hoe Venizelos voor de tweede keer ten val
wordt gebracht; ogenblikkelijk keerde de verbannen metropoliet terug
en Meletios moest het veld ruimen. In 1922, na de Turkse oorlog, verdwijnt koning Konstantijn van het toneel en met hem opnieuw metropoliet Theoklitos, die vervangen werd door Chrysostomos Papadopoulos (t 1938) . Het is onder zijn beleid, dat de kerk weer enige van haar
verloren rechten herwint, o.a. erkende de regering de synode als hoog~
ste autoriteit in de kerk; zij moet jaarlijks bijeenkomen. Een regerings
commissaris heeft wel zitting in de synode doch hij heeft geen stemrecht; de synode kiest de bisschoppen.
De regering liet zich echter niet zo gemakkelijk uit haar positie verdringen; de dictator Pangalos onderwierp haar opnieuw aan de rege
ring. In 1926 werd hij echter ten val gebracht en wij krijgen dan tot
1935 de revolutie van de aanhangers van Venizelos; de kerk verkrijgt
opnieuw een betrekkelijke vrijheid en rust na de revolutie. In ruil hiervoor eiste de regering de afzetting van drie bisschoppen, die er van
beschuldigd werden de opstandelingen geholpen te hebben. De synode
verzette zich hiertegen. Toen in 1936 koning Georges op de troon
kwam werd het kerkelijk statuut nog eens gewijzigd. In het vervolg
zou de synode aan de koning de namen van drie kandiaten voorleggen,
waaruit de vorst de nieuwe bisschop. aanwijst.
Begrijpelijkerwijze is een dergelijke toestand, die aan iedere minister
riële verandering onderhevig is, niet bevorderlijk voor de kerk. Doch
dit is nog niet het ergste. Fataler is de invloed der leken in het leven
van de kerk. Twee derde deel van de professoren van de theologische
faculteit van Athene bestaat n.l. uit leken, gevormd aan de protestantse
en liberale universiteiten van Duitsland. Zij zijn echter niet tevreden
met hun professoraat, hetwelk hun reeds een geduchte invloed op het
leven en denken van de kerk geeft. Zij eisen ook een onmiddellijk
gezag in de ontwikkeling van de geloofsschat. Nu is het ook opvallend,
dat men onder hen de grootste tegenstanders van Rome vindt. Dit is
niets nieuws, hun tegenstand is even oud als de afscheiding zelf. Nog
in de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw uitte deze tegenstand
zich vooral in de strijd tegen de Grieks-katholieken of geünieerden.
Vooral hun priesters hadden veel te verduren, men beschouwde hen
als wolven in schaapsvel en zij werden voor landverraders uitgemaakt.
De dood van Mgr. Calavassy, Grieks-katholiek bisschop, in november
1959 en zijn opvolging hebben de afkeer van Rome weer doen opleven.
De professoren van de theologische faculteit gingen zelfs zo ver in een
schrijven aan de Paus te vragen aan de overleden kerkvorst geen op~
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volger te geven. Toen in 1954 generaal Papagos een bezoek wilde
brengen aan Rome om de Paus om zijn bemiddeling te verzoeken in de
kwestie Cyprus, verzette aartsbisschop Spiridon zich tegen zijn plan.
Hij schreef de generaal een brief waarin hij hem verbood buiten de
protocolaire begroeting te gaan. In 1956 onderging Caramanlis hetzelfde lot. De minister van buitenlandse zaken, Averoff, probeerde
tevergeefs de metropoliet tot andere gedachten te brengen. „Gelukzalig~
heid, riep hij uit, wij hebben het volk achter ons!" De metropoliet ant~
woordde hem hierop: „Probeer het maar eens!"
De kerk van Griekenland huldigt het standpunt dat zij alleen het
recht heeft besprekingen van welke aard ook met Rome aan te knopen.
Zij weigert pertinent een pauselijk gezant op haar grondgebied toe te
laten en zelfs het bezoek dat de koning van Griekenland nog pas aan
Rome en aan de Paus heeft gebracht is niet van haar kritiek verschoond gebleven. De tegenstand in dit laatste geval ging zelfs zo ver
dat de metropoliet van Athene de moeite nam naar de Griekse gezant
in Rome te telegraferen, dat de kerk tegen iedere betrekking met het
Vatikaan gekant is en haar standpunt van 1956 handhaaft.
Een dergelijke houding van de kerk moet onvermijdelijk andere
moeilijkheden in de verhouding kerk en staat in het leven roepen, zoals
de laatste synode van de Griekse kerk het ons duidelijk -maakt. Daar er
sinds een twintigtal jaren (1937) geen synode meer bijeengeroepen
was (het kerkstatuut ordonneert een synode alle drie jaar) was het
werkprogramma zeer zwaar. Het omvatte o.a. de volgende punten:
1. De onderrichting van het volk. 2. De oude kalender. 3. Het trakte~
ment van de geestelijkheid. 4. Het kiesrecht voor de geestelijkheid.
5. De vorming en de opleiding van de geestelijkheid. 6. De organisatie
van de parochie. 7. De propaganda van de vreemde godsdiensten (het
proselytisme) . 8. De gemengde huwelijken. 9. De betrekkingen van de
Griekse kerk met andere orthodoxe kerken en de heterodoxe kerken in
de wereldraad van kerken. 10. Huwelijk en echtscheiding. 11. Het
geestelijk leven en de activiteit van de kerk.
De minister voor de eredienst, Voghiatzis, plaatste nog de volgende
punten op het overladen programma: 1. de jaarlijkse bijeenroeping van
de synode volgens canon 37 van de Apostelen. 2. Een nieuwe indeling
van de bisdommen. 3. De onverplaatsbaarheid van de bisschoppen.
4. De benoeming van de bisschoppen door de regering. Punt twee en
drie van dit regeringsprogramma waren ingegeven door de moeilijkheden die zich de laatste tijd steeds veelvuldiger in de Griekse kerk voordoen. Griekenland telt n.l. 78 bisdommen, grote en kleine, rijke en
arme. Doordat de bisschoppen verplaatsbaar zijn is men niet zelden
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getuige van een onderlinge strijd bij de vacatuur van een groter of
rijker bisdom. Dekleine en arme bisdommen hebben hiervan veel te
lijden. De regering wil deze toestand nu opheffen door een regelmatig
ger verdeling van de bisdommen en door de onverplaatsbaarheid van
de bisschoppen.
De synode had dus een zeer zware agenda af te werken, doch de
Griekse hiërarchie liet er zich niet door beïnvloeden. Na een maand
vergaderen werd de synode gesloten en werden de regeringsvoorstellen ad Kalendas Graecas verwezen. Het Griekse volk was kennelijk
ontevreden met de povere resultaten van een synode die 21 jaar was
uitgesteld. Verschillende bladen leverden een uiterst scherpe kritiek 2 ) .
Minister Voghiatzis dreigde een wetsontwerp in te dienen om zijn vier
punten er door te krijgen waarop de permanente synode aan de minister het verzoek richtte hiermee te wachten totdat men de mening van
de bisschoppen, die voor de 21e januari bijeengeroepen waren, zou
kennen. Het resultaat van de aangekondigde bijeenkomst was de oprichting van een commissie van 13 bisschoppen belast met het onderzoek van de regeringspunten. Haar rapport zou men binnen de vier
maanden kunnen verwachten. Dezelfde dag echter publiceerde het
episcopaat een herderlijk schrijven tegen de staatsbemoeiingen. ,,Vijandelijke machten, zo zegt het schrijven, zijn er op uit de kerk afbreuk te
doen. Door woord en door geschrift beledigen zij de herders om hun
gezag te ondermijnen" 3)•
Een andere beslissing van de synode en waarmede de professoren
van de theologische faculteit geen genoegen namen, is haar afwijzende
houding ten opzichte van de Wereldraad van kerken. De synode ordonneerde: „De Griekse kerk zal geen geestelijken meer naar de bijeenkomsten van de Wereldraad van kerken zenden. In het vervolg
zullen alleen leken aan haar bijeenkomsten mogen deelnemen". Deze
afwijzende houding van de synode verwondert temeer daar de Griekse
kerk in de laatste tijd iets soepeler was geworden en zelfs het initiatief
had genomen tot de bijeenkomst te Rhodes. Wij vragen ons af of de
weigering niet een verzwakking is van de positie van de kerk. Tot nu
toe heeft de kerk van Griekenland aan de Wereldraad van kerken
deelgenomen omdat zij overtuigd is de andere christelijke kerken een
positief element te kunnen bijbrengen, n.l. de overtuiging van het aloude geloof in een Drieëne God en het sacramentale leven. Dit is de
eminente taak van de kerk, van haar vertegenwoordigers, de opvolgers
-

2) Anaplasis, januari 1959; Orthodoxos skepsis, december 1958; Michel Stroumboulis, De eenheid van het christendom en de kerk der Pausen in Orthodoxos skepsis,
28 februari 1959, p. 59-60.
3) Ekklesia, 1 februari 1959, p. 34.
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van de apostelen, de bisschoppen en de priesters. Doelbewust schijnt
zij deze taak nu over te laten aan de leken.
De synode motiveert haar houding door het negatieve aspect van de
Oecumenische Beweging: het ontbreken van een algemeen leidend
gezag bij de verschillende protestantse belijdenissen en de persoonlijke
vrijheid in het geloof in Christus en in de betrekkingen van de mens
met God. Ziehier trouwens de betreffende passage uit het rapport van
de synode: „De betrekkingen van onze kerk met de oecumenische raad
van kerken vormden een belangrijk onderwerp in onze synodale bijeenkomst. Onze kerk heeft met de protestantse wereld betrekkingen
onderhouden, doch dit uitsluitend op grond van praktische vraagstukken. De protestantse wereld is verdeeld in honderden richtingen en
ketterijen, omdat iedereen vrij is volgens zijn persoonlijke inzichten tot
Christus te naderen en zich zodoende een persoonlijk geloof kan vormen. De protestantse kerken bezitten geen algemeen bindend gezag
waaraan zij moeten gehoorzamen en dat hen leidt. De verschillende
protestantse confessies en ketterijen geven zichzelf de naam van kerk
zonder dat zij nochtans het fundamentele karakter van deze goddelijke
inrichting bezitten. Haar leiders menen dat het mogelijk is alle protes~
tantse richtingen te verenigen op grond van een dogmatische basis, die
door allen aanvaard moet worden. Deze basis is het geloof in Christus
als God en als Zaligmaker, doch zij maken geen melding van de
H. Drievuldigheid, de ware God van de Christenen" 4 ) . In zich is deze
motivering zeer zwak, zij verbergt een ontgoocheling waarvan men
zich altijd bewust is geweest. Misschien is het juister te zeggen dat de
Grieks orthodoxe hiërarchie zich tegen de protestantse meerderheid in
de Wereldraad van kerken niet voelt opgewassen.
Reacties op het aangekondigde concilie
Wanneer men boven geciteerde verklaring bestudeert zou men tot
de gevolgtrekking moeten komen, dat de Grieks orthodoxe kerk wel
kan samenwerken met de katholieke kerk. De laatste bezit immers ten
volle het criterium dat de synode toepaste om haar weigering voor
samenwerking met de Wereldraad van kerken te motiveren. De katholieke kerk bezit een algemeen leidend gezag en het geloof in de Heilige
Drievuldigheid.
De eerste reactie van de kerk van Griekenland op de aankondiging
van het concilie --~ toen men nog geloofde dat de Paus een herenigingsr
concilie op het oog „ had — was een grote verwondering. Haar theolo~
gen menen dat de eeuw van de oecumenische concilies door de uitroe~
4)

51

Ekklesia, 20 december 1958, p. 481 en v.
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ping van het dogma van de onfeilbaarheid is afgesloten. Professor
Alivisatos gaf in de volgende woorden uiting aan zijn verwondering:
„De opvattingen van de katholieke kerk en van de orthodoxe kerk
over een oecumenisch concilie zijn geheel verschillend. Inderdaad, in
de orthodoxe kerk is het oecumenisch concilie het hoogste kerkelijk
gezag, in de katholieke kerk is het concilie slechts een raadgevend
lichaam voor de Paus, wiens persoonlijk gezag geen ander boven hem
kent. In de Paus concentreert zich het volle geestelijke gezag" 5 ) . De
eminente professor van de theologische faculteit van Athene gaat in
zijn oordeel nog verder; hij is van mening dat een oecumenisch concilie
zelfs niet mogelijk is. Om werkelijk oecumenisch te zijn, zou het concilie
alle christen-kerken moeten verenigen, want zo legt hij elders uit, noch
de katholieke kerk noch de protestantse kerken zijn ooit door een oecumenisch concilie — d.w.z. een concilie dat als dusdanig door de orthodoxe kerk wordt erkend .--- veroordeeld ') . Michel Stroumboulis formuleert dezelfde opvatting in andere woorden, wanneer hij schrijft:
„De bijeenroeping van het concilie heeft niet de draagwijdte van een
oecumenisch concilie zoals wij die in het verleden gekend hebben. Een
oecumenisch concilie in de ware en juiste betekenis van het woord kan
niet door de Paus alleen bijeengeroepen worden. De hoofden van de
verschillende christen-kerken moeten dit gezamenlijk doen" 7 ).
Gelukkig zijn deze stemmen maar uitzondering, over het algemeen
heeft het Griekse volk de aankondiging van het concilie gunstig ont~
haald. Men is meer geneigd aan te nemen dat de eenheid der christenen geen utopie is; het probleem der eenheid houdt meer en meer de
geesten bezig. Professor Alivisatos, die wij zo juist citeerden, gelooft
zelfs dat de eenheid reeds in staat van verwezenlijking is. Geen enkele
kerk, zo verklaart hij, is in staat zich tegen de stroming, die ons naar de
oplossing van het probleem der eenheid leidt, nog te verzetten 6
En toch moet zijn verwachting, zoals nog duidelijk zal worden, met
een korreltje zout genomen worden. Een hereniging tussen de twee
grootste kerken, de kerk van Rome en de orthodoxe kerk, zou volgens
hem alleen maar mogelijk zijn ten koste van grote offers van de kant
van de katholieke kerk. Welke die offers zijn, die Rome zou moeten
brengen, is heel eenvoudig. De orthodoxe kerk heeft de leer van Chrisr
)

15 ) To Vima, 1 februari 1959. Onnodig te zeggen dat de schrijver zich in zijn mening
omtrent de waarde en het gezag van een algemeen concilie vergist. De bisschoppen in
concilie vergaderd zijn niet alleen een raadgevend organisme voor de Paus, doch als
opvolgers van de Apostelen bezitten zij de volheid van de jurisdictiemacht.
) Ham. Alivisator, Het kerkelijk recht in de Orthodoxe Kerk, Athene, 1949.
7
) Orthodoxos skepsis, 28 februari 1959, p. 59.
Ham. Alivisatos, L'église unie avant le schisme, in L'église et les églises, 2, p.
107, Chevetogne 1955.
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tus, van de Apostelen, van de kerkvaders en van de eerste algemene
concilies ongeschonden bewaard. Rome is er van afgeweken. Christus
heeft het bestuur van zijn kerk niet alleen aan Petrus toevertrouwd
maar aan het college van Apostelen. Rome is van de rechte weg af ge~
dwaald omdat het aan de kerken van het Westen zijn leer van het
algemeen leergezag van de Paus heeft opgedrongen. Wanneer Rome
nu werkelijk de eenheid onder de christenen wil herstellen, dan zal het
op zijn schreden moeten terugkomen en al de geloofspunten, die na de
scheuring van 1054 zijn afgekondigd, moeten herroepen. Wij moeten
de professor toch om zijn objectiviteit bijvallen, wanneer hij verder
verklaart, dat de oproep van de Paus een dode letter zal blijven, omdat
Rome niets aan zijn leer kan veranderen 9 ) .
Doch het is niet alleen de aankondiging van het concilie die de ge-.
moederen in het Oosten in beroering heeft gebracht, de Paus had reeds
eerder in zijn kerstboodschap over het herenigingsvraagstuk gespro
ken. Afgaand op sommige reacties in de Griekse pers zou men moeten
aannemen, dat de Paus een persoonlijke boodschap aan de oecumeni~
sche patriarch heeft gezonden en dat deze hierop zou geantwoord hebben '1O) . Het Griekse blad Athinaika schrijft omtrent deze uitnodiging:
„De hereniging van de twee kerken kan verwezenlijkt worden. Hoe zal
zij tot stand komen? Wij weten het niet, doch zij kan een werkelijkheid
worden wanneer van beide zijden een goede wil bestaat'' ) . Een
ander Grieks blad constateert bij deze gelegenheid, dat het tijd wordt
de woorden door daden te vervangen. Rome zou er goed aan doen
eerst zijn houding t.o.v. de Oecumenische Beweging te herzien '2 ) .
Professor Alivisatos van zijn kant geeft toe dat de uitnodiging van
Paus Joannes XXIII aan patriarch Athenagoras meer is dan een beleefdheidsformule. Doch, werpt hij op, de afgrond tussen de twee kerr
ken is zo breed en diep, dat alleen de gedachte eraan duizelig maakt 13 )
Eenzelfde geluid, alleen wat feller uitgedrukt, horen wij nog van Theodosios Sperantsas, de redacteur van het kerkblad Ekklesia: „De uitnodiging van de Paus aan de oecumenische patriarch heeft in ieder ortho~
dox hart sympathie en begrip gewekt. De geest van eenheid in Christus
is in de orthodoxe kerk altijd levendig gebleven en zij bidt dagelijks in
9) Orthodoxos skepsis, 31 januari 1959.
10) Eleftheria, 3 januari 1959. Wanneer deze briefwisseling inderdaad bestaat, is zij
niet gepubliceerd.

11) Athinaika, 5 januari 1959.
12) Kathimerini, 4 januari 1959.
13) Om een goed en volledig inzicht te krijgen in de verschillen tussen de katholieke
kerk en de orthodoxe kerk verwijzen wij de lezers naar A. Wenger A.A., Les dtver-

gences doctrinales entre 1'Eglise et les Eglises orthodoxes in Nouvelle Revue Théolc'gique 76 (1954) , pp. 631-654.
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de liturgie voor het herstel. Christus heeft één kerk gesticht en haar
eenheid is gebaseerd op de beslissingen van de algemene concilies.
Ongelukkigerwijze hebben er zich in de kerk afwijkingen voorgedaan
doch de orthodoxe kerk heeft het geloof ongerept en ongeschonden bewaard. De kerk van Rome, die de erfgenaam is van de oude Romeinse
geest, is van slecht tot erger vervallen. Zij heeft een menselijk verstand
als een onfeilbaar criterium verheven en beschouwt haar geestelijke
leider als een andere God op dezelfde wijze waarop in het oude Rome
de keizers vergoddelijkt werden" 14)
Besluit
Het zal de lezers misschien al verwonderd hebben, dat wij tot nu toe
slechts uitspraken van leken-theologen hebben geciteerd, alsof dezen
alleen de houding van de kerk in Griekenland bepalen. Wij hebben
echter reeds opgemerkt, dat een groot deel van de theologen van de
kerk van Griekenland uit leken bestaat, zodat men moet verwachten,
wanneer men met deze kerk in contact treedt en een gesprek wil be^ginnen over dogmatische, juridische of morele kwesties, met leken te
doen te krijgen. Toch zijn er wel enkele stemmen opgegaan onder de
Griekse geestelijkheid. De voornaamste is wel die van Mgr. Jakovos,
Grieks-orthodox bisschop van Philadelphia. In het officiële blad van
het oecumenisch patriarchaat, Apostolos Andréas, heeft hij een serie
van vijf artikelen gepubliceerd, waarin hij zijn mening over het komende concilie en de hereniging uiteenzet. De inhoud van zijn artikelen is
echter in hoofdzaak negatief en geeft ons geen enkel opbouwend ele
ment. Het isechter een vraag of de redactie van het blad de verantwoording van zijn artikelen aanvaardt. De schrijver ontkent niet dat
God de afgescheiden kerken tot elkaar kan brengen en dat er in deze
zin reeds veel is bereikt, doch Rome moet zich nog inschikkelijker
tonen. Drie redenen staan op het ogenblik de hereniging nog in de weg
en Rome is voor het voortbestaan van alle drie verantwoordelijk: het
probleem van de Grieks-katholieken of van de geunieerden; het proselytisme of de zieltjesjagerij van Rome; de imperialistische tendensen
van Rome. De laatste reden manifesteert zich vooral in de concordaten
die Rome met sommige regeringen afsluit. Vreemd genoeg spreekt

Mgr. Jakovos niet over leerstellige moeilijkheden tussen Oost en West,
of het zou moeten zijn dat men de kwestie van het pauselijk primaat~
schap of de onfeilbaarheid moet zien tegen de achtergrond en in het
kader van het Romeins imperialisme. Met betrekking tot het oecume~
nisch concilie meent * hij, dat dit een interne aangelegenheid is van de
14) Ekktesia, 15 januari 1959.
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katholieke kerk, waardoor dan de bepaling „oecumenisch" komt te
vervallen. Het concilie kan dan -een uitnodiging zijn aan de orthodoxe
kerken, in zoverre het zou aandringen op een nauwer contact tussen de
theologen van de twee kerken 16).
Belangrijker in dezen is de verklaring van de oecumenische patriarch
van Constantinopel, Zijne Gelukzaligheid Mgr. Athénagoras. In een
serie artikelen in het Franse katholieke dagblad La Croix verklaart de
hoofdredacteur Pater A. Wenger, Assumptionist, dat de oecumenische
patriarch zeer welwillend staat tegenover de uitnodiging van de Paus
om de eenheid onder de christenen te bevorderen 16 ) . De patriarch verklaarde aan pater Wenger, dat hij zelfs bereid is om naar Rome te
gaan en de Paus te ontmoeten, doch dan moet hij zeker zijn dat de hand
die hij uitsteekt ook door Rome wordt aangenomen. Wat dit laatste nu
betreft behoeven wij absoluut geen vrees te hebben. Paus Joannes
XXIII heeft een te lange ondervinding van het Oosten om niet te begrijpen hoeveel het de oecumenische patriarch moet kosten om deze
stap te zetten. Een ander hoopvol teken is wel, dat de lange lijst van
klachten en beschuldigingen tegen Rome, die in het verleden bij iedere
gelegenheid werd herhaald, aanzienlijk is geslonken en is teruggebracht
tot het primaatschap en het onfeilbaar leergezag van de Paus.
Wanneer wij er dan aan denken dat patriarch Anthimius VII zestig
jaar geleden de verzoenende hand van Paus Leo XIII afwees en een
gesprek met Rome weigerde, dan kunnen wij alleen maar zeggen, dat
er de laatste jaren veel in het Oosten is veranderd. Misschien zal Paus
Joannes XXIII de vruchten oogsten van wat zijn voorgangers hebben
gezaaid, want een ander is degene die zaait en een ander die maait.
1

) Apostolos Andréas, juni-juli 1959.
De Tijd heeft de 19e januari de vertaling van de artikelen van pater Wenger

16 )

opgenomen.
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EZITSVORMING is een van de kernstukken van de katholieke sociale leer.
En toch is zij in de zorg van onze sociale organisaties lange tijd eigenlijk
op de achtergrond gebleven. Waarom dit zo is, komt hier ook wel ter sprake,
maar vooral wilden we enkele theoretische mogelijkheden onderzoeken van een
bredere bezitsvorming of bezitsspreiding.
Vooraf echter een woordje over de complexiteit van het begrip. Deze blijkt
al onmiddellijk als we bezit hier gelijkstellen met eigendom. De jurist weet een
onderscheid te maken tussen eigendom van roerende goederen en van onroerende, tussen volle, onbeperkte eigendom en naakte eigendom, en tussen de twee
extremen in heeft hij nog een hele gamma van andere mogelijkheden uitgebouwd. De economist van zijn kant en op dit standpunt stellen wij ons hier
maakt hoofdzakelijk onderscheid tussen consumptief en produktief bezit.
Onder het eerste verstaan we alle goederen die de consumptie van de eigenaar
beveiligen en meteen de levensstandaard van het individu of de familie bepalen.
Daartoe moet ook het „consumptief sparen" gerekend worden: het bezit dat
thuis of bij spaarkas of bank veilig opgeborgen ligt als het „appeltje tegen de
dorst". Als we de dorst echter lessen voor het appeltje rijp is, dan leven we op
„consumptief krediet". Het produktief bezit daarentegen (met het produktief
sparen en het produktief krediet) wordt gevormd door de produktiegoederen
wier enige functie erin bestaat economische goederen te produceren of hun economische waarde te vermeerderen: landbouwgronden, fabrieken, machines,
transportmiddelen. Deze produktiegoederen kunnen in één hand zijn samengetrokken of over vele eigenaars verdeeld: wie een aandeel heeft van een N.V. is
voor dat gedeelte mede-eigenaar van de produktiemiddelen van die N.V. Wie
dus spreekt over bezit en bezitsvorming moet duidelijk voor ogen hebben wat
hij bedoelt: consumptief bezit of produktief bezit. Zowel de methodes tot bezitsspreiding als de gevolgen ervan verschillen naargelang we het hebben over
consumptief of produktief bezit.
De vele verdedigingen van de eigendom en het bezit cirkelen steeds weer
rond het centrale begrip van de vrijheid: eigendom maakt vrij, bezit geeft zekerheid, ontplooit de scheppingsdrang en de verantwoordelijkheidszin die leeft
in elke mens. „My home is my castle" zeggen de Engelsen, en wij zingen van
een „huis met een tuintje", en zijn al tevreden met een gehuurd huis. Lang
hoeven we niet stil te staan bij het belang van het bezit op het individuele of
familiale plan. Wel echter wil ik er op wijzen dat de vrijheid, de zekerheid, de
zin voor verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot creatieve bezigheid hier
gekoppeld zijn aan wat we het consumptieve bezit hebben genoemd.
Meer aandacht moeten we wijden aan de rol die de eigendom toegewezen
wordt op het plan van de gemeenschap. Bezitsspreiding dient in de eerste plaats
het behoud van de sociale vrede. Het probleem van de verdeling, beter, van de
herverdeling van het bezit en het inkomen van de gemeenschap is inderdaad, zo
niet het enige, dan toch een zeer belangrijk element in de sociale strijd van vandaag. Men kan zich de vraag stellen of de sociale spanning niet sterk zou afnemen indien er een middel gevonden werd om een serieuze algemene bezitssprei-
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ding mogelijk te maken. En een tweede doel dat door bezitsspreiding gediend
wordt is het behoud van de democratische structuur. Spreiding van het bezit is
zeker een der meest doeltreffende middelen voor het beveiligen van de formele,
de politieke democratie: waar de Staat de economische goederen werkelijk in
handen heeft, wordt niet alleen de politieke vrijheid maar elke vrijheid aan banden gelegd, vrijheid van denken, vrijheidd van spreken, vrijheid van handelen.
Van de andere kant is de bezitsspreiding ook een garantie voor het behoud van
de materiële democratie: zij gaat de gevaarlijke concentratie van macht in private handen tegen. Deze laatste heeft immers tot gevolg dat de formele, de
politieke, de parlementaire democratie blijft „spelen" in de letterlijke betekenis van het woord terwijl de echte beslissingen geschieden achter coulissen:
de kantoren van de grote ondernemingen of de allesoverkoepelende holdings.
Uit Quadragesimo Anno zou men citaten kunnen lichten welke, zo niet vormelijk dan toch „inhoudelijk", op dit punt een even grote bekommering tot uitdrukking brengen als om het even welk citaat uit Marx of uit de beruchte studie van het A.B.V.V. over de Holdings en de Economische Democratie. Met des
te meer reden moeten we dan ook de vraag stellen, hoe het komt dat tot nog
toe, ook door katholieke organisaties, zo weinig is gedaan voor een reële bezitsspreiding. In alle eerlijkheid moet worden gezegd dat de idee nog niet opgenomen is in het eisenprogramma van de vakbonden en evenmin in de zorgen van
de ondernemers. Twee redenen schijnen dit manco te verklaren: een pragmatische en een ideologische.
In de problematiek welke door de industriële revolutie is geschapen in de
verhouding tussen werkgevers en werknemers, kwamen zo vele onmiddellijk te
regelen vragen op de voorgrond, dat het fundamenteelste werkelijk ook het laatste is gekomen. Het is met de industriële slachtoffers, en dat zijn de arbeiders
en de bedienden toch geweest, gegaan zoals het gaat met de slachtoffers van
een auto- of treinongeval: de meest voor de hand liggende hulp wordt direct ter
plaatse geboden; pas later, somtijds te laat, wordt in het ziekenhuis het fundamentele letsel onderzocht. De sociale beweging heeft eerst en vooral gezorgd
voor voedsel, kleding, onderdak, voor arbeidsduur, werkvoorwaarden en loon.
Maar niet altijd is voldoende aandacht besteed aan het individuele consumptief
bezit, en nog minder aan het produktief bezit. Niet alleen individueel pragmatisch maar ook sociaal pragmatisch is er een tekort aan belangstelling geweest
voor het bezit en de bezitsspreiding. Zonder cynisch te willen zijn noch het
representatieve karakter van de vakbonden te willen kleineren, kunnen we toch
niet de indruk van ons afzetten dat zij meer aandacht hebben besteed aan de
algemene politiek en hun rol in de diverse instellingen dan aan de onmiddellijke beveiliging van de werknemer. Het heeft er wel eens de schijn van dat de
wet van het zelfbehoud, die speelt in alle organisaties, ook de activiteit van het
syndicaat méér heeft gericht op een representatieve rol in de natie, de bedrijfstakken en de ondernemingen, om van de parastatale instellingen te zwijgen,
dan op de spreiding van het bezit in zijn consumptieve en vooral produktieve
vorm.
Een tweede reden is van ideologische aard. Van de ene kant is het begrijpelijk dat de marxistisch geïnspireerde beweging allesbehalve positief ingesteld
was tegenover het bezit en de bezitsspreiding. Voor haar was het private bezit
de bron van alle onheil en de enige redding was het overhevelen van het privaat
bezit naar de Staat. De katholiek geïnspireerde richting van haar kant accentu-

840 BEZITSSPREIDING
eerde zo sterk het bestaande eigendomsrecht en nam de economische wet van
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo radicaal over, dat alleen een langzame
spreiding van het consumptieve bezit mogelijk was en een actie tot spreiding
van het produktieve bezit bijna van meet af aan werd afgesneden.
Doch laten we het verleden rusten en ons wenden tot de mogelijkheden van
het ogenblik en van de toekomst. Is iedereen thans overtuigd van de noodzakelijkheid ener ruimere bezitsvorming, omtrent de methodes bestaat niet dezelfde
eensgezindheid. Fundamenteel schijnen er slechts drie mogelijkheden te bestaan: een herverdeling van het huidige bezit; een intensiever sparen; het investeringsloon. Bid dit laatste willen wij het langste stil blijven staan.
Herverdeling van het bestaande bezit
Herverdeling van het groot grondbezit is herhaaldelijk voorgekomen in de
geschiedenis: denken we aan de verdeling van het kerkelijk bezit tijdens de
Franse Revolutie, aan die van de latifundia in Oost-Duitsland en Zuid-Italië.
Ook het industriële grootbezit kan herverdeeld worden. In Duitsland wordt
tegenwoordig een „Reprivatisierung'' doorgevoerd: de verkoop van de Preussag
is reeds aan de gang, die van het Volkswagenwerk is in het vooruitzicht gesteld
voor 1961. Niets echter belet dat men ook het private industriële , grootbezit
„herverdeelt"; ook industriële latifundia kunnen „verkaveld" worden. Onder
invloed van de Anti-Trust Act komt het wel voor dat in de V.S. grote concerns
gedwongen worden zich te ontdoen van dochtermaatschappijen, afdelingen of
zelfs aandelen. Ik wil in dit verband wijzen op de verplichting waaronder
Dupont de Nemours thans staat om het aandelenpakket dat ze. in General
Motors bezit, gedeeltelijk te verkopen.
Indien Quadragesimo Anno een gevaarlijke of economische machtsconcentratie als een voldoende reden beschouwt om tot nationalisatie over te gaan, dan is
zulk een concentratie a fortiori een voldoende reden om tot nieuwe verdeling
van het bezit in het voordeel van individuen over te gaan. Een mogelijkheid om
dit probleem te benaderen in het perspectief van de Anti-Trust Act van de V.S.
lijkt mij in . alle geval te bestaan, mits voldoende garanties genomen worden om
die „onttakeling" of „verkaveling" niet in een zuiver- juridische fictie te laten
ontaarden.
Vanzelf echter brengt deze methode ons tot de vraag: wie zal de te koop gestelde aandelen opkopen, wie zal zich op die manier produktief eigendom verwerven ? Wordt aldus een herverdeling, een nivellering van het produktief bezit
onder de reeds bezittenden verwerkelijkt, of wordt het een echte spreiding onder
de mensen die tot nog toe alleen consumptief bezit het hunne mochten noemen?
Dit laatste, de overgang van consumptieve bezitters naar produktieve bezitters, is
alleen mogelijk indien de consumptieve bezitters ofwel hun spaargeld gebruiken, ofwel hun consumptie-uitgaven verminderen om daardoor aandelen te kopen en produktief bezit te verwerven.
Minder verbruiken en meer sparen
Vooral de arbeiders zouden dus minder moeten verbruiken, meer moeten sparen. Op het individueel plan klinkt dit zeer plausibel maar wordt deze methode
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veralgemeend, dan brengt zij een reeks problemen mee die van dichterbij moeten
bekeken worden.
Minder verbruiken in de eerste plaats. Laten we ons b.v. even voorstellen dat
er opeens geen televisietoestellen in ons land bestonden. Hoeveel arbeiders,
bedienden, ingenieurs, handelaars en reparateurs zouden daardoor zonder werk
raken of ten minste hun inkomen sterk zien verminderen ? Breiden we het
voorbeeld uit tot de hele sector van de consumptiegoederen, dan wordt het
direct duidelijk dat het de moeite loont, de mogelijkheden van deze methode
iets meer systematisch te onderzoeken.
Een geringer verbruik betekent een geringere vraag naar consumptiegoederen,
met ofwel een gelijkblijvend prijspeil ofwel een dalend prijspeil. In de eerste
hypothese leidt de geringere consumptie tot een geringere totale ontvangst voor
de ondernemers en tot een lagere winst, daar de vaste kosten over een kleiner
aantal eenheden moeten verdeeld worden. Daar kan men tegen inbrengen dat
een verhoging van de produktiviteit dit zwaardere aandeel van de vaste kosten
kan opvangen. Maar de vraag is: hoe komen we tot zulk een verhoging van de
produktiviteit ? In de korte periode is dit alleen mogelijk in geval van overbezetting of overbelasting van het produktie-apparaat, hetgeen niet zeer dikwijls
het geval is; in de lange periode betekent dit: inzetten van nieuwe en betere
machines, en daarvoor heeft de ondernemer niet voldoende winst. Van de
andere kant betekent een geringer verbruik, en dus een geringere afzet, onvermijdelijk een geringere produktie in de sector van de consumptiegoederen en
dus ook een afnemende tewerkstelling: arbeiders worden ontslagen of de
arbeidsuren verminderd. Dat die daling van de tewerkstelling ook een daling
van het inkomen met zich brengt is overduidelijk. Nu van twee dingen één:
ofwel wordt van het geringere inkomen weer evenveel gespaard, waardoor de
consumptie opnieuw vermindert, ofwel blijft de consumptie gelijk en kan er
dus niets meer gespaard worden. De beweging: minder verbruiken en meer
sparen, loopt dus al heel spoedig vast. Er is niets meer te sparen, en van een
werkelijke bezitsspreiding komt niet veel in huis.
Nog somberder wordt het economisch vooruitzicht als we redeneren in de
hypothese van een dalend prijspeil. Op de eerste plaats heeft een prijsdaling een
nefaste invloed op de psychologie van de kopers: zij gaan de hoop koesteren dat
alles de volgende week of de volgende maand nog goedkoper zal zijn, en nemen
een afwachtende houding aan. Afgezien daarvan heeft een prijsdaling in alle
geval onaangename gevolgen voor de ondernemers. Om wille van de afnemende vraag realiseren zij een geringere winst per eenheid en geraken dus in f inan
ciële moeilijkheden. Dat de lagere prijzen een grotere vraag zullen doen ontstaan, waardoor de totale ontvangsten van de ondernemers even hoog blijven,
sluiten we immers uit, aangezien we van de hypothese zijn uitgegaan dat er
minder verbruikt zal worden.
Tegen heel deze redenering kan men opwerpen: de negatieve invloed van
het minder verbruik, vooral op de winst en op de tewerkstelling in de consumptiegoederensector, zal worden goed gemaakt door een stijgende tewerkstelling
en dus ook stijgend inkomen in de sector van de produktiegoederen of van de
economische infrastructuur. Maar waarom zou de vraag naar produktiegoederen
stijgen? De producenten van de consumptiegoederen zullen zeker niet hun produktie-apparaat uitbreiden of vernieuwen: ze worden geconfronteerd met een
afnemende vraag naar hun eindprodukten en beschikken tevens over geringere
,

-
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financiële middelen. En evenmin zullen de producenten van produktiegoederen
ineens tot compenserende investeringen overgaan, aangezien ze toch minder
orders krijgen uit de consumptiesector. Wel zou een grotere vraag uit het buitenland kunnen ontstaan, zowel voor de consumptie- als voor de produktiegoederen, maar wat gebeurt er, indien ook daar het ordewoord wordt gegeven:
minder verbruiken, meer sparen. De enige compenserende factor zou kunnen
zijn: de verbetering van de economische infrastructuur door de openbare macht
met de gelden van de spaarders .... indien de spaarders nog iets overhouden.
Zelfs in deze laatste veronderstelling, is het zeer de vraag of die mensen hun
spaarcenten voor industriële doeleinden willen gebruiken. De psychologie van
de „kleine spaarder" in acht genomen, mogen we normaal veronderstellen dat
zijn sparen een zekerheidssparen, een doelsparen, een consumptief sparen zal
zijn: een sparen dat bij de eerste gelegenheid, een eerste of plechtige communie,
een trouwfeest of een afsterven, opnieuw verbruikt zal worden.
De tweede methode: minder verbruiken en meer sparen is helemaal niet vrij
van economische gevaren. Vermindering van verbruik heeft waarschijnlijk een
deflatorische invloed via prijzen en tewerkstelling, en doet aldus de begonnen
spaartrend spoedig vastlopen. Ook sociaal is de methode waarschijnlijk ontoereikend: in het beste geval leidt ze alleen tot een consumptief bezit (mits prijsgeven van de actuele consumptie), maar zeker niet tot een produktief bezit; er
is minder produktief bezit te verdelen en de kleine spaarders staan weigerig
tegenover het beleggen van hun spaargeld in industriële waarden.
Investeringsloon
De derde methode welke we willen voorstellen en die aansluit bij een onlangs
in Duitsland voorgesteld project bergt zoveel moeilijkheden in zich, dat we ze
eerst summier willen uiteenzetten om daarna afzonderlijk haar problemen te
onderzoeken.
Deze methode is een compromis tussen de twee vorige. Haar bedoeling is
niet een herverdeling van het reeds bestaande bezit, maar wel is de opzet een
herverdeling van een gedeelte van het globale of nationale inkomen uit het
bestaande bezit; haar bedoeling is niet, de normale consumptie-uitgaven te drukken maar het additionele inkomen, dat door de herverdeling ontstaat, naar de
sector van de investeringen te richten in plaats van naar de sector van de consumptie. Een gedeelte van het loon wordt „investeringsloon'. Op welke morele
en juridische gronden zulk een initiale herverdeling van het aangroeiende produktieve bezit zou geschieden, willen we hier niet toelichten. Men zou ze kunnen verdedigen op grond van het recht van de arbeid op de voortgebrachte
„meerwaarde'', of op grond van het algemeen belang: indien de machtsconcentratie en de economische steriliteit welke daaruit kan volgen, voldoende redenen
zijn voor nationalisatie, dan is hier een voldoende reden voor herverdeling,
indien tenminste die herverdeling de concentratie en de steriliteit werkelijk
vermindert.
De verdedigers van het investeringsloon willen niet zozeer het tegenwoordige
inkomen van de ondernemers in de vorm van winsten, dividenden, tantièmes en
alle mogelijke uitkeringen aantasten, als wel het probleem aanpakken van de
autofinanciering door de grote afschrijvingen en de vele ingehouden winsten op
alle mogelijke reserverekeningen. Een gedeelte van die niet uitgekeerde winsten
wil men, door middel van loonsverhoging of door een eindejaarspremie, de
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arbeiders en de bedienden ten goede laten komen, maar
en dit is het tweede
gedeelte van het compromis dit additionele inkomen zou niet mogen gebruikt worden voor consumptieve doeleinden. De arbeiders en de bedienden
zouden meer sparen, niet omdat ze minder consumeren uit hun normale loon,
maar omdat ze verplicht worden datgene wat ze door de herverdeling verkrij gen, opnieuw om te zetten in produktief bezit.
Inderdaad, indien het investeringsloon en daarmee bedoelen we dus het
additionele inkomen ontstaan uit de herverdeling voor consumptieve doeleinden zou gebruikt worden, zou men economisch gezien in onoverkomelijke
moeilijkheden geraken en sociaal gezien het doel van de voorgenomen herverdeling voorbij schieten. Consumptief verbruik van het investeringsloon zou een
zeer sterke druk teweegbrengen op de consumptiegoederensector en er een
inflatorische richting aan geven; de vernieuwing en de verbetering van het
produktie-apparaat zou vertraagd worden. Sociaal gezien zou de spreiding van
het produktief bezit niet bereikt worden aangezien het hogere inkomen van de
arbeiders en de bedienden de prijzen zou doen stijgen en dus naar de ondernemers terugvloeien.
Ieder voelt onmiddellijk aan dat hier een originele methode wordt, voorgedragen met zeer wijde mogelijkheden. Doch er zitten ook zeer ingewikkelde
problemen aan vast: economische, institutionele en persoonlijke. Voorlopig
blijven de vraagtekens zelfs overwegen. Maar het loont de moeite, zowel mogelijkheden als vraagtekens even van naderbij te onderzoeken. Wellicht zijn hier
toch wel bruikbare elementen te vinden welke ons een stap nader brengen tot
een werkelijke bezitsspreiding.
De problematiek van het Investeringsloon
Een eerste groep van problemen zijn de economische. De belangrijkste vraag
is natuurlijk, hoe men het investeringsloon terugbrengt naar de ondernemingen.
Een eerste mogelijkheid is, de arbeiders te verplichten hun investeringsloon
voor een bepaalde tijd in de eigen onderneming te laten staan. Dit geeft een
andere vorm van zelffinanciering, met dit verschil echter dat de arbeiders en de
bedienden voor de omvang van hun investeringsloon mede-eigenaar van de
onderneming worden. Levert deze oplossing geen overdreven moeilijkheden op
voor de N.V., ze kan bezwaarlijk toegepast worden op de P.V.B.A. of andere
familie-ondernemingen, niet zozeer om economische als om juridische redenen.
Een andere mogelijkheid is dan ook, de investeringslonen samen te trekken in
fondsen die aan de deelnemers onverhandelbare certificaten kunnen overhandigen ter hoogte van het ingebrachte investeringsloon, zodat consumptie verhinderd wordt en het aldus „gespaarde" opnieuw aan om het even welke kredietbehoeftige onderneming doorgegeven kan worden. Om de ondernemingen de
zekerheid te geven, dat zij ten minste over de door hen uitgekeerde investeringslonen kunnen beschikken voor verdere expansie, zou men hun voorrecht op
krediet kunnen geven voor de door hen uitgekeerde sommen. Aldus kan men
de eenzijdige autofinanciering, die wel eens in dezelfde lijn verder investeert,
enigszins tegenwerken en tevens de investeringsmogelijkheden open laten voor
de ondernemingen. Dat de financiering van de investeringen aldus ten minste
met de administratiekosten en de uit te keren dividenden op de nieuwe „aandelen" verzwaard wordt, hoeft geen verder betoog.
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Fundamenteel ook lijkt ons de moeilijkheid welke door deze methode op de
arbeidsmarkt kan ontstaan: succesvolle, vooral dan. kapitaalintensieve ondernemingen, zullen in staat zijn een hoger investeringsloon uit te betalen dan de
minder voorspoedige en arbeidsintensieve ondernemingen. Daardoor ontstaat
het gevaar dat het stijgend aanbod van arbeidskrachten bij de succesvolle ondernemingen het „normaal loon" gaat drukken, terwijl omgekeerd in de andere
ondernemingen het afnemend arbeidsaanbod dit normaal loon omhoog gaat
drijven. Natuurlijk bestaat deze mogelijkheid ook nu reeds in het spel van vraag
en aanbod, waardoor het normale loon wordt gevormd, maar het investeringsloon zou de loonstructuur wel eens grondig kunnen ontwrichten ten nadele van
de minder voorspoedige ondernemingen. De oplossing van dit probleem hangt
voor een groot deel af van de collectieve onderhandelingen, die steeds minder
„nationaal" zouden worden, zich steeds meer op het plan van de onderneming
of de vennootschap zouden afspelen.
Ten slotte moet gewezen worden op het gevaar van het ondernemingsegoïsme. De uitgekeerde investeringslonen kunnen immers afgewenteld worden op
de prijzen, of het volume dat in aanmerking komt voor de investeringslonen
kan opgedreven worden door verhoogde prijzen. In beide gevallen zouden
inf latorische verschijnselen worden veroorzaakt en aldus het gedeelte van het
loon dat voor consumptieve doeleinden blijft dienen, worden uitgehold.
Op de tweede plaats . zitten aan de methode van het investeringsloon ook
institutionele. problemen vast. Ze zijn hoofdzakelijk van juridische aard en
situeren zich op drie plannen: het syndicaat, het investeringsloonfonds en tenslotte de onderneming zelf.
Of de vakbonden een dergelijke formule zullen aanvaarden of niet, willen
we hier niet onderzoeken. Sommige ervaringen wijzen op contradictorische houdingen: in bepaalde landen en ondernemingen zijn patronale voorstellen welke
in de lijn van het investeringsloon lagen, door het. syndicaat gretig aanvaard;
elders zijn ze verontwaardigd van de hand gewezen, gedeeltelijk omdat ze de
binding tussen vakbond en arbeiders in gevaar brachten. Gaan de syndicaten
echter met deze formule akkoord, dan betekent de institutionalisering van het
principe onvermijdelijk dat zij ook een rol zullen opeisen en waarom niet?
zowel bij het opmaken van de som die ter verdeling in aanmerking komt als
bij het terugleiden van die sommen naar de produktiesector door de investeringsloonf ondsen. Een ontwikkeling in die richting is natuurlijk niet radicaal
nieuw: ook nu reeds zien we hoe het syndicaat zich steeds meer een vertegenwoordigende functie aan het uitbouwen is zowel op het plan van de onderneming als op dat van de verschillende nationale instellingen.
Een ander probleem van institutionele aard wordt gesteld door die mogelijke
investeringsloonfondsen. Welke zal hun structuur, welke zal hun functie zijn?
Wie zal beslissen, en volgens welke criteria, over het gebruik van de samengebrachte investeringsloonsommen. In ieder geval moet verhinderd worden dat
die fondsen een instrument worden in de hand van het staatsgezag om zijn chronische monetaire problemen op te lossen of een economische dictatuur te vestigen. Eveneens moet ervoor gezorgd worden dat noch de ondernemersgroepen
noch de syndicale verenigingen in die fondsen de overhand krijgen. Ondanks
alle representatie van de arbeiders, heeft het er op zijn minst de schijn van dat
de invloed van de ondernemers, vooral dan die van de grote ondernemingen, in
analoge instellingen blijft doorwegen ... .
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Tenslotte is er een institutionele moeilijkheid op het plan van de onderneming: Wat gebeurt er met het eigendomsrecht op de bestaande onderneming
wanneer de formule van het investeringsloon wordt ingevoerd ? Voor de N.V.
ligt de zaak juridisch tamelijk eenvoudig; ingewikkelder echter is ze voor de
andere ondernemingen, en die zijn toch veruit de talrijkste. Misschien kan men
in deze laatste ondernemingen aan de certificaten welke afgeleverd worden in
ruil voor de investeringslonen, geen eigendomswaarde geven en ze eer als obligaties behandelen dan als aandelen. Hier wordt aan onze juristen een gelegenheid geboden tot scherp en tevens creatief denken.
Een derde groep van vragen ten slotte cirkelen rond de man die we vanaf het
begin van ons opstel op het oog hadden: de arbeider en de bediende, die door
de bezitsspreiding tot produktief bezitter moeten worden gemaakt. Ook op het
persoonlijk plan stellen zich problemen.
Een eerste vraag is al: bestaat bij die man het verlangen naar produktief
bezit ? We willen hier geen verklaring zoeken voor het feit dat de kleine man
zo weigerig staat tegenover industriële beleggingen, maar het is duidelijk dat
noch de banken noch de Naamloze Vennootschappen hier vrij uitgaan. Op dit
punt hebben de kleine spaarders droevige ervaringen opgedaan, die bij ons o.m.
hebben geleid tot de hervorming van het Belgisch Bankwezen; zij die ondanks
alles toch in zulke waarden hebben geïnvesteerd, worden zeker niet met dezelf de voorkomendheid behandeld als de kleine spaarder in de V.S. Indien het
waar is da.t onze mensen bij voorkeur naar consumptief bezit blijven streven,
dan wordt het hoog tijd, ook zonder de formule van het investeringsloon af te
wachten, de psychologische houding te doen veranderen. Als de kapitaalmarkt
nu te gering is, is dat niet alleen de schuld van de Staat, maar ook een gevolg
van de afzijdigheid van de kleine spaarder.
Veel fundamenteler echter lijkt mij de vraag: wordt de kleine spaarder,
worden de arbeiders en de bedienden door zulk een bezit als hier voorgesteld
wordt, werkelijk vrijer? Hier moet men, geloof ik, een onderscheid maken tussen de vrijheid op het plan van de gemeenschap en de vrijheid op het plan van
de persoon. Wat wij met een groot woord de bestendiging van de democratische
structuur noemen, schijnt me op het plan van de economie door deze vorm van
produktieve bezitsspreiding niet gerealiseerd te zullen worden: in de hypothese
van de N.V. b.v. wordt de nieuwe „bezitter" een van de vele kleine aandeelhouders en zijn bezit wordt, geen bron van macht in de onderneming. Zekerheid
en dus ook vrijheid geeft het produktieve bezit misschien echter wel op het
persoonlijke plan. Door zijn investeringsloon-certificaat wordt de arbeider of
de bediende zo zeker en zo vrij als de onderneming waarin zijn investeringsloon
is belegd: hij deelt nu in het risico van de onderneming en van de aandeelhouder. Men mag echter niet vergeten, en dat gebeurt wel eens in geschriften over
mede-eigendom, dat in de hypothese van het investeringsloon, de arbeiders en
de bedienden blijven beschikken over het consumptief loon, dat zal stijgen
samen met de stijgende produktiviteit. Dat met het grotere bezit ook grotere
risico's, tenminste voor een gedeelte van het bezit, gepaard gaan, zal wel nooit
kunnen verhinderd worden tenzij men natuurlijk zijn toevlucht neemt tot het
deelhebben in het staatsbezit, maar dan wordt alle vrijheid opgegeven.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van ons overzicht. De hier voorgelegde problemen zullen aan actualiteit winnen naarmate het gewone consumptief
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bezit bij de mensen toeneemt: binnen afzienbare tijd zal de sociale dynamiek
ons brengen tot de fundamentele beslissing, of we de weg naar een overwicht
van de collectiviteit ofwel de weg naar het overwicht van de persoonlijkheid en
de vrijheid zullen inslaan.
Op verschillende plaatsen wordt tegenwoordig nagedacht over bezitsspreiding
en geëxperimenteerd met particuliere voorstellen, die allemaal een of ander
aspect van het investeringsloon bevatten. De gedachte zal rijpen en tevens aan
de praktijk getoetst worden. Niettegenstaande de vele vraagtekens die we overal
hebben moeten plaatsen, mogen we de formule van het investeringsloon niet
zonder meer afschrijven als een sociale utopie: voor veertig jaar en wat is
veertig jaar in de geschiedenis van het sociale leven was het familiale loon
eeneven grote utopie en werden er zware opwerpingen tegen ingebracht.
In heel deze kwestie moeten we volkomen eerlijk zijn met onszelf en met de
wetmatigheid van de dingen. Het gaat niet op, besluiten te formuleren waarvan
we de consequenties niet scherp hebben onderzocht; het is niet eerlijk, een
standpunt in te nemen zonder de zaak grondig te hebben doordacht. Bezit en
bezitsspreiding zijn voor de mens en de maatschappij van zo groot belang, dat
een onverantwoorde houding hiertegenover ook een onverantwoordelijke houding zou zijn.
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Indrukken van Rusland II
H. VAN STRAELEN S.V.D.

E communisten hebben zeer goed begrepen, dat om een volk van overweD
gend analfabeten op te leiden tot een geheel nieuwe visie en wereldbeschouwing, een allesomvattend propaganda-apparaat nodig is. En aangezien zij
steeds pretenderen zuiver wetenschappelijk te zijn, moesten natuurlijk aan de
twee secties van de Afdeling voor Propaganda en Agitatie t.w. Schoolwezen en
Wetenschap, heel bijzondere zorgen worden gewijd. Ze willen toch in alles de
kapitalisten de baas zijn, dus zeker ook op hoger-onderwijsgebied. Een en ander
wordt natuurlijk politiek ten zeerste uitgebuit. Ja, het wil me voorkomen, dat
in de hele geschiedenis de wetenschap nog nooit zo gediend heeft als de beste
troefkaart in het politieke kaartspel. Aan de bezoekers van Rusland wordt speciaal op het hart gedrukt om hun academies en wetenschappelijke instituten toch
goed te bestuderen en dit niet alleen in Europees Rusland, maar ook ver daarbuiten. Momenteel zijn ze in Novosibirsk, de hoofdstad van Siberië, die ik nog
deze zomer hoop te bezoeken, een hele stad van geleerden aan het bouwen met
meer dan een dozijn wetenschappelijke instituten. Maar het hoofdprobleem van
de Sovjet-regering zijn niet zozeer de grote imposante gebouwen, de financiën
e.d. maar wel hoe ze de mensen zullen vinden, die daar hun leven willen slijten. Het wordt daar in de winter tot 5 5 graden onder nul. Een stadion, dat
ruim 80.000 mensen kan bevatten, theaters, concertzalen en andere amusementsgebouwen verrij zen er nu overal uit de grond, om toch maar mensen te
trekken. Zoals in Japan het intellect heel sterk zo niet uitsluitend naar
Tokyo en Kyoto getrokken wordt en zelfs zozeer, dat het voor universiteiten
buiten die twee cultuurcentra zeer moeilijk is om de juiste professoren te krij gen, zo wordt het intellect van Rusland bijzonder getrokken naar Moskou en
Leningrad, die beide zeer mooie universiteiten bezitten en welke ik beide onlangs bezocht heb.
Zoals Japan heeft ook Rusland op onderwijsgebied de laatste 25 jaren zeer
veel bereikt. Er is praktisch voor goed afgerekend met analfabetisme. Het middelbaar onderwijs heeft ook een grote vlucht genomen, zodat er momenteel al
meer dan 9 miljoen mensen zijn, die een middelbare opleiding hebben genoten.
Het gevolg is, dat er juist als in Japan, een stormloop plaats heeft op de universiteiten, heel speciaal op die van Moskou en Leningrad. En zoals in Japan,
zo komen ook in Rusland herhaaldelijk allerlei corruptiegevallen voor van omgekochte professoren om bepaalde studenten toch maar toe te laten.
Voor de revolutie waren de Russische intellectuelen meestal links gericht. Zij
hebben ijverig meegewerkt aan de val van het tsarisme. Zij dachten dat Lenin
hun idealen van vrijheid en rechtvaardigheid tot volle wasdom zou brengen. In
het begin had het er ook alle schijn van en Gorki, Prokofief, Essenin, Stanislawski en vele anderen gingen aan het werk en produceerden heel wat origineels, maar dat duurde niet lang. Langzaam maar zeker werden de artiesten en
intellectuelen in een keurslijf geperst. Stalin ging zelfs zover, dat hij de intellectuelen tot zijn grootste tegenstanders proclameerde. Gorki vertrok naar Italië,
Prokofief naar Frankrijk, maar hij keerde later terug. Gorki nam gif in en Pro-
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kofief werd een intellectuele slaaf van Stalin. Essenin e.a. pleegden zelfmoord.
Maar ook die periode is nu voorbij en onder Chroaestsjef kunnen alle intellectuelen iets vrijer ademen. Mijn diverse persoonlijke onderhoudjes met verschillende intellectuelen in Moskou en Leningrad, hebben me toch wel de indruk
gegeven, dat ze heel wat vrijer geworden zijn. De ouderen onder hen kennen
door persoonlijke ervaring het Europa van voor de revolutie. Velen waren in
Parijs, Londen, Italië of Spanje geweest. Gaarne spraken ze over hun aangename herinneringen in die Westerse landen. Wat zouden ze blij zijn als ze er nog
eens naar toe konden gaan!
Van al de Russische intellectuelen geloof ik wel, dat de chemici, medici en
de natuurkundigen het meest vrij zijn. Die durven heel openlijk alles te kritiseren. Zij weten maar al te goed, dat het Kremlin in vele zaken van hen afhankelijk is. Vooral de atoomgeleerden hebben een standing en een vrijheid, die
we ons nauwelijks kunnen voorstellen en het is misschien vanuit die hoek, dat
er wel eens veranderingen konden optreden in het Russische communistische
verschijnsel. Maar toch moet men hier niet al te veel verwachten. Tijdens mijn
kort verblijf kreeg ik de indruk, dat al die lui totaal ongeïnteresseerd zijn in
politiek en nog minder in Marxisme. Maar wat ze wel zeggen is: het systeem
heeft het 40 jaar uitgehouden, fouten werden goed gemaakt, laten we daarom
maar uiterlijk doen of we het ermee eens zijn. Ze leven zij het onbewust
een leven dat wij inconsequent of oneerlijk zouden vinden. Wat men ook wel
hoort is: „Als je met 5 of 6 mensen in dezelfde kamer moet leven, heb je niet
veel tijd en zin om na te denken over iets anders, dan om een behoorlijke
woning te vinden. En als wij en ook anderen die gevonden hebben, welnu -dan zal het systeem vanzelf in duigen vallen". Dat komt min of meer neer
op wat m.i. niet ten onrechte gezegd wordt: als eenmaal de mensen in Rusland
een televisie, wasmachines, elektrische ijskasten, een huis en een behoorlijke
garderobe hebben, dan zal het hele Marxisme in rook opgaan.
Maar daarnaast en daarboven moeten we nooit vergeten, dat de Russen hun
land ontzaglijk liefhebben. „Moedertje Rusland heeft al heel veel overleefd.
Zelfs al zou ik het materieel beter hebben in een ander land, dan zou ik toch
mijn Rusland verkiezen" ; (men denke aan Pasternak) dat is de gedachtengang
bij vele intellectuelen. Als ze daarover spreken, dan zie ik in hun ogen, dan lees
ik in hun gedachten, dan voel ik in hun overdadige sentimenten, dat wat wederom als een grote Russische kaleidoscoop voor mijn geestesoog opdoemt: De
pathétique van Tschaikowsky en de Troika die onder de knallende zweep voortjaagt over de besneeuwde velden, de merkwaardige koepels van hun kathedralen en de wolven en berenverhalen, Iwan de verschrikkelijke en de lieve Tatjana, wodka, pirowski en caviaar, een stuivend martiale dans der Tartaren, het
Balalaika-orkest en de Wolgaschlepper, de überschwengliche omhelzingen op
het Paasfeest: „Christos voskres, voistinu voscres', Christus is verrezen, ja Hij
is in waarheid opgestaan'', de stille dromers van eeuwigheid en oneindigheid,
die in een soort smachtende, mystieke vervoering kunnen geraken en even later
geheel onbeheerst kunnen uitvallen. Maar waar praat ik over. Men leze Solovief f, Berdjaef, Chestov, Mereschowski, Gorki, Tolstoi of Dostojewski. Ze hebben allemaal wat van die kaleidoscopische kleuren.
Bij mijn bezoeken aan de Russische universiteiten had ik hoofdzakelijk te
maken met mijn collega's oriëntalisten, die sinds de laatste jaren een sterke toenadering zoeken tot de vakgeleerden uit het Westen. Toen in 1954 in Cam-
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bridge het internationale oriëntalistencongres werd gehouden, verscheen daar
heel plotseling voor het eerst een hele Russische delegatie. Aangezien dit hun
eerste verschijning was op het internationale oriëntalistentoneel, stonden ze
natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling, vooral toen ze de meegebrachte films vertoonden over Centraal Azië, Taschkent en Samarkand, welke
steden momenteel voor toeristenverkeer zijn opengesteld, en waarvan druk gebruik wordt gemaakt.
Toen in 1957 de oriëntalisten der wereld in München weer bijeen kwamen,
waren de Russen wederom verschenen en ze kregen de uitnodiging om het 2 5 ste
internationale oriëntalistencongres in Moskou te houden in 1960, hetgeen ze
aannamen. Zelf ben ik door de Russen onlangs uitgenodigd om daar een rede
te houden, waaraan ik momenteel hier in Nagoya werk.
Het rode regiem heeft nooit nagelaten de oriëntalistiek te bevorderen. Zij
kritiseerden wel de bourgeois-geleerden en de oriëntalisten uit de tsarentijd, n.l.
dat dezen veel te ver terug gingen in de geschiedenis en het momentele Oosten
geheel vergaten. Niet ten onrechte beweerden zij, dat de Oosterse landen en
volken niet beschouwd moesten worden als reservaten van verkalkte civilisaties,
maar als moderne staten met moderne problemen en geheel nieuwe aspiraties.
In dezen sta ik geheel aan hun zijde. Er is heel wat waars in de klachten van
regeringen, oliemaatschappijen en andere ondernemingen, die toch alle veel
bijdragen tot de bevordering van de oriëntalistiek, dat het vreselijk moeilijk is
om oriëntalisten geïnteresseerd te krijgen in iets, dat na de 12de eeuw geschied
is. Niet zo lang geleden heeft nog een Nederlander een proefschrift geschreven
van zeer grote eruditie. Het onderwerp is een poëzie-boekje uit het begin van
de lOde eeuw: „A Study of the Ise-Monogatari and an annotated Translation".
Diverse bronnen en commentaren zijn er voor aangesneden en een en ander
heeft ontzaglijk veel tijd en moeite gekost, zo zelfs, „that I wanted to give up
in despair'', zoals de schrijver in zijn voorwoord vermeldt. Voor een en ander
heeft hij ook bijna 500 bladzijden gecondenseerde druk nodig gehad. En dat
alleen om een kleine collectie van hoogst frivole miniatuurgedichtjes, die ik in
plat Nederlands bordeel-balladen zou willen noemen (en waarvan men de tekst
op een 30 à 40 blz. makkelijk kan afdrukken) . Is it worth while voor een Nederlandse professor om daar j aren aan te spenderen ? Ik zou me voor zoiets
generen. En dan al dat gepraat van: „Ja, maar die geraffineerde, sublieme oude
cultuur" enz. No, gentlemen, onder de gewone mensen uit die tijd bestond er
weinig of niets van wat we cultuur noemen en de zo uiterst delicate hofliteratuur uit die dagen, heb ik hierboven reeds zeer nuchter beschreven .Dergelijke
dingen treft men zo dikwijls aan in de oriëntalistiek. Me dunkt, dat een akker
omspitten een cultureel veel hoger staand werk is. Meestal weten die vreselijk
geleerde (?) oriëntalisten ook weinig of niets van modern Japan, modern
Arabië of modern China. Zeker ze zijn soms meesters in oude schrifttekens,
maar ze kunnen noch met een Japanner, noch met een Chinees een gesprek
voeren. En dat de Russen hier wat nieuwe paden gaan betreden, dunkt me iets
zeer goeds. Evenwel wordt de Russische oriëntalistiek ze geven wel van alle
landen de meeste boeken op dit gebied uit ook gedreven door propagandadoeleinden. Maar die boeken mogen er zijn. Ze zijn wetenschappelijk first class
en hierover behoeft men zich niet te verwonderen. Als men enigszins op de
hoogte is van de Russische begaafdheid op talengebied, hun voorbeeldige studie-ijver en daarnaast nog een soort dwang, dat ze iets behoorlijks moeten pres52
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teren en produceren, dan ligt een en ander min of meer voor de hand. De
talenstudenten aan de Russische ambassade hier in Tokyo moeten twee maal
jaarlijks examen doen en als ze niet slagen, worden ze naar Rusland teruggestuurd. De Russische gezant alhier Mr. Fedorenko, is een knap sinoloog.
Maar ik wilde wat vertellen van het academische leven aan de grote Moskouuniversiteit, die een bezoek meer dan waard is. De uitgebreide gebouwen zijn
gelegen op de Lenin-heuvels in een werkelijk prachtige omgeving. Het is een
bekend zondagsuitje voor tienduizenden Moskovieten. Vanaf die heuvels heeft
men een prachtig uitzicht over de Moskva-rivier, het grote Lenin-stadium en
verder over de hele stad. Op 14 september 1812 stond Napoleon op deze heuvel uit te turen, alvorens de stad in te nemen. Gedurende de revolutie van 1917
werd vanaf deze heuvels het Kremlin door de Sovjet-artillerie gebombardeerd.
In 1948 begon hier de rode regering aan de bouw van de Lomonosov-universiteit en daarmee zijn ze in 5 jaar klaar gekomen. De naam van dit paleis der
wetenschap is genomen van Michail Lomonosov, een visserszoon, die in 1726
de Academie van Wetenschappen stichtte. Het hoofdgebouw is werkelijk zeer
imposant. De middelbouw heeft 32 en de grote zij vleugels hebben 17 verdiepingen. Men wordt daar niet zo makkelijk toegelaten en ik moest ook door een
strenge controle. Onze intourist-gids leidde ons naar binnen en . overstelpte me
al direct met, een bandjir van statistische gegevens volgens welke deze bouw
2680 miljoen gulden heeft gekost. Er zijn 1900 laboratoria, 15.000 kamers,
113 liften, 110 km - gangen enz. Het hoofdgebouw rijst tot een hoogte van
790 voet. Afgezien van de Eifeltoren is er in Europa geen enkel gebouw, dat
zo'n hoogte heeft. Iwan Petrovski is de rector, een kristallograaf. Hij maakt een
zeer energieke indruk en is niet vrij van een gezonde zin voor humor. In de
aula hangen 8 kandelabers van ontzaglijke afmetingen, elk van een gewicht van
ruim. 5 ton. Het jaarlijks budget bedraagt 250 miljoen roebel en daarin zijn de
onkosten van nieuwe gebouwen niet meegerekend.. Als de Sovjet-regering iets
in d'r hoofd heeft, dan kijken ze niet naar geld.
Er zijn aan de Moskou-universiteit 1800 docenten voor 25.000 studenten,
waaronder ook de avondscholieren en de doctorandi gerekend zijn, die voor een
hogere graad opgaan. Deze Lomonosov-universiteit is er vooral een voor een
ver doorgevoerde specialisatie. Een student kan zich b.v. al zijn 5 studiejaren
specialiseren in een bepaald gedeelte der geografie, biologie, geologie of -oceanograf ie. Men wil daar vooral specialisten trainen en wel speciaal theoretici.
Aan deze universiteit is b.v. geen plaats voor toekomstige ingenieurs of voor
medische studenten. Dezen moeten elders heen gaan. De afdeling vrije kunsten,
die ruim 4000 studenten telt, is ondergebracht in oude gebouwen dicht bij ..het
Kremlin. Daar worden filosofie, filologie, economie, geschiedenis, recht en
journalistiek gedoceerd. De studenten der natuurkundige vakken zijn verplicht
ook cursussen in filosofie en economie te volgen; bovendien moeten ze er nog
de studie van een vreemde taal bij nemen.
De docenten worden niet benoemd, maar gekozen en dan alleen nog voor
5 jaar. Een vast professoraat bestaat daar niet. Als ze voldaan hebben kunnen
ze weer voor een andere 5 jaar verder gaan met doceren. Dit systeem houdt de
professoren en docenten wel aandachtig en gespannen. Bovendien kunnen ze
makkelijk gewipt worden, als ze in de ogen der partijpolitiek niet meer betrouwbaar zijn. Een volledige academische vrijheid zoals in het Westen bestaat
er natuurlijk niet. Maar enige controle op professoren en lectoren dunkt me
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toch niet geheel onjuist. Hier in het Oosten b.v. (en in Europa waarschijnlijk
soms ook wel) komt het al te dikwijls voor, dat een professor als hij eenmaal
zijn leerstoel bereikt heeft, verder niet veel research doet en voor een jaar of 20
dezelfde colleges herkauwt, die dan natuurlijk geenszins meer up to date zijn.
Hier aan onze universiteit in Nagoya heb ik voorgesteld, dat wij professoren
elkaars colleges vrij moeten kunnen bezoeken. Mijn collegezaal staat voor iedere
bezoeker open en debat is altijd toegestaan. Maar de Japanse professoren wilden
er niet aan. Me dunkt, de reden is niet moeilijk te vinden. Als die professoren
dan bovendien gedurende een jaar of 10-15 nog niets gepubliceerd hebben, dan
twijfelt men wel eens of er überhaupt nog wel ernstig gestudeerd wordt. Dat
gevaar bestaat in Rusland zeer zeker niet: Daar wordt aangepakt, zowel door
docenten als door studenten, die op mij een zeer behoorlijke indruk maakten.
Het resultaat is dan ook dat er heel wat gepubliceerd wordt en van een behoorlijke standing, vooral wat de natuurwetenschappen betreft. Sinds de eerste Russische spoetnik is er een ware vloedgolf van Russische technische vakliteratuur
over de Japanse eilanden uitgestort en die stortvloed blijft aanhouden.
De cursussen aan de universiteit duren 5 jaar. Daarna is er nog mogelijkheid
voor 3 jaar research om een Ph.D. (althans wat daar mee gelijk staat) te halen.
Er studeren bijna evenzoveel meisjes als jongens; ze zijn van 60 verschillende
Sovjet-nationaliteiten en van 20 foreign countries. Van deze laatsten willen ze
er steeds meer hebben, natuurlijk speciaal voor propaganda-doeleinden. De
collegezalen zijn zeer ruim en hoogst modern. Ik bezocht ook de dormitoria,
die zeer eenvoudig, maar toch netjes en praktisch zijn. Wat me vooral beviel,
was de atmosfeer onder de jongelui, die iets kordaats en mannelijks over zich
had. Allerlei lawaaiige scènes, allerlei gehang, geluier, geschreeuw, gekauw of
gevrij, dat men met zo'n grote frequentie kan gewaar worden op de campusterreinen van Amerikaanse universiteiten, ontbreken hier. Als men zich onder
de jongelui mengt, dan voelt men: die willen vooruit, die willen wat bereiken.
Ze hebben er heel wat voor over gehad om aan die Moskou-universiteit te
komen en de toelating daartoe was een van de belangrijkste momenten in hun
leven, zo zelfs dat ik hoorde van een Russische diplomaat, die van ver was
overgekomen enkel en alleen om thuis het feit te vieren, dat zijn dochter tot de
Moskou-universiteit was toegelaten. Eenmaal daar aangekomen, zijn ze financieel verzorgd. Bijna alle studenten krijgen een stipendium, dat voldoende is
om te leven (schoolgeld wordt niet geheven) en als ze eindexamen hebben
gedaan, zijn er voldoende behoorlijke banen te krijgen. Vergeleken met de
U.S. zijn de intellectuelen in Rusland er beter aan toe, dan hun yankse collega's.
Daar spreekt men immers van de „despised and underpaid intellectuals" . In
Amerika kan een timmerman, metselaar of koperslager makkelijk meer verdienen dan een assistent-professor, terwijl het in Moskou juist omgekeerd is. Daar
krijgt een assistent-professor ongeveer drie maal meer dan een uitstekend getrainde arbeider. Men ziet hier toch wel duidelijk, dat die zgn. verheerlijking
van de arbeider niet uit de inkomens blijkt.
De studenten zijn ook geheel vrijgesteld van militaire dienst. Maar ze moeten hard werken en menigeen (15%) zakt voor de examina, iets dat in Japan
of Amerika vrij uitzonderlijk is. Daar wordt praktisch iedereen er door getrokken. De belastingbetalers en de board of trustees moeten immers tevreden gesteld worden met een „good over-all record of success". Als ze zakken, worden
de studenten in Rusland meestal weggestuurd en dan doemt voor hen het
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schrikbeeld op van gewoon handarbeider te moeten worden. Alsof dat iets
minderwaardigs zou zijn ! Hier gaat het hele systeem natuurlijk mank aan een
behoorlijke ideologische onderbouw.
In de gehele Sovjet-Unie zijn er 770 inrichtingen van hoger onderwijs,
waarvan er 33 volledig uitgebouwde universiteiten zijn. Daarnaast staan nog
3500 „technikums", waaronder allerlei vakscholen vallen. Dikwijls wordt gevraagd, waarom zoveel studenten zich opgeven voor zuiver wetenschappelijk
research werk? De reden is waarschijnlijk wel, dat de regering die mensen
broodnodig heeft; verder dat ze nogal en vogue zijn, goed betaald en als mensen van standing aangezien worden. Maar vooral wil het me voorkomen, dat
vele jongelui daartoe aangetrokken worden omdat ze dan van alle Russen wel
het minst onder politieke pressie staan en de gelegenheid hebben om betrekkelijk vrij hun leven te leiden. Zij vormen dan ook een stand op zich, die voor
het regime wel eens gevaarlijk kon worden. Van hogerhand wordt dit zeer goed
ingezien. Vandaar dat er onlangs door Chroests j ef een hervorming heeft plaats
gegrepen, die het hele Sovjet-schoolsysteem veranderd heeft, maar dit is alles
nog zo recent, dat het veel te vroeg is om een inzicht te krijgen, hoe een en
ander zich in de praktijk heeft uitgewerkt en hoe het de academici beinvloed
heeft. De doelstelling der hervorming dunkt me wel duidelijk. Door deze
ingrijpende maatregelen hoopt Chroestsjef de grote kloof te overbruggen, die
zich gevormd heeft tussen de arbeiders en de intellectuelen. De laatsten worden
nu (in hun jonge jaren) gedwongen meer handarbeid te verrichten. Men zegt
wel, m.i. zeer terecht, dat de onderwijshervorming van het afgelopen jaar het
beste bewijs is, dat de Sovjet-staat weer een klassenstaat geworden is. En dit
kan men des te gereder aannemen, aangezien deze laatste schoolhervorming
begeleid werd met een literaire propaganda-fanfare. Er verscheen n.l. gelijktijdig met de nieuwe maatregelen: Het Vervolg der Legende., een roman van
een tot nu toe vrijwel onbekende jonge schrijver: Anatolij Kusnezov. En dat
boek verscheen in een goedkope oplage van een half miljoen exemplaren.
Tolja, de held uit de roman, is aanvankelijk een typisch bourgeois-produkt
van de intellectuele stand der grootstad. Op school doet hij niet zijn best en
krijgt slechte cijfers, waardoor hij niet tot de universiteit toegelaten kan worden. Hij gaat dan werken in een onderneming in het Oosten van Siberië, terwijl zijn schoolmakker Victor aan het „Polytechnikum" in Leningrad gaat studeren. Deze wordt als een echte egoïstische nietsdoener geschilderd. Tolja
daarentegen werkt zich aardig door de beginmoeilijkheden heen en wordt zodoende een gelukkige arbeider, die dan natuurlijk ook een gelukkig arbeidsmeisje trouwt. Of de intellectuelen van Rusland die goedkope propaganda
zullen slikken?
Het wil me voorkomen, dat de grote toename van een gestudeerde elite vroeg
of laat de vorm van het regime wel zal veranderen. Ongeletterde mensen eronder houden is heel wat makkelijker, zoals ik eens van een Duitse kloosteroverste hoorde (en die knaap meende dat), dat hij het liefste te maken had met
religieuzen, „die dumm und gehorsam sind". Toen tijdens de laatste oorlog
Wendell Willkie zijn wereldtoer maakte, bezocht hij ook Stalin. Deze vertelde
hem over al de grote plannen op onderwijsgebied, die direct na de oorlog uitgevoerd zouden worden. Willkie antwoordde toen heel schalks: „Caref ul, Mr.
Stalin, or you will be educating yourself out of your job same day". Dit heeft
zich onder Stalin niet gerealiseerd. Of het zijn opvolger zal overkomen?
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EN van de vele paradoxen van het Russisch communisme is ongetwijfeld het
voortbestaan van het christendom in een staat die officieel het atheïsme
belijdt. Bijna alle bezoekers van Rusland weten verhalen te vertellen over volle
kerken en ontroerende godsdienstige plechtigheden, over uitingen van diep
geloof en respect voor het christendom die zij bij de bevolking hebben waargenomen. De moderne Sowjetletterkunde, geheel gericht op de produktie van
strijdbare communistische helden, gaat hieraan meestal voorbij. Pas in de laatste
jaren, nu het persoonlijk leven, de gevoelens en de ideeën van de figuren bij
sommige schrijvers weer een kans krijgen, is hierop een uitzondering gemaakt: in
de kleine roman De wonderdadige ikoon van W. Tendrjakow (1958) wordt zeer
nadrukkelijk het religieuze thema gesteld. Een van de hoofdfiguren is zelfs een
pope, vader Dmitri. Hij wordt voorgesteld als een man op leeftijd met grijs haar;
hij doet denken aan „een dorpsintellectueel, een onderwijzer of apotheker , die
door de verveling van het dorpsleven een zonderling is geworden: een man die
lang haar en een baard draagt, er een eigen filosofie op na houdt, zich sceptisch
over alles uitlaat en helemaal optreedt als een ongevaarlijk nihilist".
Zijn tegenspeelster is een dorpsonderwijzeres, een energieke vrouw van middelbare leeftijd, overtuigd partijlid, die al dertig jaar de jeugd heeft trachten op
te voeden tot goede Sowjetburgers en nu met ontzetting constateert dat een van
haar pupillen met religieuze ideeën wordt besmet.
De intrige is simpel: een kleine jongen, Rodion Goeljajew, vindt bij het spelen
aan de rivieroever een ikoon van de heilige Nikolaj die men daar na de revolutie
verborgen had. Over deze ikoon waren zeer veel legenden in omloop, er werd
wonderkracht aan toegeschreven en de kerk waar ze zich bevond, werd druk door
pelgrimsbezocht. Het bericht dat de ikoon gevonden is, wekt ook nu grote verwachtingen bij een reeks gelovigen, voor het merendeel oude vrouwen die ziek of
ongelukkig zijn. Men ziet in de vinder een uitverkorene van God, een kleine
heilige die door zijn gebed wonderen van de hemel kan afroepen. Radja, tot dan
toe een vrolijke belhamel die godsdienst als bijgeloof beschouwde, raakt onder de
indruk. Zijn grootmoeder, een fanatieke boosaardige oude vrouw, tracht hem met
geweld tot geloof te dwingen; zijn moeder, een veel zwakkere figuur die volkomen onder de plak van de oude vrouw zit, heeft alle levensmoed verloren sinds
haar man haar na afloop van de oorlog in de steek liet. Haar geloof is uit angst
geboren, het leven is voor haar vol gevaren waarvoor God haar beschermen moet,
en de zichtbare uitverkiezing van haar zoon beschouwt zij aanvankelijk als een
hemelse genade. Maar al spoedig blijkt het tegendeel: Rodion verzet zich als hij
moet bidden en een kruis om zijn hals dragen, omdat hij de plagerijen van zijn
schoolkameraden vreest, hij luistert niet naar de pelgrims die hem om zijn voorbede smeken en ontvlucht zoveel mogelijk het ouderlijk huis. Op dat moment
grijpt de onderwijzeres in: zij maakt de jongen duidelijk hoe dwaas de ideeën
zijn die zijn grootmoeder en zijn moeder hem verkondigen en gaat met hem mee
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naar zijn huis. Daar treft zij de pope aan; zij begint onmiddellijk een fel dispuut
over de godsdienstige opvoeding die de 'beide vrouwen de jongen geven. De
pope blijft kalm en vriendelijk en bewijst haar met een -beroep op de Sowjetwet
dat het gezin het recht heeft de jongen het geloof -bij te brengen; hij begrijpt niet
dat zij daarin een gevaar ziet. De onderwijzeres wordt verslagen; zij erkent in de
pope een gevaarlijke tegenstander: „Hij kan niet alleen best overweg met de
Sowjetwetten, hij is het ook eens met de moderne wereldbeschouwing .... hij is
voor de vooruitgang, voor vrede over de hele wereld en hij staat waarschijnlijk
klaar om bij de eerste de beste aanleiding de banvloek over het -buitenlands kapitalisme uit te spreken", denkt zij.
Zij besluit de strijd met andere middelen te voeren. Allereerst maakt zij de
angstige moeder duidelijk dat Rodion het in de Sowjetmaatschappij niet ver zal
brengen als hij zich bij de gelovigen aansluit. Vervolgens neemt zij het besluit
om de jongen, die thuis geen leven meer heeft, zolang bij zich te nemen. En ten
slotte gaat zij naar het partijbestuur in het districtscentrum om haar nood te klagen. Zij moet de lange weg naar de stad lopend afleggen; onderweg ontmoet zij
de pope die over een eigen paard en wagen -blijkt te beschikken, iets wat zij
afkeurend constateert. Vader Dmitri is buitengewoonbeminnelijk, hij laat haar
meerijden en tracht op alle mogelijke manieren haar sympathie te wekken.
Waarom staat zij zo vijandig tegenover hem: zij streven immers beiden naar
hetzelfde doel: de overwinning van het goede ieder op zijn wijze. „U gelooft
niet in Christus", zegt hij. „Ikzelf geloof misschien in Hem met enig voorbehoud. Maar als ik door de naam van Christus het goede bij de mensen kan opwekken, waarom moet dat dan voor iets schandelijks doorgaan? Waarom moet
dat uw verontwaardiging gaande maken ?" Zij zijn immers beiden opvoeders van
het volk: „Wat maakt het uit waardoor het goede bij de mensen wordt gewekt,
door God of door iets anders ?"
Deze uitdaging prikkelt de onderwijzeres tot een fel verweer; met marxistische
argumenten bestrijdt zij een op God steunende moraal: de mens moet uit zichzelf
denoodzaak van het goede en de schadelijkheid van het kwade leren inzien. Zij
meent dat de oude generatie leeft in voortdurende vrees: „Angst voor de woede
van God, angst voor de overheid, voor de regen die niet op tijd komt, voor een
kat die de weg oversteekt. En dan wilt u hen nog inprenten: je moet alles dulden, alles komt van God, wees onderworpen". Het geloof leert de mensen niet
zelfstandig te denken, onbevreesd naar de oorzaken van de verschijnselen te zoeken. Zo ontstaan ,,geestelijk onvolgroeide, moreel verminkte mensen".
De pope weet hierop geen goed antwoord te geven, ditmaal triomfeert de
schooljuffrouw. Bij het partijbestuur kan zij echter weinig bereiken. Zij verwijt
de leider van de propaganda-afdeling dat de gelovigen steeds brutaler worden in
hun optreden, dat er te weinig anti-godsdienstige lezingen in de dorpen worden
gehouden. Men legt haar uit dat deze methode weinig succes heeft: „Het is
onmogelijk in een jaar of twee, drie, zelfs in een periode van tien jaar, het volk
de ideeën uit liet hoofd te praten waarmee het al duizend jaren vergroeid is".
Daarom voert de partij de strijd nu op een andere manier: geen frontale aanval,
maar een geleidelijke omsingeling: „Wij moeten de gelovigen bewijzen waartoe
wij in staat zijn. In de praktijk bewijzen. Eerst een stuk vlees op tafel, warme
kleren in de winter, daarna radiotoestellen, elektriciteit, boeken, films. Dat zijn
ouden ....".
...
onze bewijzen en daartegen kan zelfs de Heergod geen stand houden
Men keurt haar besluit de jongen bij zich in huis te halen goed en belooft haar
-
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alle steun. Maar directe hulp wordt haar niet geboden. Als de onderwijzeres
thuis komt is de situatie plotseling veranderd. De lang geplaagde Rodja heeft de
ikoon waarin hij de oorzaak van alle ellende ziet stuk geslagen en daarmee
zijn grootmoeder tot zo'n staat van razernij gebracht dat zij hem op haar beurt
afranselt: in zijn wanhoop is de jongen van huis weggelopen en in het water
gesprongen. Kameraden hebben dit gezien, met moeite wordt de drenkeling uit
de rivier gehaald en bij de onderwijzeres gebracht. Nu pas heeft zij een aanleiding om handelend tegen de oude vrouw op te treden. Zij dreigt dat zij haar
voor het gerecht zal slepen als zij nog niet van plan is zich voorgoed uit het
gezin van haar dochter terug te trekken en de jongen met rust te laten. De moeder staat nu helemaal aan de zijde van de onderwijzeres en keert zich eveneens
tegen de grootmoeder. Vergeefs komt de pope nog eenmaal -bij de onderwijzeres
om zijn bemiddeling aan te bieden bij de ruzie tussen moeder en dochter: hij
weet wel een plaatsje om de oude vrouw onder te brengen, als werkster in zijn
kerk. Maar zij aanvaardt zijn inmenging niet meer, zij begrijpt dat hij bang is
voor ruchtbaarheid, voor een schandaal en zij stuurt hem triomfantelijk weg.
Zoals in de meeste Sowjetromans is ook hierin de tendens scherp gemarkeerd.
De pope die de godsdienst met de marxistische ideologie wil verzoenen, wordt
ontmaskerd als een gevaarlijke vijand, „een mol" die heimelijk de bodem ondergraaft, want geloof en wetenschap zijn door een onoverbrugbare kloof gescheiden. Dit wordt nog eens onderstreept door een zogenaamd wonder waarmee de
grootmoeder het bestaan van God wil bewijzen. Rodj a wordt hierdoor overtuigd,
maar de onderwijzeres helpt hem uit de droom door hem de juiste wetenschappelijke verklaring te geven. Toch staat zij machteloos tegenover de activiteit van de
gelovigen zolang deze de wet niet overtreden. Pas als de kwaadaardige grootmoeder Rodja tot een wanhoopsdaad heeft gedreven kan de onderwijzeres haar
met het gerecht achter zich dwingen. Dit optreden van de oude vrouw is tevens
de nederlaag van de pope die de mening verkondigt dat het christendom de
mensen tot het goede brengt: hij wordt door de feiten weerlegd.
In de karakterisering van zijn figuren is Tendrjakow vrij origineel: de „positieve heldin", de schooljuffrouw, bezit wel in hoge mate energie en voortvarendheid, eigenschappen die zeer hoog staan aangeschreven volgens de Sowj et-waardeschaal, maar verder lijkt ze niet op het cliché: ze is niet mooi, niet lief, ze is
in haar optreden eerder afstotend dan aantrekkelijk. Rodions schichtige moeder
en de vele andere gelovigen die van de ikoon heil verwachten, passen al evenmin
in het kader van een stralende Sowjetwereld. Het beste is Rodion zelf getypeerd:
wij zien de dingen meestal door zijn ogen, wij leven mee met zijn jongensachtige
bravour en zijn angst voor de geheimzinnige dreigende God waarmee hij opeens
geconfronteerd wordt.
Het interessantste is de figuur van de pope. Sinds de dertiger jaren werd het
religieuze thema in de Sowjetrussische letterkunde geschuwd; zo er al eens een
pope in een roman of toneelstuk voorkwam werd hij meer als politiek tegenstander gedoodverfd dan als verdediger van een religieuze idee. Meestal trad hij op
als fanaticus die de bevolking tegen het communisme opstookte geheel in de
lijn van de meest grove atheïstische propaganda: de pope, de landeigenaar en de
kapitalist, dat waren van oudsher de onderdrukkers van het volk geweest, zij
hadden altijd onder één hoedje gespeeld. Maar ook in de letterkunde uit de
eerste tien jaren toen godsdienstige problemen bij sommige schrijvers nog wel
eens werden aangeroerd was de figuur van priester of monnik stellig niet erop
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berekend sympathie te wekken voor de leer die hij predikte: het was doorgaans
een sombere autoritaire figuur die voortdurend met dood en verdoemenis dreigde. En ook hier werd vaak gesuggereerd dat hij heimelijk samenwerkte met
contra-revolutionaire organisaties. Sinds de laatste oorlog is de positie van de
kerk echter veranderd: van vervolgd werd ze geduld: dit komt dan ook tot uit,drukking in de rol die in dit verhaal aan de pope is toebedeeld. In politiek opzicht is hij niet meer onbetrouwbaar, hij heeft zich geheel en al aan het nieuwe
socialistische stelsel aangepast. Daarnaast is het opvallend dat hij een ontwikkeld
man is, dat hij beleefd en vriendelijk met de mensen omgaat en ze voor zich weet
te winnen. In dit opzicht is hij de tegenpool van de bazige schooljuffrouw die
veel meer getekend is als een figuur-uit-één-stuk. De pope behoudt echter een
zekere tweeslachtigheid, hij wekt eerder medelij den dan afkeer, hij vertegenwoordigt een ouderwetse wereldbeschouwing die gedoemd is ten onder te gaan
en heeft vele trekken gemeen met een soort nonconformisten die men in de
eerste periode van de Sowjetletterkunde graag ten tonele voerde: zachtmoedige,
besluiteloze intellectuelen, goedige professoren, romantische artiesten, allen zeer
humane lieden die de revolutionaire wreedheid tegen de borst stuitte. De ideeën
die hun in de mond gelegd werden verschillen niet eens zoveel van het vage
humanisme, het geloof in de triomf van het goede dat de pope belijdt.
In hoeverre dit alles met de werkelijkheid overeenkomt kan men natuurlijk
niet rechtstreeks uit een literair werk afleiden. Het is bekend dat de leiders van
de orthodoxe kerk de noodzaak van een behoorlijke ontwikkeling voor hun priesters inzien: ook het contact met westerse kerken, de kennisname van westerse
religieuze literatuur, mogelijk geworden na Stalins dood, hebben hierop een
gunstige invloed gehad. Dit blijkt tevens uit de felle uitvallen van de Sowjetpers
die het succes van de popen toeschrijft aan hun handigheid „om de godsdienst
aan te passen aan de hedendaagse levensomstandigheden, de godsdienst met de
wetenschap te „verzoenen" en de mensen de overtuiging bij te brengen dat er een
blijvende coëxistentie mogelijk is tussen hét communisme als wereldbeschouwing
en de godsdienst" (Prawda, 21-8 -1959) . „Door de vreedzame coëxistentie tussen
wetenschap en godsdienst te prediken" lezen wij elders (Kommunist, No. 13,
1959) „trachten de priesters de wetenschap in te perken, in boeien te slaan en
voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Vele priesters en theologen zijn zelfs
niet tevreden met coëxistentie. Zij zijn voorstanders van samenwerking tussen
wetenschap en geloof". Wanneer men commentaren leest bij berichten over
wonderbaarlijke genezingen, processies, bedevaarten naar een of ander heiligdom
vindt men telkens de klacht dat de autoriteiten hiertegen zo weinig ondernemen,
vaak zelfs heimelijk hun steun verlenen. Vooral de beinvloeding van de jeugd
wordt hevig betreurd: godsdienst is hoogstens toelaatbaar voor leden van de
oudere generatie, jonge mensen dienen echter beter te weten.
De schooljuffrouw in Tendrjakows verhaal handelt dan ook zoals een rechtgeaard communist behoort te handelen: zij haalt de kleine Rodja uit het schadelijke gezinsmilieu vandaan en weigert iedere vorm van samenwerking met de
pope. Dit „voorbeeldig" gedrag van een romanfiguur betekent echter volstrekt
niet dat een dergelijke houding in werkelijkheid zo vaak voorkomt: het wijst
eerder op het tegendeel, zoals ook uit de persartikelen blijkt. De opbloei van de
orthodoxie na de oorlog, de toenemende sympathie van de bevolking voor de
kerk zijn gevolgen van de tijdelijke coëxistentie, waarop de partijleiders kennelijk
niet gerekend hadden.

KUNSTKRONIEK

Rudolf Hofiehner
WERNER HOFMANN

D

E thans vierenveertigjarige Wener Rudolf Hoflehner is een van de meesters
der hedendaagse ijzersculptuur. Om zijn grootheid ten volle te waarderen
moet men de evolutie voor ogen houden waartoe de kunst van dit nieuwe materiaal zich in de laatste jaren heeft laten verleiden. Velen zijn het ijzer luchtig en
licht, met een rhetorische elegantie gaan behandelen, hebben het smijdig willen
maken, het naar soepele, wisselende vormen en lijnen plooien, kortom het die
vriendelijk versierende en gratuïete effecten mee willen geven die meer in de
moeilijk te definiëren categorie van het kunsthandwerk thuishoren.
Het werd tijd, het ijzer zijn eigen taal te laten spreken: een ernstige, sterke
taal. Hoflehner is niet de enige die zich van het speelse raffinement of de
barokke vormgrilligheid heeft, afgewend. De Deen Jacobsen, die in Frankrijk
werkt,, is al meer dan tien jaar bezig, in schrale, kantige stangenstelsels het ijzer
zijn koele hardheid te doen uitspreken. Het streven dat vijftien jaar geleden het
kubisme bezielde, voert hij tot het uiterste : ruimte te constitueren, ruimte zichtbaar te maken, niet als de omkleding van een object, maar als een positieve
kracht, een zelfstandige vormwaarde.
Hoflehner is uitgegaan van de menselijke figuur, zijn werk is één grote parafrase van het thema: de loodrechte waardigheid van het staan en het lopen.
Wat hem daarom bezighoudt, is niet de articulatie van de ruimte, maar de
articulatie van de massa. Niemand bij mijn weten pakt dit probleem aan zoals
hij. Tegenover de beweeglijke en bevallige ijzercompositie, die zo gemakkelijk
een publiek wist te winnen, stelt Hoflehner zijn figuren van volharding, van
onherroepelijkheid. Hij wil het ijzer anoniem maken, archaïsch.
Men versta ons echter niet verkeerd. Hoflehner is geen romanticus van de
materiaalbehandeling, die aan een anti-technisch complex zou lijden. Om zich
daarvan te vergewissen, volstaat het even stil te staan bij de wijze waarop deze
man zijn materiaal hanteert. Zijn kunst heeft helemaal niets gemeen met het
handsmeedwerk. Hij bedient zich van massieve blokken, waaraan hij om te
beginnen met de snijbrander de gewenste vorm geeft. Het ijzer wordt dus
mechanisch bewerkt. Op de ruwe vormgeving door de snijbrander volgt het
aaneenlassen van verschillende blokken tot complexe lichamen, de eigenlijke
synthetische opbouw van de figuur. De kerven van de snijbrander in de vlakken
worden zichtbaar gelaten en vormen een belangrijk uitdrukkingselement: ze
contrasteren met het massieve van de kubus en verlenen het vlak een gegroefde
„binnentekening". Duidelijk ziet men dit in Wendung (afb. 3) ; in het latere
werk wordt dit procédé met meer terughoudendheid toegepast. Door het aan
elkaar wellen van de lassen, klampen en spangen ontstaan, eveneens op mechanische wijze, weer andere vormwaarden. Bijzonder mooi komt dit tot uiting in
de Dorische Figur (afb. 4) , waarin de blokken door de lasgroeven verticaal
gespalkt zijn. De derde fase van het werk bestaat ten slotte uit de definitieve
bewerking van de oppervlakten. Wat de verschillende beitels bij de steenbeeldhouwer bewerken, wordt bij de mechanische ijzerbewerking door de slij pmachine uitgevoerd. Zij maakt de vlakken glad of doorkerft ze, zij geeft aan de welvingen een flonkerend, koel glinsterend leven. Deze effecten passen het best bij
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middelgrote figuren; in zijn laatste grote werken n taakt; Hoflehner er veel minder gebruik van.
Al deze fasen van het proces grijpen in elkaar, ze volgen geen systematische
gebruiksaanwijzing. Dat zij een grote fysische inspanning vergen, is onmiddelzonder welke Hoflehner zijn vaak
lijk duidelijk. Zelfs de beste hijstoestellen
meer dan levensgrote figuren nooit zou kunnen uitvoeren zijn niet te bedienen zonder lichamelijke inspanning. Daarbij mag men niet. vergeten dat het
samenvoegen van de afzonderlijke blokken een werk is dat slechts heel moeilijk
kan gecorrigeerd worden en derhalve moet uitgaan van een duidelijke voorafgaande gestalteconceptie. Hetzelfde geldt voor de partijen die door de snijbrander worden weggenomen: wat weggebrand is, kan niet meer aangevuld
worden.
Het is belangrijk, geloof ik, enig idee te hebben van deze werkwijze. Alleen
zo wordt duidelijk, waar het archaïsche van Hoflehners kunst te zoeken is: niet
in de materiaalbehandeling, doch in de formele structuur. Dit archaïsme manif esteert zich in de eerste plaats in de materiële hardheid van zijn figuren. Nergens wordt het ijzer verdund tot buigzame rondingen of holten, steeds blijft het
ondoordringbaar, heel en al symbool van zelfbehoud. Archaïsch is verder, dat
de ledematen duidelijk en ondubbelzinnig van elkaar gescheiden blijven: waar
twee leden elkaar raken, wordt dit heel duidelijk zichtbaar gelaten. Dit is juist
de grootheid van de archaïsche vorm, dat hij de verlegenheid van zijn uitdrukkingsmogelijkheden, zijn spaarzame ingehoudenheid onbeschroomd aan de toeschouwer laat zien.
Deze vormentaal gaat terug op de Griekse kunst. Juist het feit dat hier geen
directe voorbeelden van ijzersculptuur te vinden zijn, heeft er wellicht toe bijgedragen dat Hoflehner onmiddellijk tot het wezenlijke van de antieke taal is
doorgedrongen: hij staat vrijer en ongedwongener tegenover de antieken dan de
kunstenaars die met steen omgaan. Duidelijk wordt dit als men b.v. een motief
als het torso beschouwt. De fragmentarische, „onaffe" vorm van het stenen
torso is belast met een lange historische ontwikkeling; wil men dezelfde idee
nu in ijzer veraanschouwelijken, dan vergt dit een volledig andere, onromantische benaderingswijze. Hoflehners torso's zijn geconcentreerde vormsymbolen,
geen fragmenten van een groter geheel dat door een meevoelende beschouwing
verder aangevuld moet worden, doch elementaire tekenen: symbolen die schijnen te behoren tot een mysterieuze cultus.
Hun kern vinden deze figuren inderdaad in het mythische. Naarmate Hoflehner de gecompliceerde behandeling van het ijzer meester wordt en er met
een vanzelfsprekende vertrouwdheid mee om leert gaan, wint de geestelijke uitdrukking aan diepte en concentratie. Nooit is het archaïsme hem opgedrongen
geweest door het materiaal, steeds is het een resultaat van zijn vrije wilsbeslissing geweest, van een bewuste uitdrukkingswil, doch met de jaren valt het
accent sterker op wat hij uit wil drukken: de tragiek die drukt op alle menselijk
handelen. Hoflehners figuren zijn bezwaard, gedrongen, in elkaar geheid, maar
wat ze bezwaart, is geen zichtbare last, doch de last van het menselijke. Wellicht raakt men de kern van wat zij willen zeggen, als men ze beschouwt als
symbolen van het onverlost-zijn. Alle begrippen en categorieën van het schoonvormige en artistieke worden hier problematisch. Dit werk ligt buiten het ons
vertrouwde beeldengebied, in een ruimte waartoe de handelsreizigers van het
interessante en sensationele nooit toegang zullen krijgen.

SOCIALE KRONIEK

De preventie in de jeugdbescherming
D. SANDERS

ET vraagstuk van de preventie blijft actueel in België, al rust het betref
fende wetsontwerp nu al enkele jaren in de beruchte „ministeriële lade".
Wel is het wetsontwerp Lilar niet uitsluitend noch in hoofdzaak aan dit probleem gewijd, maar het pakt er toch een belangrijk aspect van aan. Het wil
namelijk de macht van de kinderrechter vergroten die, als alleenzetelende ,,,rechter van de provinciale rechtbank voor minderjarigen", een veel uitgebreider bevoegdheid zou krijgen dan in de wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming
was voorzien, en dit ondanks het feit dat sinds vele jaren van diverse zijden,
zowel op juridische als op grondwettelijke gronden, wordt aangedrongen op een
vermindering van deze macht. Daarbij zoekt bedoeld wetsontwerp zelfs nog
naar nieuwe objectieven voor de tussenkomst van deze rechter.
Deze vernieuwing is vooral een gevolg van de meer ,,maatschappelijke richting" in het recht, en dit is een reden om ze met welwillendheid te bejegenen.
Maar de beste bedoelingen leiden niet altijd tot het beste effect. Ze kunnen
technisch onvoldoende uitgewerkt worden, zij kunnen zelfs helemaal het tegenovergestelde bereiken van wat zij beogen: de subjecten kunnen b.v. een geheel
andere visie op een maatregel hebben dan de magistratuur. Het is daarom nuttig, het probleem eens serieus onder de loep te nemen. We beperken ons daarbij
tot de jeugd. En gaan uit van het doel der kinderbescherming zoals dat tot
uiting komt in de wet van 15 mei 1912.
Lang als een lichtend voorbeeld gesteld in het buitenland ging deze wet uit
van de idee dat minderjarigen, op grond van hun nog onvolwassen aansprakelij kheid, niet strafbaar zijn voor de daden welke zij stellen. Bovendien hield men
rekening met het feit, dat velen van hen het slachtoffer waren van hun (onwaardige) ouders. Twee hoofdstukken van de wet beantwoorden aan deze twee
constateringen of uitgangspunten.
Hoofdstuk II betreft de heropvoeding van jongeren, die de strafrechterlijke leeftijd niet hebben bereikt en na een misdrijf aan bepaalde beschermingsmaatregelen worden onderworpen. Op het misdrijf volgt hier juridisch gesproken geen ,,straf' , doch alleen een „maatregel" ; menselijk gesproken is het verschil echter niet heel groot. Daar komt bij dat de maatregel, wat ernst en duur
betreft, niet heel veel te maken heeft met het gepleegde feit: dezelfde maatregelen worden opgelegd „naar aanleiding van" zeer uiteenlopende misdrijven.
Dit heeft o.m. tot gevolg dat maatregelen welke door wetgever en magistratuur
als „sociaal" bedoeld zijn, door de minderjarigen en hun ouders vaak als onrechtvaardig worden beschouwd. Vooral willen we er de nadruk op leggen dat
we hier niet te doen hebben met een direct preventieve maatregel, maar met een
maatregel die erop gericht is door afschrikking (berisping en voorwaardelijke
veroordeling) of heropvoeding verdere recidive te voorkomen van jongeren,
die het slechte pad reeds zijn opgegaan.
Hoofdstuk 1 handelt over de ontzetting uit de ouderlijke macht en hier is het
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moeilijker uit te maken wat in deze voorzieningen „bestraffend" is, wat zuiver
„preventief". Men kan zich b.v. afvragen, tot wie de rechterlijke macht zich
feitelijk richt bij een ontzetting: wil men vooral de onwaardige ouders ,,straffen" (door hen hun kinderen voor een lange periode af te nemen b.v.) en
hoopt men aldus verder geestelijke of lichamelijke schade te „voorkomen", of
wil men vooral de betrokken jongeren in een gunstiger atmosfeer ervan weerhouden de verkeerde weg op te gaan ? In dit laatste geval is de bedoeling zuiver
preventief, voor zover sommige van deze kinderen (b.v. na herhaalde aanslagen
op hun eerbaarheid) eigenlijk niet reeds dringend behoefte hebben aan een heropvoeding, zodat men dus weer moeilijk van een preventie in de enge zin kan
spreken. Wie regelmatig met „kinderen van de kinderrechter" en „van de procureur" heeft omgegaan weet dat de laatsten niet altijd het gemakkelijkst te
behandelen zijn en dat men in deze gevallen eigenlijk niet van preventie, maar
wel degelijk van heropvoeding moet spreken.
De wet van 1912 heeft dus eigenlijk niet de bedoeling voor te zijn op de
feiten. Er wordt pas ingegrepen wanneer er bepaalde daden gesteld zijn die
tegen de wet indruisen en het onheil reeds is geschied. Dat sommige kinderrechters van hun macht wel eens gebruik maken om jongeren die slechts een zeer
kleine misstap begaan hebben, voor lange tijd van huis weg te nemen en deze
maatregel als een preventie „tegen erger kwaad" rechtvaardigen, neemt van deze
stelregel niets af.
Zijn de eigenlijke wetten op de kinderbescherming dus niet zuiver preventief,
er zijn wel andere wetten welke vooral tot doel hebben, de misdrijven bij kinderen te voorkomen. Zij beschermen niet in het bijzonder die kinderen die het
meest blootstaan aan kwade invloeden, maar alle jeugdigen in het algemeen.
Aldus: , het verbod om bepaalde films te vertonen aan jongeren, of andersom,
het verbod om jongeren onder een bepaalde leeftijd tot sommige films toe te
laten; het verbod om schunnige of oneerbare prenten op de openbare weg ten
toon te stellen of aan te bieden; het verbod om jongeren toe te laten in dansgelegenheden, herbergen met diensters, renbanen met weddenschappen, enz.
Over deze vormen van preventie kunnen wel een paar bemerkingen gemaakt
worden.
In de eerste plaats dienen deze bepalingen vooral gezien te worden als een
voorkomen van de jeugdmisdadigheid en niet als een middel om de gevallen
van kinderverwaarlozing of mishandeling te verminderen. Wat de efficaciteit
van de maatregelen betreft: praktisch iedereen gelooft erin, en velen vragen
zelfs nog een verstrenging van de wetgeving (unificering van de politiereglementen op de danszalen, strenger optreden van het parket tegen druksels en
affiches, gedifferentieerde leeftijd voor de toegang tot de bioscoop) , maar dit
alles steunt veel meer op de overtuiging dat deze wetten inderdaad belangrijk
zijn (en ook wij delen dit geloof) dan op precieze bewijzen. Door de publieke
opinie wordt de film b.v. algemeen als de zondebok gedoodverfd, en vele j ongeren verklaren zonder blikken of blozen voor de kinderrechter dat zij slechts
gedaan hebben hetgeen ze in de film voorgedaan zagen. Toen men deze verklaringen eens stelselmatig onderzocht, bleek er slechts weinig van overeind te
blijven. De bewering als zou de liefdesfilm de meisjes zomaar tot sexuele delicten aanzetten en cowboy- en politiefilms de jongens geweldpleging en inbrekerstrucjes leren, bleek helemaal niet met de werkelijkheid overeen te stemmen.
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De vraag naar de efficiëntie van de andere reglementeringen (op het dansen
en op de weddenschappen b.v.) is nog moeilijker te beantwoorden. Wel stelt
men bij nader onderzoek vast, dat men, afgezien van de al of niet intrinsieke
gevaren van deze ontspanningsvormen, uiteindelijk praktisch steeds terechtkomt
bij het gezin. Is het gezag er te streng of te laks, is er geen of een half gezag,
in bijna alle gevallen van jeugddelinquentie (en zeker van verwaarlozing en
mishandeling) mankeert er iets in het gezin. Fenomenen als danswoede, filmverslaafdheid en herbergbezoek zijn vooral ernstige aanduidingen omtrent het
falen van het gezin. En daarom moet met klem benadrukt worden: zo de openbare besturen al hun best doen om de jeugdmisdaad door bovengeschetste maatregelen te verhinderen of te voorkomen, een ware preventie is slechts mogelijk
wanneer men naar de kern zelf gaat, naar het gezin.
Vooraleer echter daarop in te gaan, eerst nog het volgende. Naast de zogezegd preventieve maatregelen bestaan er nog een hele reeks initiatieven, die
alle, zonder opzettelijk daarop ingesteld te zijn, werkelijk preventief zijn. We
bedoelen: jeugdbewegingen, jeugdgroepen, clubhuizen (welke de laatste tijd
zeer dikwijls uit maatschappelijke overwegingen opgericht worden) , beter aangepaste onderwijsmethoden voor minder begaafden en achterlijken, familiale
opvoeding in jeugd- en volwassenengroepen. En heel het streven naar geestelijke
volksgezondheid, zo breed als het maar kan worden opgevat, brengt ons tot hetzelfde doel.
Wie echter bezorgd is om een echt preventieve actie, moet terug naar het
gezin. Maar hier ligt juist een grote moeilijkheid: al is „het gezin" als zodanig
in onze wetgeving praktisch niet bekend, toch geniet het en wie zal er zich
over beklagen? een zeer sterke wettelijke bescherming. De ouders hebben
b.v. het primordiaal recht op de opvoeding van de kinderen. Het is dan ook
slechts bij grove nalatigheid, en dan nog na rijp beraad van de rechterlijke
instanties, dat men tot een ontzetting uit de ouderlijke macht overgaat. In de
laatste tijd bestaat zelfs de tendens, de wet, waar ze in ons land nog een automatische ontzetting inhoudt, te versoepelen en elk geval aan de beoordeling van
de rechter over te laten. De rechter mag slechts een beslissing treffen na een
ernstig onderzoek in het gezin en een prospectie van de verschillende instellingen of pleeggezinnen die het eigen gezin eventueel het best kunnen vervangen.
Steeds meer wordt overigens rekening gehouden met de mogelijkheid om het
kind in het eigen gezin te laten en het gezin als geheel op te voeden.
Maar hier begint het moeilijker te worden. Hoe krijgt het gerecht immers vat
op het gezin? Zodra er „feiten" zijn gepleegd, is het blijkbaar vrij gemakkelijk
om met het gezin in contact te treden en er eventueel druk op uit te oefenen.
Maar dit roept al enkele restricties op. Eerst en vooral drukt hier het feit dat de
rechterlijke macht geen gezag, geen zeggenschap heeft over alle leden van het
gezin. Kunnen de ouders „strak gehouden worden", dan gaat dit al veel moeilijker met de andere, vooral de meerderjarige kinderen die nog thuis zijn. Tenzij
men zijn toevlucht zou nemen tot een of andere vorm van chantage, en de fout
van de ouders zou uitspelen tegenover de niet-betrokken kinderen, of die van
de „misdadige kinderen" tegenover de ouders. Daarnaast kan men zich afvragen in welke mate men tot een werkelijke binding met het gezin kan komen,
om langs een case-work-methodiek (of heet dit hier reeds group-work?) verbetering te brengen ? De specialisten inzake deze technieken zijn het nog altijd
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verre van eens over de vraag of de gunstige beïnvloeding van de patiënten niet
juist door de dwang, door de stok achter de deur, wordt verhinderd of sterk
bemoeilijkt. En bovendien, in hoeverre zijn deze technieken 'bij ons werkelijk
reeds voldoende uitgebouwd om een geheel gezin op efficiënte wijze te helpen?
Wat hier ook van zij, wanneer het gerecht ingrijpt na gepleegde „feiten" is
er eigenlijk, zoals we boven reeds opmerkten, geen sprake van preventie in de
strikte. zin. We moeten dus nog een stap verder gaan in de richting van een
„ingrijpen voor het te laat is". Hiervoor zou men zulke ruime wettelijke beschikkingen kunnen treffen, dat de rechter praktisch altijd, ook zonder dat er
reeds iets misgelopen is, tussenbeide kan komen, of men zou maatregelen kunnen voorstaan welke door andere instanties dan de rechterlijke macht zouden
uitgevoerd worden. De laatste oplossing laten we echter liefst helemaal buiten
beschouwing: onze Westerse opvattingen over het gezin en de gemeenschap zouden er van nature heftig tegen opkomen. De andere oplossing: zo ruim mogelijke preventieve bevoegdheid van de rechter, is die van het wetsvoorstel Lilar.
Art. 4 luidt als volgt: „De provinciale rechtbank is bevoegd ten opzichte van
de minderjarigen die de leeftijd van volle achttien jaar niet hebben bereikt:
1. Wanneer hun gezondheid, hun veiligheid of hun zedelijkheid in gevaar
wordt gebracht, ofwel door het milieu waarin zij worden grootgebracht, ofwel
door de bezigheden waarmede zij zich ophouden ....". Het voorstel gaat dus zo
ver, dat het o.m. maatregelen laat nemen tegenover minderjarigen zonder dat
de ouders uitdrukkelijk, op een strafbare wijze, hun kinderen verwaarlozen of
zonder dat de betrokkenen zelf iets strafbaars hebben gedaan. Vroeger bestond
reeds de mogelijkheid om kinderen die bedelend aangetroffen werden of zich
ophielden met spelen die tot ontucht kunnen leiden, voor de kinderrechter te
brengen. Deze feiten worden nu apart behandeld onder 2. van hetzelfde artikel 4. In 1 schijnt men dus nog heel wat verder reikende bedoelingen te hebben
en werkelijk preventief tewerk te willen gaan, weliswaar door tussenkomst van
de rechtbank en met alle waarborgen van dien.
Welke argumenten kunnen voor en tegen deze wijze van handelen aangevoerd worden? In het kort eerst de argumenten pro: de noodzaak om de jeugd.
misdadigheid zo vroeg mogelijk aan te pakken; de juridische praktijk, waarbij
de kinderrechters reeds nu de bestaande wetgeving zo breed interpreteren, dat
de nieuw voorgestelde tekst (althans wat de jeugdmisdrijven betreft) slechts de
oude gewoonten consacreert in een aangepaste juridische vorm.
Contra valt iets langer uit: er zijn bezwaren van grondwettelijke aard, en ook
andere. De grondwettelijke bezwaren zijn neergelegd in het advies van de Raad
van State, dat het betrokken ontwerp vergezelt. Het feit dat de kinderrechters
sinds lang op hun eigen houtje de wet van 1912 breder zijn gaan interpreteren,
is nog geen argument voor de toelaatbaarheid ervan. En verder, zegt het advies,
op grond van beschouwingen over de oorsprong van sommige bepalingen onzer
grondwet: „Een politiek van voorkoming van misdrijven kan zelf, wanneer zij
met bepaalde maatregelen tot behoeding of bewaking gepaard gaat, leiden tot
miskenning van een essentieel beginsel, namelijk dit, dat „niemand kan worden
vervolgd dan alleen in de gevallen, voorzien bij de wet". Zonder te wachten tot
een door de wet verboden handeling is gepleegd, alleen met een beroep op zijn
discretionaire bevoegdheid, zou een rechter iemand die niets laakbaars heeft gedaan zijn vrijheid kunnen ontnemen .... Het optreden van de rechter is op
zichzelf niet voldoende om te verzekeren dat de waarborgen worden geëerbie-
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digd, waarmede de grondwetgever de vrijheid van de persoon zeer beslist heeft
omkleed en waarvan de rechtvaardiging nu nog geheel geldig blijft.
Naast deze grondwettelijke bezwaren zijn er andere welke we hier niet alle in
detail kunnen weergeven. Ze steunen meestal op de bevindingen van de wetenschappen (criminologie e.a.) welke zich rechtstreeks of onrechtstreeks met de
misdadigheid en haar oorzaken bezighouden. Preventie veronderstelt dat men
een bepaalde graad van zekerheid heeft over de vraag of iemand, als persoon
of onder invloed van een bepaald milieu, misdadig zal worden. Het is van belang, met zekerheid te weten in welke mate een bepaald gezin (of gezinstype)
meer speciaal misdadigers zal kweken. Deze kennis is van essentieel belang voor
de toepassing van een wet die (zoals het betrokken voorstel doet) wil ingrijpen
ingevolge de bezigheden waarmede de minderjarigen zich ophouden of het
milieu waarin zij worden grootgebracht. De waarschijnlijkheidstabellen van de
Gluecks betreffende de misdadigheid bij de jongeren zijn nog immer stof voor
wetenschappelijke discussie, en zijn voorlopig door niets beters te vervangen:
niemand kan met zekerheid zeggen in hoeverre een a-sociaal gezin noodzakelijkerwijze misdadige kinderen voortbrengt. Van de andere • kant: welke normen
zal men aanleggen om het gevaar te meten van de effectieve verwaarlozing in
de niet-als-onmaatschappelijk bestempelde gezinnen ? Want met een mes dat
slechts langs de kant van de lagere bevolkingsklassen snijdt neemt onze tijd
geen vrede meer.
Ons besluit kan kort zijn. De zorg voor een efficiënte preventie is een zeer
lofwaardige zaak, die ons aller aandacht en inspanning verdient; maar we moeten ons hoeden voor de gevaren van een ongerechtvaardigd ingrijpen in het gezinsleven, en van de rechtsonzekerheid die er het gevolg van zou kunnen worden. Hoe men het, ook wendt of keert, de gezinsvoogdij of „opvoedende bijstand' (zie art. 29 e.v.) steunt immers op een grondwettelijk zeer wankele, om
niet te zeggen uiterst betwistbare basis. En zelfs als dit niet het geval was, lijkt
ons de uitbreiding van de bijstand tot alle gezinsleden niet verantwoord. Wij
geven dan ook de voorkeur aan een aanpassing en verbetering van de wet van
1912, boven de ' uitbreiding van de rechterlijke bevoegdheid tot een preventie
zoals deze in het besproken ontwerp is neergelegd.
Wat de preventie in de ruimere zin betreft, geloven wij minder in de zgn.
verbodsbepalingen (op danszalen, cinemabezoek e.d.) dan in de velerlei opbouwende initiatieven voor de j eugd (clubs enz.) en het gezin. Vooral echter op dit
laatste terrein liggen er nog heel wat mogelijkheden te wachten op breedheid
van visie en belangstelling. Mensen en instellingen die niets te maken hebben
met het gerecht, kunnen waarschijnlijk wanneer zij tenminste voldoende
lange tijd met deze gezinnen „werken' veel meer bereiken dan de rechterlijke diensten, die bij , een doorgevoerde preventieve actie in een nog moeilijker
verhouding tot deze gezinnen staan dan vroeger: de rechtsgronden waarop hun
actie steunt zijn immers veel minder zeker, hetgeen bij een stelsel van dwang
niet onderschat mag worden. Iedereen heeft hier zijn taak tè vervullen. Nog al
te weinig is dit tot het brede publiek en tot de grote groep van , sociaal werkenden doorgedrongen.
-

KUNSTKRONIEK

Abstracte kunst:
T. VAN DER STAP 1 Toon Vijftigschild
E laatste maanden is in de Nederlandse pers de discussie rond de abstracte
informele, non-figuratieve kunst opnieuw vrij heftig opgelaaid.
Opmerkelijk daarbij was het feit, dat voornamelijk in het geding kwamen de
pretentie waarmee deze kunstvorm zich schijnt te poneren, het lawaai waarmee
dat zich poneren gepaard schijnt te gaan, en daarmee tevens de waarde en waarachtigheid van wat men zou kunnen noemen haar ideologie. Waarmee dan opnieuw bewezen is hoe moeilijk het is dit zo raadselachtig lijkende verschijnsel te
beoordelen naar wat het werkelijk is, d.w.z. naar de mate waarin dit abstracte
schilderij werkelijk kunst is, en niet naar de
buiten het gecreëerde zelf liggende
theorieën en beschouwingen omtrent de opportuniteit van abstracte
kunst in het algemeen, omtrent de al dan niet excentrieke wijze waarop ze tot
stand komt, of de excessen waartoe ze soms leidt. Dit roept namelijk nogal eens
misverstanden op. Men spreekt b.v. generaliserend over Pollock en Appel c.s.,
terwijl deze twee heel verschillende richtingen vertegenwoordigen.
Wat is er aan de hand ? We staan hier voor het verschijnsel dat de beeldende
kunst in de na-oorlogse jaren meer dan vroeger zichzelf is gaan ervaren als
onderhevig aan de spanningen van het tijdsgewricht, zij reageert nerveuzer op de
schokken en emoties die onze jaren 'bewegen. Ze draagt er zelf de sporen van
mee. Zij voelt zich er nauwer bij betrokken dan ooit, misschien wel omdat het
hier immers ook om haar eigen bestaansrecht gaat. Het gevolg is dat de kunstenaar noodzakelijkerwijs niet alleen passief registreert de groeiende verwarring die
hij om zich heen ziet en meer dan anderen in zichzelf ervaart, niet alleen maar
beeld geeft aan de onontkoombare realiteit die zich aan hem voordoet.; maar hij
zal ook ten opzichte van die realiteit een standpunt kiezen. Hij zal proberen, vaak
worstelend en eenzaam, verantwoording af te leggen van zijn eigen bestaan tussen de hem onwezenlijk voorkomende dingen. Hij zal kunstenaar als hij is
in die werkelijkheid nieuwe perspectieven vermoeden, haar op haar leefbaarheid
toetsen en aan die leefbaarheid gestalte geven in zijn werk. Hij zal dat doen
ofwel door verzet aan te tekenen tegen een wereld die het vermogen tot creativiteit schijnt te verstikken, of ook door boven dat verzet uit de tekenen te bespeuren van wat midden in onze desolatie in kiem aanwezig is aan levenskracht, maar
wat door velen niet wordt gezien. Het is daarom niet verwonderlijk dat sommige
kunstenaars voor het nieuwe dat zij te zeggen hebben, een nieuwe taal vinden
zoals de experimentele dichters doen of een nieuwe schrijfwijze, nieuwe
tekens scheppen, zoals de abstracte kunstenaars. Maar hier doet zich het merkwaardige voor, dat de informele poëzie ruim tien jaar na haar debuut een zekere
erkenning vindt, terwijl de rechten van de non-figuratieve kunst nog veelvuldig
worden betwist. Oorzaken van die discrepantie kunnen er vele zijn. Loopt de
weg van ons contact met mensen en wereld gemakkelijker over het oor afgestemd op een eindeloos genuanceerde, door vele stemmen bevolkte taal dan
langs het oog, vertrouwd met de daagse, eendere gestalte der dingen ? Het is
mogelijk. Evenzeer echter schijnt een rol te spelen het feit dat poëzie en schilderkunst ieder hun eigen taal spreken. Poëzie verklaart zichzelf, laat binnen de
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ruimte van het vers slechts plaats voor één mysterie dat zij verwoordend omhult.
Zij is onloochenbaar. Het schilderij en bovenmate het abstracte schilderij
verklaart ook zichzelf, maar laat, juist omdat het spreekt in kleur en lijn, zwij gend is, ruimte open voor interpretatie. Het heeft, evenals het gedicht, maar één
ding te zegger, hoe complex en veelzijdig het stuk werkelijkheid ook is dat het
beeldt. Maar, bijna ondanks zichzelf, laat het schilderij het woord aan anderen,
die op hunbeurt de bedoeling van het op het doek gebrachte interpreterend,
trachten te verwoorden. Dan groeit er naast de kunst de theorie, de ideologie, die
vaak de abstracte kunst meer nadeel berokkent dan dient. Het gevolg is immers
tweevoudig. Enerzijds wordt het „manifest", het vaak eenzijdig en wat al te
zelfbewust geponeerde ideaal, voorwerp van discussie in plaats van de geboden
kunst zelf. Dat dit vaak leidt tot wanbegrip van veel wat in wezen eerlijk en
zuiver bedoeld is, lijdt geen twijfel. Anderzijds beïnvloeden dergelijke „kreten"
de atmosfeer zodanig, dat veel voornamelijk jongere schilders zich genoodzaakt voelen hun eigen vermogen omwille van het ideaal voorbij te snellen,
aldus meer erop uit op hun beurt stem te hebben, zich te verzetten, dan werkelijk
kunst te brengen naar hun eigen maat. Daardoor ontstaat de grote verwarring,
waarin het niet meer mogelijk schijnt waarheid van bedrog, gegrepenheid van
meelopen, authentieke scheppingskracht van snobisme te onderscheiden. De pretentie wordt niet door het leven dat is: de kunst bewaarheid, het schijnbaar
visionaire, prof etisch-„zeitgemisse” wordt achterhaald door een armzalige grootdoenerij . Hier wordt de kunst bedreigd door het ergste wat haar treffen kan: de
onwaarachtigheid. Het is niet echt. Het is bedrog en zelfbedrog.
Dit is de dodende factor die langzaamaan de abstracte kunst dreigt aan te tasten, en die nog in de hand gewerkt wordt door de bijzondere omstandigheid dat
abstracte kunst zo gemakkelijk te maken schijnt. Wederom dus een parallel met
de experimentele poëzie. Maar zoals het mogelijk is in de hedendaagse dichtkunst de echte bewogenheid te onderkennen tussen veel schijn, zo ook bij de
abstracte kunst. Maar waar liggen dan de maatstaven?
Laten we vooropstellen dat het bij deze kunst moeilijker zal zijn zgn. ,,objectieve' normen ter beoordeling aan te leggen dan bij de figuratieve schilders.
Door het ontbreken van de concrete „voorstelling" is voor de beschouwer een
eerste aanknopingspunt weg. Hij wordt onzeker. Er wordt een beroep gedaan op
iets dat dieper ligt dan het altijd nog min of meer onpersoonlijke vlak van
de objectiviteit, de aangeleerde kennis, het buiten de beschouwer als persoon bestaande geheel van kunstnormen (in zoverre die bestaan) . Niet dat deze niet
meer gelden. Het is een al te gemakkelijk verwijt aan de abstracte kunstenaars,
dat zij hun vak niet verstaan. Dat heeft men ook gezegd van Breitner. In feite
heeft men dan ook bij de ontmoeting met abstracte kunst een eerste spontaan
herkenningsmoment in het constateren van bekwaamheid, die zich weer op talloze wijzen kan uiten. Maar dit is niet voldoende. Iedere kunst, maar bijzonder
de abstracte, doet een beroep op onszelf, niet op een normen-geheel. Ze wil verstaan worden vanuit een persoon door een persoon. Ze wil meer appeleren aan
ons tijdsbesef, dan aan onze tijdskennis. Ze stelt eisen. Ze stelt bovenal de eis van
onze openheid voor wat zij zegt, en dat niet op grond van een intellectueel begrijpen, maar op grond van een diepe connaturaliteit met de kunstenaar en zijn
visie. Omdat zijn visie de onze is. Of omdat zijn visie de onze niet zijn kan, maar
ook dat weten wij pas als wij die visie eerst hebben verstaan, de gronden ervan,
de verzwegen verlangens. We staan nooit tegenóver kunst, we staan erin.
53
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In onze dagen is de kunst werkelijk minder ver verwijderd van het leven dan
men denkt. Integendeel. Ze schijnt er meer mee één dan ooit. Wat het wederzijds
verstaan tegenhoudt, is misschien boven alles ons onvermogen om datgene wat
we van onze tijd, van onze wereld weten, te herkennen als we worden geconf ronteerd met het beeld van diezelfde tijd waaraan ernstige zoekers trachten gestalte te
geven. De abstracte kunst leert ons twee dingen: ze dwingt ons tot een persoonlijke houding, ze toont ons onvermijdelijk dat onze relatie tot de kunst er uiteindelijk een is tussen de ene mens die rekenschap geeft van zijn leven, en de ander
die dat leven poogt te verstaan. En ook: de abstracte kunst kan ons de ogen
openen voor het verschil dat er aan onze kant kan bestaan tussen de objectieve
kennis, waar het onze tijd betreft, de kennis van het van-horen-zeggen, en de
doorleefde kennis die diezelfde tijd mee voltrekt en er de perpectieven van doortrekt. Het verschil tussen weten wat onze tijd is, en van onze tijd zijn. Het eerste
keert al het abstracte de rug toe; het tweede schrikt misschien, maar wil verstaan.
De mening dat we hier slechts te doen hebben met een ontbindingsverschij nsel, met „niets positiefs", schijnt het gevolg te zijn van zo'n kortsluiting. De
vraag is niet of kunst abstract of figuratief behoort te zijn, ook niet of de inf ormele kunst een spoedige dood zal sterven. De vraag is alleen of de creativiteit,
in de kunst van onze dagen duidelijk merkbaar, sterk genoeg zal zijn om ook de
wereld van de toekomst te tekenen. Van belang is alleen de werkelijkheid die
onder de handen van de kunstenaar van gedaante verandert. Nu is ze nog leeg en
ontredderd. Morgen zal ze dat misschien ook nog zijn. Werken deze mensen
naar een illusie toe, of zullen ze morgen werkelijk de wereld zien van welker
verwachting hun kunst vol is ? Want voor hem die verstaat is zij inderdaad vol
van levensbesef, van in strijd gewonnen klaarheid, van verlangen, van liefde.
Zulk een schilder van de liefde voor de aarde is Toon Vijftigschild. Ook hij is
wat men noemt een abstract kunstenaar. Maar in zijn werk wordt duidelijk hoe
gevaarlijk het is te spreken over de abstracte kunst, als gold het een uniform verschijnsel. Zijn werk is van een eigen allure. Het heeft niets gemeen met de sfeer
van hartstocht en grilligheid, waaraan we geneigd zijn de term „abstracte kunst"
te associëren. Het doet wat mentaliteit betreft eerder denken aan de ingetogenheid van Verster, en misschien heeft Vijftigschild met deze late 19de-eeuwer
tevens gemeen de zelfstandigheid en in bepaalde zin afzijdigheid waarmee
hij zijn eigen weg is gegaan. Want Vijftigschild is een van die mensen die schilderen omdat het zó moet, en niet anders, uit een zuiver innerlijk aanvoelen, en
de echtheid van zijn werk is gewaarborgd door het feit dat hij altijd luistert naar
wat zijn eigen creatief vermogen hem nu ingeeft, en nooit concessies doet aan
wat hem meer in het licht -der publiciteit zou plaatsen. Deze eerlijkheid is trouwens noodzakelijke voorwaarde voor zijn produktiviteit, want die komt voort uit
een houding van diepe eerbied en verwondering over de schepping.
Toon Vijftigschild is nu 58 jaar oud. Hij is lid van de groep „Nieuw Beelden" te Amsterdam. De non-figuratieve richting die hij de laatste tijd is ingeslagen, is voor hem niet anders dan de natuurlijke, vanzelfsprekende uitbloei van
zijn vroeger expressionistisch werk. Het verlaten van een weergave uitsluitend bij
de werkelijkheid staat alleen in dienst van het dieper, wezenlijker benaderen van
haar. Want aan de oorsprong van zijn creatief vermogen staat een grote liefde
voor de geschapen werkelijkheid. En in het bijzonder voor de wereld van het
onaanzienlijke, het alledaagse, de kleinste, meest gewone dingen: bladeren en
bloemen, stenen, een stuk laken, antraciet. Vijftigschild is vertrouwd met de din-
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gen waaraan wij voorbijgaan, hij ontwaart hun onopvallende schoonheid, hij
ontfermt er zich bijna over. Maar de wijze waarop hij hun schoonheid releveert,
is allerminst eenvoudig in de zin van toegevend aan een gemakkelijk soort esthetiek. Het is iets van de filosoof in hem, dat hem telkens doet beweren dat het
hem niet gaat om de afbeelding, maar om het wezen, om iets van het heel eigen
karakter van dit kleine geschapen voorwerp. Daarin ziet hij telkens de relatie tot
de hele schepping; hij proeft de orde van het heelal in de structuren van de
kleine stukjes steen die hij in zijn hand houdt. Dat is het wat hem boeit. Gegrepen door wat hij aan mysterie van orde en geschapenheid ontdekt aan de dingen,
poogt Vijftigschild telkens opnieuw vanuit zijn eigen beleven gestalte te geven
aan dat mysterie, zoals hij het in dit ene voorwerp zag. En dat is een moeizame
weg. Herhaaldelijk verbeterend en aanvullend werkt hij toe naar de enig mogelijke weergave van wat zijn geïnspireerdheid hem ingaf. En het resultaat is meer
dan een goed schilderij alleen. Het raakt werkelijk, zoals in afstervende bladeren,
iets van het geheim van dood en leven, het blad wordt een groot teken van het
ondergaan van heel de schepping, de zaadbol een uitdovende, verduisterende
planeet die zinkt.
Het aanvoelen van de zin der diepzinnige symbolen, waarin het leven van de
schepping geschreven staat, is alleen mogelijk vanuit een helder, bezonken bestaan. Vijftigschilds kunst getuigt van zulk een klaarheid, van zulk een harmonie. „Je kunt niet altijd staan schreeuwen", zegt hij van de al te programmatische
abstracte schilders, „kunst is de wereld der stilte". Dat betekent niet dat hij buiten het leven staat. Integendeel. Zijn creativiteit bestaat bij de gratie van een
grote verbondenheid met dit bestaan, ook met het gebeuren in de kunst van onze
dagen. Zijn afzijdigheid is die van de mens die alles opneemt, maar sterk genoeg
is om zichzelf te blijven. Hij voelt zich nauw betrokken bij alles wat zijn tijd
aangaat; dat is juist het verrassende in deze bijna zestigjarige, dat niets hem
vreemd is, al bij voorbaat afgewezen. Hij verkent alles, hoe kan het anders bij
een mens wiens openheid voor alles om hem heen juist inspiratiebron is voor zijn
kunnen. Niets is hem vreemd, behalve wat onwaarachtig is. En dat onderscheidt
hij vanuit de stilte die zijn vertrouwdheid met de dingen hem geeft. Zo wordt de
zuiverheid die zijn kunst ademt, weerspiegeling van zijn eigen sereniteit.
Men zou kunnen zeggen dat het onderwerp van Vijftigschilds kunst is: de
schepping. Maar dan niet de schepping in haar uitwendige gestalte, zelfs niet het
scheppingsgebeuren in haar verschillende vormen en wisselende gestalten: de
gang en de sfeer der seizoenen, het sterven en herboren-worden van het licht, het
ontstaan en vergaan der dingen. Het zijn nooit momentopnamen, nooit toevallige
aspecten aan de dingen die hij ziet. Zijn oog gaat uit naar het blijvende dat achter
de wisseling schuilgaat. Dat blijvende, die eigenheid aan ieder ding, raakt hij
juist door zijn abstraherende methode, die hem in staat stelt in een expressie van
enkel lijn en kleurvlak boven de uitwendigheid uit sterker contouren te geven aan
de betekenis, de zinvolheid van het geschapene. In Vijftigschilds kunst is het
contact met de natuur nog vanzelfsprekend. Zij is voor hem een leefmilieu. De
ruimte waarin hij ademt. Omdat ze voor hem de klaarheid en doorschijnendheid
heeft waarmee ze bedoeld is. Daarom is zijn kunst pretentieloos: ze presenteert
niet zichzelf. Ze geeft onbaatzuchtig ruimte aan de schepping. Dat kan. Omdat
hier de schepping gezien wordt door iemand die in staat is haar werkelijke gestalte te zien. Op zijn eigen wijze getuigt Vijftigschild van de verlossing.

Licht en schaduw
over de statistiek
W. VAN WAELVELDE
Adviseur bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek

OORALEER enkele beschouwingen te wijden aan de huidige situatie van de
statistiek, is het wellicht nuttig zich even te bezinnen op de vraag: wat is
statistiek ?
Twee begrippen dienen wel duidelijk onderscheiden te worden. Spreekt men
van „een statistiek" of van „statistieken", dan wordt in de regel een zogenaamde
be.fchrjvende of toegepaste statistiek bedoeld. Met „de statistiek" zonder meervoud daarentegen duidt men veelal de theoretische statistiek of statistica aan. In
het eerste geval gaat het alleen over de resultaten van tellingen of metingen van
allerlei verschijnselen welke in tabellen of grafieken zijn geordend. De man in
de straat kent over het algemeen uitsluitend dit aspect van hetgeen met de term
„statistiek" wordt aangeduid. In het tweede geval echter wordt de hulpwetenschap bedoeld welke zich bezighoudt met het verkrijgen, groeperen, voorstellen,
onderzoeken en verklaren van kwantitatieve resultaten van meestal onvolledige
waarnemingen en met het nemen van daarop gebaseerde beslissingen 1 ) . In ons
opstel hier spreken we niet over een statistiek of over statistieken en zullen wij
de lezer derhalve niet meetronen naar het labyrint der cijfers, maar we willen
even stil blijven staan bij de techniek van de statistiek en enkele losse gedachten
in het midden brengen i.v.m. de ontwikkeling van de statistiek als hulpwetenschap of methode van onderzoek.

V

Licht.....
Vooral na de laatste wereldoorlog heeft de statistiek een buitengewone ontwikkeling doorgemaakt, ja, is zij triomfen gaan vieren. En dit was eigenlijk een
normaal verschijnsel. De evolutie op wetenschappelijk, economisch en sociaal
gebied heeft in de laatste decennia dusdanige afmetingen aangenomen en is in
een dergelijk tempo versneld, dat de mens het „when, who, what and why" in
deze sensationele vooruitgang nog nauwelijks kan volgen. Om nog enigszins te
weten waar hij staat, zal hij in toenemende mate een beroep gaan doen op de
statistiek, die het complex van de evoluerende wereld onthult, de elementen telt,
de verhoudingen berekent, en aldus de afgelegde weg tracht te meten.
De recente ontwikkeling van de statistiek, zowel op het nationale als op het
internationale vlak, moge blijken uit wat volgt.
1. De officiële statistiek in België. De officiële statistiek is in België ingericht
op grond van een gecentraliseerd systeem. Ook in Nederland bestaat een gelijksoortige organisatie. Praktisch komt dit hier op neer, dat alleen het Nationaal
Instituut voor de Statistiek bevoegd is tot het houden van officiële tellingen en
statistische enquêtes en tot de publikatie van de resultaten ervan. Een principiële
uitzondering is echter voorzien voor de statistische inlichtingen welke verkregen
1)

Cfr. Dr. H. Rijken van Olst, Inleiding tot de sociale statistiek, p. 1.
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worden uit de gewone administratieve praktijk van bepaalde diensten (sommige
parastatale instellingen b.v. als de Rijksdiensten voor Maatschappelijke Zekerheid, voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid, enz.) .
Vóór de laatste wereldoorlog 'beschikte onze officiële statistiekdienst over een
personeelseffectief van ongeveer 300 ambtenaren en beambten. Thans zijn er
meer dan 800 tewerkgesteld. In de periode van de tienjaarlijkse tellingen mag
gerekend worden op een effectief van ongeveer 15 00 personen. Alleen reeds uit
deze personeelsaanwas blijkt het stijgend belang dat door de Overheid aan de
statistiek wordt gehecht.
Het rendement van de statistische dienst wordt bovendien in belangrijke mate
verhoogd door het toenemend gebruik van allerlei technische middelen: moderne
pons-, sorteer- en tabelleermachines en elektronische ordinatoren. Het Nationaal
Instituut voor de Statistiek wordt dan ook wel eens vergeleken met een fabriek
van cijfers, waarin als grondstof miljoenen vragenlijsten en formulieren worden
verwerkt tot statistische tabellen. Jaarlijks ontvangt het N.I.S. inderdaad ongeveer
15 miljoen documenten, waaruit gegevens geput worden voor het samenstellen
van allerlei statistieken. Een korte, zeer algemene opsomming van de verschillende sectoren waarvoor zulk een informatie wordt verzameld, kan de lezer wellicht
een idee geven van de diversiteit van zijn werkzaamheden:
Demografie: tienjaarlijkse tellingen en doorlopende statistieken over geboorten, sterfgevallen, huwelijken, emigratie, immigratie. Volksgezondheid: statistiek der doodsoorzaken. Huisvesting: tienjaarlijkse tellingen en doorlopende statistieken over woningbouw. Landbouw en zeevisserij: tienjaarlijkse tellingen en jaarlijkse enquêtes over
teelten en veestapel; statistiek over de zeevisserij. Nijverheid: tienjaarlijkse tellingen,
jaarlijkse en maandelijkse produktiestatistieken over nagenoeg alle bedrijfstakken;
indexcijfers van de produktie. Buitenlandse handel: maandelijkse gegevens over invoer,
uitvoer en doorvoer op basis van de douane-documenten. Binnenlandse handel: verkoopsindexcijfers, statistiek over de verkoop op afbetaling. Verkeer en vervoer: internationale trafiek der zeehavens, maandelijkse statistiek over de binnenscheepvaart,
verkeerstellingen, statistiek der verkeersongevallen, der motorvoertuigen, bedrijvigheid
der luchthavens. Toerisme en hotelwezen: statistiek der overnachtingen in hotels en
logementshuizen. Sociale statistieken: loonindexcijfers, loonenquêtes, statistiek der
werkstakingen, der arbeidsongevallen. Financiën: beursindexcijfers, financiële statistieken over de vennootschappen, openbare financiën, belastingsstatistiek. Rechtswezen:
statistieken over de rechtsbedeling en de criminele statistiek. Nationale rekeningen:
statistische analyse en research met het oog op het samenstellen der nationale reken
ningen.

De informatie-activiteit van het N.I.S. strekt zich derhalve uit over alle domeinen van het economisch en sociaal leven van de Belgische gemeenschap. De
behoeften inzake statistiek en de vraag naar cijfermateriaal zijn dusdanig, dat van
diverse zijden steeds weer gewezen wordt op belangrijke leemten welke nog
bestaan in onze documentatie. Het N.I.S., fabriek van cijfers, kan de bestellingen
slechts afwerken in de mate van zijn materiële mogelijkheden!
2. Statistiek op het internationale vlak. In de laatste jaren hebben wij een
indrukwekkende, doch vaak weinig gecoördineerde ontwikkeling meegemaakt
van internationale instellingen en organisaties. Sommige van deze instellingen nu
(U.N.O. en Benelux b.v.) hebben organen in het leven geroepen om de statistische activiteiten op het internationale vlak te coördineren. Internationale samenwerking vergt internationaal vergelijkbare statistiek. Al is inzake deze normalisering van de methoden al heel wat vooruitgang geboekt, toch blijft hier nog veel
te verwezenlijken.
Met de E.G.K.S. en de E.E.G. werd een nieuwe weg ingeslagen. Deze instel-
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tingen beschikken zelf over een statistische dienst en beijveren zich om rechtstreeks en gelijktijdig in de zes landen van de gemeenschap tellingen en statistische enquêtes in te richten volgens uniforme methoden. Sommige bepalingen van
het verdrag impliceren de mogelijkheid van dergelijke onderzoekingen. Aldus
overschrijdt de statistische waarneming de landsgrenzen en biedt nieuwe perspectieven. De moeilijkheden om de nationale methodes aan te passen aan de internationale behoeften ten einde verwarring en herhalingen te vermijden worden
echter groter.
3. Aanwending van statistische gegevens. Als laatste index voor de opgang
van de statistiek kan gewezen worden op het toenemend gebruik (en misbruik)
van statistische gegevens. In dagbladen en tijdschriften, in rapporten en wetenschappelijke verhandelingen, in conferenties en volksvergaderingen, in radio en
televisie, wordt de intellectueel zowel als de man in de straat overstelpt met getallen en cijfers uit de meest diverse statistieken. De regering formuleert en verdedigt haar politiek op grond van kwantitatieve informatie, de ambtenaar ontwerpt de wetgeving en volgt haar toepassing in het licht van cijfers, de bedrijf sleider onderzoekt de markt door ontleding van statistische gegevens, de sociale
werker baseert zijn stellingen op de evolutie van indexcijfers, de econoom analyseert de conjunctuur met behulp van statistieken. Met Baudelaire zou men moeten gaan geloven: „Tout est nombre, et le nombre est dans Tout".
.... en schaduw
Doch noch de energie, noch de kosten welke besteed worden aan de verzameling van kwantitatieve gegevens in de meest diverse domeinen, en evenmin het
toenemend gebruik van statistische documentatie als voornaamste grondslag van
iedere sociale en economische politiek, kunnen beletten dat de statistiek door
velen vaak met minachting en wantrouwen wordt bejegend. Hoe dikwijls wordt
het oude gezegde niet opgerakeld over de drie soorten van leugens: de leugen om
bestwil, de gemene leugen, en de statistiek ? Is de statisticus voor velen niet de
man die juiste berekeningen maakt aan de hand van twijfelachtige gegevens om
er ten slotte valse conclusies uit te trekken ? En het ernstigst komt het wantrouwen tot uiting in de bewering: met de statistiek kan men alles bewijzen ! Hoe is
deze achterdocht te verklaren ? Is de triomf van de statistiek dan alleen klatergoud en valse schijn?
Hierop zouden wij het volgend kort en bondig antwoord willen geven: Al te
dikwijls wordt de statistiek gehanteerd door onbevoegden en misbruikt door politici. De eersten begaan ongewild vergissingen omdat zij onvoldoende vertrouwd
zijn met de statistische definities ofwel de methoden en de bedoeling der berekening niet kennen. De anderen misbruiken statistieken voor propaganda-doeleinden of wensen er tevoren opgevatte stellingen mee te steunen. Zelfs zonder de
cijfers te vervalsen kan men, door b.v. alleen de „gunstige" cijfers te noemen en
de „ongunstige" weg te laten, een onvolledig en dus misleidend beeld van de
situatie voorspiegelen.
Hoe men door onvolledige gegevens tot verkeerde conclusies komt, moge
blijken uit het volgende voorbeeld. Enkele maanden geleden werd, in het raam
van de regionaal-economische politiek van de regering, gezocht naar objectieve
criteria voor de afbakening van „ontwikkelingsgewesten''. Aan statistische gegevens betreffende de werkloosheid, de emigratie van de bevolking, het f orensis-
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me, het verval van belangrijke economische activiteiten enz. werd een groot
belang gehecht als kengetallen voor de economische evolutie van sommige gewesten. De „Conseil Economique Wallon" stelde een „globaal criterium" voor,
dat op het eerste gezicht een zeer goede aanwijzing gaf over de evolutie van de
tewerkstelling. Een vergelijking van het indexcijfer van de bevolkingsaanwas en
dat van de tewerkstelling tijdens de periode 1948-1957 bewees dat zes belangrijke Waalse arrondissementen de meest ongunstige evolutie van de activiteitsgraad vertoonden. Hiermede werd hun kandidatuur gesteld voor de regionaaleconomische gunstmaatregelen. De „Economische Raad voor Vlaanderen" reageerde onmiddellijk, omdat men in deze berekening „vergeten" had rekening te
houden met het enorm tekort aan werkgelegenheid dat bij het begin van de
beschouwde periode, nl. 1948, in sommige arrondissementen bestond. Dit tekort
bleek uit de vergelijking van het aandeel van ieder arrondissement in 's Rijks
bevolking met het aandeel van elk arrondissement in 's Rijks tewerkstelling.
De befaamde Duitse statisticus, Ernst Wagemann, heeft in zijn boek Narren
spiegel der Statistiek een register opgesteld der „statistische zonden". Het is
ingedeeld in drie hoofdstukken: tellen en verkeerd tellen; vergelijken en verkeerd vergelijken; schatten en verkeerd schatten.
1. Tellen en verkeerd tellen. De statistische eenheden waarvan de kenmerken
worden opgetekend, zijn onvoldoende of onduidelijk omschreven, of wat erger
is: de getelden verkiezen, om een of andere reden, geen juiste inlichtingen te
verstrekken.
Een paar voorbeelden. Wanneer in de onzalige talentelling gevraagd werd:
„Indien u twee of meer talen spreekt, welke taal spreekt u meestal ?'', werden op
zijn minst drie statistische fouten gemaakt: 1. Wat is „meestal" ? Op welke wijze
moet de frequentie vastgesteld worden? Niets is gevaarlijker bij een vragenstelling dan de woorden „meestal, gewoonlijk, normaal". 2. Nergens wordt bepaald
voor welke omstandigheden „de gesproken taal" dient te worden opgegeven: op
het werk ? in de familiekring ? De Vlaamse pendelarbeider die naar Brussel of
Wallonië gaat werken, spreekt waarschijnlijk meer Frans in zijn werkmilieu dan
Vlaams in de huiselijke kring. Hoe moet hij dan antwoorden op deze vraag?
Nog moeilijker wordt de beantwoording voor Mijnheer Beulemans van Brussel.
3. De wettelijke of administratieve gevolgen welke aan de talentelling verbonden
zijn, lokken onjuiste verklaringen uit: in bepaalde gewesten van het land laten
sommige getelden, in plaats van een objectief antwoord te geven, een voorkeur
of een wens blijken.
Een ander geval van begripsverwarring inzake de statistische eenheid heeft
wellicht niet zulke noodlottige gevolgen gehad. Bij de opsomming der teelten,
waarvoor de bebouwde oppervlakte dient aangegeven, komt in de landbouwtelling de rubriek ,,wijmen" (Noord-Nederlands „tenen") voor. Wijmen worden
gebruikt als grondstof voor de mandenmakerij . In een Limburgse gemeente nu
had de teller (een veldwachter) gemeend dat „wijmen" de betekenis had van
woeste grond. Het gevolg hiervan was dat een groot gedeelte van de onbebouwde
grond der gemeente in een groot aantal telformulieren opgenomen werd in de
rubriek „wijmen". Bij de centrale opstelling van de statistiek bleek Limburg over
een belangrijke wijmenteelt te beschikken ! Slechts na de publikatie van de statistiek werd de fout toevallig ontdekt.
2. Vergelijken en verkeerd vergelijken. Hier zijn de statistische zonden legio.
Vergelijkingen in de tijd worden dikwijls uitgevoerd met behulp van indexcijfers.
-
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Er bestaan enkelvoudige en samengestelde indexcijfers. Een hele reeks problemen, welke in het raam van deze korte bijdrage niet kunnen behandeld worden,
zijn aan deze statistische verhoudingscijfers verbonden. Index komt van het Latijnse woord „indicare". Een indexcijfer moet een aanduiding geven in die gevallen waarin een volkomen nauwkeurigheid moeilijk kan achterhaald worden.
Aldus wordt getracht een aanduiding te verstrekken over het verloop van de
produktie, de prij zen, de lonen, de kosten van levensonderhoud, de produktiviteit de in- en uitvoer, enz. De methode welke voor deze berekeningen gebruikt
wordt, blijft voor de leek een mysterie. De keuze van het basisjaar, de gebruikte
formule, de combinatie der waargenomen eenheden welke tot één geheel versmolten worden, de toegepaste weging, enz. bepalen de betekenis en de waarde
van het samengestelde indexcijfer.
De representativiteit van het officiële indexcijfer der kleinhandelsprijzen, dat
een overwegend belang heeft in de sociale en economische politiek, wordt betwist
om wille van de keuze der produkten waarvan het prijsverloop wordt gevolgd.
Een verantwoorde keuze van deze produkten is alleen mogelijk wanneer men kan
beschikken over degelijke statistieken van het gezinsverbruik. De bestaande gegevens in dit verband zijn echter onvolledig.
In België worden, op zijn minst, drie produktie-indexcijfers berekend, welke
verschillen door de keuze van de produkten en de aangewende wegingscoëfficienten. De resultaten zijn vaak uiteenlopend en geven aanleiding tot verwarring.
De conclusies uit het verloop van indexcijfers kunnen en mogen alleen getrokken
worden wanneer men de methode en het doel van de berekening grondig kent.
En dan nog is voorzichtigheid geboden.
Bij de internationale vergelijking van statistische gegevens is het vaak de
kende definitie van de statistische eenheden welke aanleiding geeft tot verafwijkende
warring. De Belgische en Nederlandse gezins- en woningsstatistiek verschaffen
hiervoor een typische illustratie. In de Belgische statistiek wordt het gezin bepaald als een enkelvoudige of collectieve eenheid, bestaande hetzij uit een persoon die alleen leeft, hetzij uit de vereniging van twee of meer personen die al
of niet door familiebanden verbonden, gewoonlijkeenzelfde huis bewonen en er
samenleven. Het huis of gedeelte van een huis bewoond door één gezin, geldt als
een woning. Er zijn derhalve zoveel woningen als er gezinnen zijn. In de Nederlandse statistiek daarentegenwordt het gezin gevormd door het echtpaar met of
zonder kinderen en -de vader of de moeder met eigen of stiefkinderen. Als woning geldt de constructie welke bouwtechnisch als één woning kan aangezien
worden. Hieruit volgt dat in één woning twee of meer gezinnen kunnen samenwonen. Aan de woorden „gezin" en „woning" wordt in België en in Nederland
een uiteenlopende betekenis gehecht.
Tussen de landen onderling worden cijfers vergeleken over de werkloosheid,
doch men vergeet dat de bepaling van „werkloze" niet dezelfde is in ieder land.
Aangezien de wetgeving inzake vergoeding van werklozen verschilt, is het b.v.
zeer moeilijk om de statistieken tussen Nederland en België te vergelijken. Hoe
raamt men de verborgen werkloosheid ? Hoe wordt de werkloosheid van de
gehuwde vrouw bepaald?

Nog vele voorbeelden zouden kunnen gegeven worden welke er op wijzen hoe
voorzichtig men tewerk moet gaan bij de vergelijking van statistische gegevens
voor verschillende landen.
3. Schatten en verkeerd schatten. „Waar de schatting begint, eindigt de statis-
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tiek", werd vroeger wel eens beweerd. In werkelijkheid vindt de statistiek in de
methodiek van het schatten haar voltooiing.
De complexiteit van het dagelijks leven en de behoefte om daar een inzicht in
te krijgen, en daartegenover de beperkte mogelijkheden inzake exact onderzoek,
hebben de statistici geleid tot het zoeken naar kunstgrepen, om ook in die gevallen waar volledige waarneming of nauwkeurige berekening onmogelijk zijn, toch
nog de nodige informatie te verkrijgen voor diagnose en prognose. Door de ontwikkeling van de waarschijnlijkheidsrekening is de statistische methode verbeterd, aangevuld en verrijkt. Intrapolatie, extrapolatie, substitutie, streekproefinethode, enz., zijn vaktermen uit deze nieuwe methodiek, waarbij op grond van een
gedeeltelijke kennis der statistische massa en aan de hand van logische hypothesen, een raming opgesteld wordt inzake de kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van het geheel der te onderzoeken gemeenschap.
Dat men zich hier op glad ijs 'bevindt, wordt niet steeds toegegeven of, wat
erger is, er wordt niet altijd voor gewaarschuwd. In de praktijk worden vaak zeer
betwistbare resultaten, welke verkregen zijn met behulp van gebrekkige methoden en op grond van .twijfelachtige hypothesen, als vaststaande en onloochenbare
gegevens „aan de man" gebracht.
Sedert enkele jaren wordt in alle landen, en ook in België, zeer veel belang
gehecht aan de uitwerking van nationale rekeningen (ook nationale boekhouding
genaamd) . Het zijn overzichten in boekhoudkundige vorm van de transacties
welke in een bepaalde periode in het economisch leven van een land hebben
plaats gehad. Doel is het verkrijgen van inzicht in het economisch leven gedurende die periode door middel van een complex van statistische berekeningen
omtrent de belangrijkste nationale economische grootheden (nationale produktie,
nationaal inkomen, nationale uitgaven) .
Het statistisch materiaal dat voor de opstelling van de nationale 'boekhouding
ter beschikking staat, is in de meeste gevallen onvolledig en vaak niet betrouwbaar. Voor de toekomst wil men trachten het uit te breiden en te verbeteren.
Ondertussen wordt echter geroeid met de riemen die men heeft, wat betekent
dat alle mogelijke ramingsmethoden worden aangewend om ontbrekende gegevens te verkrijgen.
Zolang het gaat over miljarden-cijfers (b.v. globaal nationaal inkomen) welke
ieder jaar volgens een zelfde methode worden opgesteld en hoofdzakelijk gebruikt voor vergelijkingen in de tijd, is hetbezwaar van onder- of overschatting
minder groot. In de detailcijfers komen echter 'belangrijke afwijkingen voor naar
gelang de ene of de andere methode wordt aangewend. Een dergelijke situatie
brengt de statistiek in diskrediet en werkt de mening in de hand dat met de
statistiek alles kan bewezen worden.
Wij zouden kunnen eindigen met de gevleugelde slagzin waarmede F. Closon,
de Directeur-Generaal van het Franse Institut National de Statistique, het voorbericht tot een statistisch handboek besluit: „Comme le magistrat dit le droit, le
statisticien dit le fait, heureux ou malheureux, plaisant ou déplaisant, encore
faut-il que ceux qui ont recours à cette magistrature des temps modernes soient
avertis de ses methodes" . De statistiek vergt vanwege haar „voortbrenger" een
waarheidsgetrouwe uiteenzetting van de gebruikte definities en methoden en
vanwege haar „gebruiker" de bekwaamheid en de eerlijkheid van de wetenschappelijke onderzoeker.
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maart j 1. hebben er in Z. Korea presidentsverkiezingen plaats gehad
en sedertdien is het er zeer onrustig gebleven; bij de herhaalde ongeregeldheden speelden de studenten een voorname rol. Hun agitatie was gericht
tegen de voor een vierde ambtstermijn gekozen 85-jarige Syngman Rhee, die
behalve president tevens leider van de liberale partij is. Rhee heeft tijdens zijn
langdurige ambtsperiode een dictatuur gevestigd, die hij met alle middelen
tracht te handhaven. Van democratie was onder het liberale bewind geen sprake; zijn tegenstanders van de Democratische partij werden voorgesteld als
communistische collaborateurs; de drukpersvrijheid werd beperkt en de verkiezingen werden vervalst. Dat Rhee zelf bij de laatste verkiezingen een grote
meerderheid behaalde, was misschien nog te verklaren door het feit, dat zijn
democratische tegenstander kort voor de verkiezingen overleed en Rhee een
verzoek om deze uit te stellen had afgewezen; opvallender was, dat de impopulaire liberale candidaat voor het vice-presidentschap een geweldige overwinning behaalde op de populaire democratische candidaat. Onmiddellijk werd de
beschuldiging geuit, dat de verkiezingen vervalst waren, maar Syngman Rhee
trok zich hier niets van aan; de relletjes trachtte hij met geweld te onderdrukken en de toestand ontwikkelde zich meer en meer in de richting van een burgeroorlog. Zou dit zo voortgaan, dan was het de vraag of N.-Korea en China
zich er buiten zouden houden en dan zou er wel eens een herhaling kunnen
komen van de situatie van 1950. Daar de V.St. zowel militair als economisch
grote belangen in Z.Korea hebben, volgden zij de ontwikkeling nauwlettend;
reeds enkele malen had men Rhee gewezen op zijn on-democratisch optreden,
maar zonder succes. Nu kreeg Rhee een duidelijke en scherpe waarschuwing
uit Washington en onder invloed hiervan verklaarde hij zich eerst 'bereid om
de leiding van de liberale partij neer te leggen en tenslotte ook om als president
af te treden. Er zullen nu nieuwe verkiezingen gehouden worden.
De vervalste verkiezingsuitslagen waren echter slechts de aanleiding tot de
opstand tegen het bewind van Rhee. Het staat nog te bezien of de democratische partij, als zij aan het bewind komt, ook in staat zal zijn op democratische
wijze leiding aan het land te geven. De oorzaak van de ongeregeldheden moet
niet zozeer gezocht worden in de regeringsmethode van Rhee als wel in
de zeer geringe resultaten, die hij op economisch en sociaal terrein heeft behaald. Rhee is steeds fel anti-Japans en anti-communistisch geweest; hij heeft
gedurende de laatste jaren bovendien steeds geprobeerd te komen tot een hereniging van N. en Z. Korea, maar dit laatste meende hij alleen te kunnen afdwingen met behulp van de militaire macht van de V.St., die na 1953 troepen
in zijn land hadden gehandhaafd. Hij deed nauwelijks of geen pogingen om de
economische toestand te verbeteren; de groeiende bevolking in dit hoof dzakelijk agrarisch land vond geen werkgelegenheid; pogingen om nieuwe industrieën te vestigen werden er ondanks grote financiële hulp van de V.St.
nauwelijks gedaan; aan de sociale verlangens van het volk werd niet tegemoet
gekomen; door zijn anti-Japanse houding ook na de koerswijziging aldaar
isoleerde hij zijn land en dit had niet alleen funeste economische gevolgen,
maar leidde bovendien tot moeilijkheden met Washington, waar men terecht
meer waarde hechtte aan de steun van Japan dan aan die van Rhee. Deze mis-
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bruikte zijn grote macht ten bate van de liberale partij en verwaarloosde de
belangen van het volk; dit leidde uiteindelijk tot zijn val.
Een met het in het verre O. Aziatische Z. Korea te vergelijken verzet tegen
de dictatuur zagen wij in het W. Aziatisch-Europese Turkije. Hier heeft sedert
de verkiezingen van 1950 de democratische partij o.l.v. Menderes de meerderheid in handen, maar haar bewind is net zo min democratisch als dat van Rhee
liberaal was. Menderes heeft om de oppositie van de Republikeinse Volkspartij
met Inónu aan het hoofd te onderdrukken zijn toevlucht genomen tot talrijke
maatregelen w.o. vooral een drastische beperking van de drukpersvrijheid.
Volgens de oppositie schendt hij hiermee niet alleen zijn eigen program van
1950, maar ook de beginselen, die vastgelegd zijn door Kemal Pasja Ataturk,
de grondlegger van het moderne Turkije. Ook hier waren het studenten, die
het oproer begonnen en de regering probeerden omver te werpen; zij verweten
haar behalve aantasting van de democratische vrijheid ook haar verregaande
corruptie. Er is een groot verschil met de toestand in Z. Korea: Menderes en
zijn partij hebben ontegenzeggelijk grote verdiensten voor de economische ontwikkeling van het land. Blijft de vraag, die een Amerikaans journalist stelde:
welke prijs is hiervoor betaald ? Is deze vooruitgang de prijs waard?
Tot nu toe heeft Menderes met hardhandig optreden het heft in handen
weten te houden, maar in sommige kringen is de vraag gesteld of de V.St. in
de Turkse toestand ook zullen ingrijpen.
In deze gespannen atmosfeer kwamen in begin mei te Istanbul de ministers
van buitenlandse zaken der 15 NATO-landen bijeen ter bespreking van de
problemen van hun organisatie. Natuurlijk werd hierbij een grote plaats ingeruimd aan de a.s. topconferentie; men vond het juist, dat het Westen streefde
naar een ontspanning in de verhouding tot Rusland, maar deze zou betrekking
moeten hebben op alle delen van de wereld; een beperkte ontspanning achtte
men beslist onaanvaardbaar; ook als Rusland de kwestie Berlijn slechts wilde
opgelost zien op zijn eigen manier, zou een verbetering in de verstandhouding
onmogelijk zijn. De conferentie heeft geen eensgezind standpunt geformuleerd
over de vraag of op de topconferentie ook gesproken zal worden over de hulp
aan de onderontwikkelde gebieden; dit zal afhangen van het verloop van de
besprekingen, die op 16 mei in Parijs zullen beginnen en waarvan men geen
wonderen mag verwachten. Het is slechts een begin van lange en moeilijke
onderhandelingen en er zullen nog vele van dergelijke conferenties moeten
volgen. Of dit het geval zal zijn, zal afhangen van Chroests j ef s houding.
Deze heeft enige tijd geleden in Bakoe in een rede gedeeltelijk zijn dreigement van 27 november 1958 herhaald; nog steeds wenst hij het W. over te
halen tot een vredesverdrag met Duitsland, waarbij West-Berlijn een vrije stad
zou worden; als dit niet zou lukken, zou de S.U. een afzonderlijk vredesverdrag
met Oost-Duitsland sluiten, waardoor voor het Westen het recht zou zijn vervallen om in West-Berlijn troepen te handhaven, terwijl zij ook het recht op
vrije toegang tot deze stad zouden verliezen. Het enige verschil met 27 november 1958 was, dat er geen tijdstip was bepaald, waarop het W. de Russische
eisen moest hebben ingewilligd; een ultimatum werd dus net niet gesteld. In
W. kringen ziet men de verklaring hiervoor in het feit, dat Eisenhower ook de
laatste dagen nog eens duidelijk heeft gezegd nu nog te zullen afzien van de
topconferentie, wanneer Rusland met dreigementen zou proberen zijn zin door
te zetten. Chroests j ef hecht waarschijnlijk ook te veel waarde aan een persoon-
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lijke ontmoeting met de Amerikaanse president, om in Parijs al terstond van de
hoge toren te gaan blazen, daar Eisenhower dan onmiddellijk zijn bezoek in
juni aan Moskou zou afzeggen. Zelfs meent men, dat de S.U. zal willen wachten tot de presidentsverkiezingen in de V.St. achter de rug zijn, in de veronderstelling, dat het met de opvolger van Eisenhower misschien makkelijker zal
zijn om zaken te doen. Dat er een gradueel verschil zal zijn in de buitenlandse
politiek der V.St. bij een ev. democratische overwinning, is wel aannemelijk.
De bi-laterale besprekingen tussen de verschillende politici ter voorbereiding
van de topconferentie zijn ook in april voortgezet. Over de reis van Chroestsjef
naar Parijs spraken wij reeds in het overzicht van verleden maand. Hij is hier
erg kalm geweest; fel was hij slechts, als hij het had over Adenauer; als hij
geprobeerd heeft de Gaulle los te maken van W.-Duitsland, is hem dit mislukt.
Beiden waren het erover eens, dat Frankrijk nooit meer het slachtoffer mag
ef dit wil bereiken door
worden van een Duitse aanval, maar terwijl Chroestsjef
een Frans-Russische samenwerking, ziet de Gaulle 'n sterk W.Duitsland, nauw
verbonden met Frankrijk, de enige kans om de vrede in Europa te bewaren.
Enkele dagen na het vertrek van Chroestsjef uit Parijs vertrok de Gaulle
naar Londen voor een officieel bezoek. Alhoewel hij daar optrad als Frans
staatshoofd en niet als regeringsleider, zijn beide functies in zijn persoon zo
nauw verenigd, dat ook bij deze gelegenheden belangrijke zaken zijn besproken. Zo heeft de Franse president in zijn grote rede voor een gecombineerde
vergadering van Hoger en Lager Huis in Westminster Hall het voorstel gedaan
om alle kernbomvoorraden te vernietigen en verklaard, dat Frankrijk zou afzien
van verdere proefontploffingen als ook de andere mogendheden dit zouden
doen; hij zwaaide Macmillan alle lof toe voor het initiatief, dat deze genomen
heeft tot de a.s. topconferentie en deed een ernstig beroep op Engeland om tot
een nauwere samenwerking met Frankrijk te komen. Juist de verhouding van
Engeland tot Europa baart grote zorgen; dit kwam nog eens tot uiting tijdens
de gesprekken, die Macmillan te Camp David voerde met Eisenhower op 26
maart e.v. Tijdens deze besprekingen zou hij de Amerikaanse president gewaarschuwd hebben, dat de steun van de V.St. aan de EEG zou kunnen leiden tot
de verdeling van Europa in twee economische, politieke en militaire blokken.
Wel verklaarde Macmillan, toen hij 31 maart uit Washington terugkeerde, dat
Engeland steeds voorstander is geweest van een verenigd Europa, maar in de
praktijk is te vaak anders gebleken dan dat op zijn woorden onvoorwaardelijk
kan worden gebouwd. Speciaal de plannen om binnen de EEG! de verlaging
van de douane-tarieven te bespoedigen en de duidelijk gebleken sympathie van
de V.St. voor de EEG heeft Macmillan verleid tot zijn waarschuwing, die ondanks Macmillans officiële démenti in Europa zeer hoog is opgenomen.
Na eerst naar Canada te zijn geweest heeft de Gaulle op 22 april zijn persoonlijk bezoek aan Eisenhower gebracht. In verschillende redevoeringen, o.a.
een magistrale rede voor het Congres, zette hij zijn opvattingen uiteen over de
topconferentie en Algerijë. T.a.v. het laatste zei hij met nadruk te zullen vasthouden aan de politiek van zelfbeschikking voor de Algerijnen. Volgens een
gemeenschappelijke verklaring zijn beide presidenten eensgezind over hun houding op de topconferentie. Betekent dit, dat de V.St. hebben toegegeven, dat
in Parijs niet op de eerste plaats Berlijn en Duitsland aan de orde zullen zijn
maar de ontwapening ? Rusland denkt hier anders over en blijft Berlijn als
voornaamste agendapunt beschouwen. In een nadere verklaring zei de Gaulle,
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dat in Parijs allereerst een sfeer van ontspanning moet worden geschapen en
dat het daarna pas mogelijk zal zijn om de andere kwesties aan te snijden.
De indruk, die de Gaulle op de Amerikanen heeft gemaakt, moet overweldigend zijn geweest. Had men hem vroeger beschouwd als een soort fascist en
bekeek men hem daarom met een zeker wantrouwen, deze houding is totaal
veranderd; nu ziet men in hem de leider van Europa, die veel meer dan Macmillan een uiterst belangrijke rol zal spelen als bemiddelaar tussen Oost en
West.
NEDERLAND
Op 8 april werd na jarenlange onderhandelingen op het ministerie van buitenlandse zaken te Den Haag door de ministers Luns en von Brentano eindelijk
een verdrag geparafeerd over de voornaamste tussen Nederland en W. Duitsland hangende kwesties; hiertoe behoorden o.a. de grenscorrecties, de EemsDollard-problemen, financiële regelingen en de Rijnvaartgeschillenovereenkomst. Minister Luns verklaarde bij deze gelegenheid, dat het Nederlandse volk
het aangedane leed niet kan vergeten, maar wel bereid is met dit andere Duitsland samen te werken aan een nieuwe toekomst in Europees en Atlantisch
verband. Door minister von Brentano werd erkend, dat de menselijke waardigheid met voeten was getreden en dat het leed niet vergoed kon worden; dat het
Duitse volk niet het recht had om te vragen om te vergeten; wel hoopte hij,
dat de overeenkomst zou bijdragen tot de groei van een nieuwe hechte vriendschap tussen beide naties. Het grootste deel der indertijd verkregen grensgebieden is aan Duitsland teruggegeven; hier en daar is de grens enigszins verbeterd.
De grootste moeilijkheid leverde de Eems-Dollard-kwestie; W. Duitsland was
erg bang, dat Nederland de toegang tot Emden onmogelijk zou maken; men
heeft nu een praktische regeling getroffen, waarmee beide partijen genoegen
konden nemen zonder dat het souvereiniteitsprobleem hoefde te worden aangeraakt. Over het algemeen was de Ned. pers niet enthousiast maar wel tevreden; er was begrip voor het feit, dat beide partijen in de NATO en bij de
Europese integratie naast elkaar staan en moeten blijven staan. Daarom is het
ook belangrijk, dat beide partijen het erover eens zijn geworden om ev. geschillen over de Rijnvaart voor te leggen aan het Internationale Hof in den Haag.
T.a.v. Nieuw-Guinea hebben min. Toxopeus en staatssecretaris Bot hun
plannen bekend gemaakt. Voorop staat de bedoeling om de bevolking zo snel
mogelijk rijp te maken voor zelfbeschikking; hiervoor zal een in overgrote
meerderheid uit Papoea's bestaande Nieuw-Guinea-raad worden ingesteld, die
geleidelijk meer bevoegdheden zal krijgen. Tevens wordt er een tienjarenplan
opgesteld voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van het land.
Ook deelde de minister mee, dat het vliegkampschip Karel Doorman voor
vlagvertoon naar Nieuw-Guinea zal gaan. Terwijl in Nederland de PvdA het
hiermee niet eens is, bestempelt de Indonesische regering deze uitzending als
een daad van agressie, die noodzakelijkerwijze repressailles zal oproepen.
J. Oomes
BELGIË

1

In april vielen de veertien dagen van het parlementair Paasreces. Is het daarom dat het op het politieke front zo kalm bleef ? Vóór het reces nog keurde de
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Kamer de regeringsontwerpen over art. 123 sexies en de schadeloosstelling
voor incivisme goed, tegen een oppositie die klaarblijkelijk zelf aanvoelde dat
ze met haar opgeschroefde gevoelsargumenten geen overtuigend figuur meer
kon slaan. Voor het overige konden de parlementaire debatten niet door overmaat aan belangstelling uitblinken hetgeen sommigen weer de woorden
„crisis van het regime" in de mond of in de pen gaf.
Dit vraagstuk was een van de thema's die behandeld werden op de tweede
ronde van het CVP-congres, ditmaal te Brussel op 9 april; het kwam helaas
slechts kort aan bod, omdat de zeer drukke besprekingen over het economischsociaal verslag het leeuwenaandeel hadden opgeëist. Men kwam niet eens tot
besluiten; die te nemen werd aan later te houden vergaderingen van de partijraad overgelaten. Het CVP-kongres had dit jaar beslist geen tekort aan stof.
Met name de economische structuurvraagstukken werden ernstig aangesneden,
en de verslaggever stelde meer dan één originele oplossing voor bepaalde problemen voor. De Eerste-minister legde bijzondere, volgens sommigen misplaatste, nadruk op de overeenkomsten tussen het liberaal en het CVP-program; dat
neemt niet weg dat steeds luider wordt gevraagd naar een nieuw akkoord om
een nieuwe impuls aan de regeringsactiviteit te kunnen geven.
De meest opzienbarende gebeurtenis van de maand was de plotselinge verhoging van de plafonds voor de subsidies voor de Sociale Zekerheid (kinderbijslagen, ziekteverzekering en werkloosheid), tot 8000 fr. van 1 april af. Deze
drie sectoren zijn deficitair, en de regering verkeerde in acute financiële moeilijkheden. De maatregel was dus begrijpelijk, maar werd toch terecht bekritiseerd omwille van zijn verrassend karakter (de organisaties der betrokkenen
waren niet formeel geraadpleegd) en ook, vooral, als lapmiddel. Als er nog
een bewijs nodig was voor de urgentie van een werkelijke hervorming van de
Sociale Zekerheid, dan werd het hier wel geleverd. De driepartijenvergadering
voor de ziekteverzekering schijnt op weg naar resultaten wat bepaalde dringende praktische maatregelen betreft, om nadien de problemen bij de wortel aan te
vatten. Intussen moest de regering het verzoek van werkgevers en werknemers
om uitstel van de plafondverhoging tot 1 juli wel afwijzen.
Terwijl het klimaat in Kongo labiel blijft, nieuwe onlusten o.m. in Kasai
oplaaiden, enkele gewestelijke beheerders in de Beneden-Kongo voortijdig van
hun bevoegdheden afzagen en de onzekerheid en het pessimisme bij de blanken
in Kongo gestadig toenemen, begon op 26 april de Economische Ronde Tafelconferentie voor Kongo. Van het begin af stond het vast dat hier slechts tot
gedachtenwisseling kon worden overgegaan als voorbereiding van later te
sluiten akkoorden op het ogenblik dat Kongo een daartoe gemachtigde regering
bezit. Terwijl van Belgische zijde naar het verkrijgen van garanties gestreefd
wordt, hebben de Kongolese nationalisten een inventaris geëist van hetgeen
België in Kongo zal achterlaten, alsook nauwkeurige verbintenissen van België
ten opzichte van Kongo. Ze stelden dit als voorwaarde voor hun deelneming
aan de commissievergaderingen waartegen ze in principe gekant waren. Inderdaad werden twee commissies ingesteld, één voor de behandeling van de monetaire en financiële vraagstukken, de andere voor de behandeling van de econes
mische en sociale vraagstukken.
Vermelden we tenslotte dat dhr Theo Lefèvre, nationaal voorzitter van de
C.V.P., gekozen werd tot voorzitter van de Internationale Unie van ChristenDemocraten. L. Deraedt

Forum
Moderne mensen Moderne evangelisten
Enige jaren geleden schreef de jonge
Engelsman Colin Wilson The Outsider,
een boek, dat literair nogal twijfelachtig,
maar beklemmend van inhoud was en
heel wat opzien baarde. Uit een verwarde
woekering van woorden, namen en begrippen werd het beeld van „de outsider"
gevormd, dat velen representatief achtten
voor een bepaalde groep van Engelse
schrijvers, de zgn. „Angry Young Men",
maar dat in feite een betekenis had, die
een literaire groepering te boven ging.
Het boek The Outsider toont een deel
der moderne mensheid, dat zeker niet onbelangrijk, maar evenmin gezond te noemen is. De outsider is een mens van deze
tijd maar denkt geen deel aan die tijd te
hebben en het leven veeleer gade te slaan
dan het feitelijk en bewust te leven. Hij
kan — zou men kunnen zeggen — midden
in de tram tot het ontstellend besef komen, dat de hem ontmoetende schepping
hem in feite niet interesseert; dat al zijn
sympathieën en antipathieën hem niet raken in zijn diepste wezen; dat hij drijft als
kroos op de vijver die de wereld is. Hij
bezit een genadeloze des-interesse, die
grenst aan de „wreedheid" van een roofdier. De outsider kan --- aldus Wilson .-gemakkelijk worden meegesleept door zijn
instincten (rassenhaat, geslachtsdrift),
juist omdat de werkingssfeer van zijn bewustzijn zich a.h.w. verengd heeft.
Misschien moet in dit licht ook de zinloze baldadigheid gezien worden, die in
1959 de teddyboys van Nottingham in het
nieuws brachten. Ook de ,,keiharde" onderwereldsfeer van de West-Duitse Halbstarken en in het algemeen die van de
nozem ligt wellicht in dit vlak. En de
vraag dringt zich op, of de a-morele onverschilligheid van de romanfiguren van
Frangoise Sagan en de landlopersgeest
van de Amerikaanse „Beat Generation`
schrijvers niet van dezelfde oorsprong
zijn.
Het zal wel duidelijk zijn, dat een geestesgesteldheid als van de outsider, door
zovelen met verwoed enthousiasme aan-

vaard, voor elk weldenkend mens een
vingerwijzing moet zijn; de oplage-cijfers
van de genoemde romans spreken duidelijke taal.
De outsider kan goed en kwaad niet
anders dan als betrekkelijk zien. Als in
Camus' La Peste een dokter heldhaftig
zijn plicht doet tijdens een epidemie, heeft
die dadenreeks in de wereld van de outsider geen zin, omdat de intentie ontbreekt. De outsider wórdt immers geleefd;
zodra hij leeft in de volle zin van het
woord, zou hij diepe ellende moeten lijden. Hij heeft alles wat men zegt dat een
mens heeft: verstand, intuïtie, vrije wil,
een handelend lichaam, maar alles zou
a.h.w. afgesneden zijn van de zenuwstreng en zwevend en krachteloos gemaakt, — een soort schizofrenie van de
geest.
En dit zou dan de sfeer zijn, van waaruit velen heden ten dage leven; een sfeer
die het godsbesef negeert en alle moraal
ontwortelt tot een niet--opportune betrekkelijkheid.
Men kan Graham Greene dankbaar zijn
voor de whisky-priester die hij schiep in
The Power and the Glory, want ondanks
persoonlijke slechtheid en zwakheid was
in deze de zuiverheid en vooral de warme
overtuiging onaangetast. Hoe „goed" de
outsider evenwel zou handelen, zijn desinteresse biedt onveranderlijk het somber
uitzicht van het zinloze.
Voor moderne evangelisten — of het
nu de vermaarde palingboer Lou of een
Amerikaanse massa-evangelist betreft
is het een gouden tijd. Want natuurlijk is
het geen mens mogelijk consequent outsider te zijn. En het verstoord religieus besef zoekt naar een zekerheid. Zij die een
weg wijzen naar die zekerheid worden op
handen gedragen. In dat geval zijn de
wonderen letterlijk de wereld nog niet uit:
doven menen te kunnen horen en lammen
werpen hun krukken weg.
De waarde van evangelisten als Osbor.
ne en Graham zij hier overigens niet in
het geding. Vast staat, dat de tijd rijp
voor hen is; er zijn kortelings enige evangelisten geweest, er zullen er zonder enige
twijfel meer volgen. Maar waar het hier
0-
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om gaat, is: wat drijft grote menigten naar
evangelisatie-meetings. Sensatiezucht? Of
misschien toch de honger naar intens geloof in een ziel, die zucht onder de last
van outsider te zijn?
Het is de discrepantie tussen ziel en geloof enerzijds en de daadwerkelijke levenswandel anderzijds, die de oorzaak is. De
outsider is het droevig resultaat van een
tijd, waarvan de ontwikkeling zo snel
gaat, dat het evenwicht tussen geweten
en wijze van leven is verstoord. Deze discrepantie is het, die buitenkerkelijke organisaties op levensbeschouwelijk niveau de
wind in de zeilen geeft; die gelovigen er
toe drijft te denken outsider te zijn (en
buiten goed en kwaad te staan) .
De outsiders en de evangelisten zijn tekenen des tijds. Er zijn overigens meer
tijdperken geweest, waarin de ziel met de
geest van de tijd werd kortgesloten. Onveranderlijk traden toen evangelisten op:
hageprekers, voormannen van de reforr
matie, sectariërs. Het is niet toevallig, dat
de belangstelling voor zulke tijden nu opleeft. Het toneelspel van Harry Mulisch,
Tanchelijn, is er Een voorbeeld van. Ook
ligt het voor de hand, dat dat deel van de
wereld (de Anglo-Amerikaanse sector)
waar de ontwikkeling het verst en bij gevolg de discrepantie geloof-handelen het
grootst is, de evangelisten naar voren
treden.
Een oplossing voor het gestelde probleem is even eenvoudig gezegd als moeilijk te verwezenlijken: het geloof behoort
eens te meer en meer dan ooit centraal te
staan, en het leven van alle dag moet
daarop aansluiten als de innige en enige
consequentie. Dan eerst is de outsider gestorven en de „insider" geboren. Want
de des-interesse wijkt voor het overtuigd
geloof en het geloof absorbeert de mens
volledig. In deze zin bedoeld, is de ,,insider" dan ook de modernste mens, want
wie gelooft heeft immers het eeuwige
leven. S. F. Breuer

Ontmoetingen
Weinig slagwoorden houden ons vandaag, in velerlei synoniemen en parafraseringen, zo bezwerend in hun ban ~ en
zo euforisch op dreef — als het mode~

woord „ontmoeting". Maar al het heil
dat wij er voor ons voortbestaan van
verwachten, zal ras een illusie blijken als
we niet spoedig wat meer werk gaan maken van het gehalte in dat ontmoeten.
Sancta simplicitas! Door middel van
vliegtuigen, auto's en treinen, congrespaleizen en auditoria, cocktail-panties, recepties en ronde tafels zijn wij elkander
nu al enkele jaren superlatief aan het
ontmoeten, en hijgend van voldoening, en
uitputting, constateren we erbij dat we de
volle maat geven. Wát echter houden we
over, nadat we elkaars kinderhanden
hebben gevuld met syllabussen, whiskeyglazen, compendia, kaaskoekjes en visitekaartjes? Die vraag is geldig voor alle
georganiseerde ontmoetingen, zegt men
mij, in alle beroepstakken, in alle sectoren
van het cultureel, wetenschappelijk en
economisch leven. Ik kan enkel oordelen
over de gebieden waar deze sectoren elkaar raken en vaak onontwarbaar samenvloeien: die van de architectuur en de
vormgeving der gebruiksgoederen. Mag
aan dit beperkte proefveld inductiewaarde worden toegemeten, dan is voor mij
onze totale ontmoetingsvlijt niets anders
dan de macabere karikatuur van een open
rette~beschaving die over de omega wauwelt zonder de alpha te kennen.
In Den Haag vond een groots opgezet
„Symposion on Industrial Design" plaats.
Vijf interessante sprekers , twee Neder
landers, een Oostenrijker, een Italiaan en
een Brit --•, een voorzitter die als architect wereldfaam geniet en een vrij selectief publiek. Het allereerste kenmerk
waardoor deze ontmoeting zich onderscheidde, was de keuze van de voertaal:
alles, invitatie, gepolycopieerde teksten,
spreekbeurten en rondvraag, nagenoeg
uitsluitend in het Engels. Daar zat aardig
wat lachkruid in verscholen. Niet alleen
bleek de geopenbaarde taalkennis ontroerend in aanmerking te komen voor steun
aan onderontwikkelden, restauratie of
finishing (in zulke mate dat de Londense
spreker zijn lezing begon met de hoop uit
te drukken dat men hem zou verstaan
„after all the English you were listening
to bef ore") , doch discussiërende Nederlanders geraakten liever in een LaokoonsEngelse knoop verstrikt dan zich toe te
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vertrouwen aan de taal die zij ooit stamelend van hun mama hebben geleerd.
Van in de aanvangsuren kon men
voorzien dat de druk van zulk een overseas complex alle ontluiking van substantiële resultaten uit dit symposion zou be~
letten. Doch de argwaan in een fraai vergulde farce te zijn betrokken, werd bij de
waakzame deelnemers pijnlijke zekerheid
toen bleek dat de verwachte gespreksvoering gracieus werd herleid tot de indiening en beantwoording — zonder we-derwoord en wezenlijke gedachtenwisse
ling r van enkele heterogene schriftelijke
vragen. Het fatale fiasco kon dan ook
niet verbloemd blijven. In twee voortref-felijke referaten , van Dr. Karl Pawek 1 ) en B. Majorick --- waren met felle
overtuiging de steriele vertechnisering en
de ontstentenis van een levensware stijl
en van een bezield, creatief gevoel-voormenselijkheid in de hedendaagse vormgeving aan de kaak gesteld, maar deze lu
ciede beschouwingen vonden in het symposion geen weerklank, — ze werden er
in vertekend tot een griezelige collectie
van banaliteiten en tot bottlerneck-com
mentaar in het genre van het welbekende
„we moeten het publiek opvoeden".
Op zichzelf had deze ontmoeting als
schimmelige hybridisering van een dagje.uit en het aanknopen-van-relaties kunnen
ingelijfd worden bij vorige ervaringen die
wel eens doen twijfelen aan de zin van
engagerende bekommernis om de vormgeving als grote waarde in dit leven.
Het toeval wilde echter dat nauwelijks
drie dagen later de industriële vormge~
ving — of haar mondain parasitisme? ^mij naar een Brusselse party voerde,
waar een Amerikaans stylist werd voorgesteld aan Belgische ontwerpers en
theoretici.
Soms kunnen in korte tijdspanne bepaalde verwante gebeurtenissen zodanig
samenvallen dat ze door de krasse trekken van wat er essentieel in is, plotseling
helder herkenbaar maken wat men tot
dan toe slechts als iets hinderlijk en be--
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zwarend „onbetrouwbaars" heeft gevoeld zonder het voor zich zelf te kunnen formuleren. Deze revelatie deed zich
hier voor; de Brusselse ontmoeting was
van hetzelfde allooi als de Haagse. In de
Belgische hoofdstad wel is waar geen
taalkwestie ~ hoe zou dat r, want de
gast bleek zo zeker van zijn superioriteit
dat hij op Amerikaanse interventies 2 )
gewoonlijk in het Frans antwoordde, en
de ongegeneerdheid waarmee hij elke
uitnodiging om de vormgevingsproblematiek met ernst en diepgang te bespreken
van zich wegwuifde, liet niet onderstellen
dat de Belgische tweetaligheid hem ook
maar enige aandacht waard zou zijn.
Doch eenzelfde soort van defaitisme, een
eendere geestesgesteltenis van geblaseerde routine, waardoor het symposion in
de Nederlandse residentiestad zijn kans
miste, beheerste de samenkomst te Brussel. Geen sprake van ideële wisselwerking
noch van enige poging om te ontkomen
aan de sleeuwe algemeenheden waarmee
men nu reeds plusminus tien jaren het
industrial design in het Konversationslexikon der society aan het bijzetten is.
Er was un Américain, à Bruxelles ditmaal, en dat feit moest behoorlijk volstaan als argument voor een ontvangst,
die dan achteraf aan de prestaties van de
promotie der industriële vormgeving kon
worden toegevoegd.
Ofschoon tijdens zulk een ontmoeting
blijkbaar niet verwacht wordt dat eenvoudige, of zo men wil onsociabele, zielen het aanleggen op het vrijmoedig verkrijgen van informatie en het onbevangen
toetsen van inzichten en opvattingen,
toch slaagde zulk een argeloze erin ~ zij
het niet zonder een sfeer van animositeit
.-- de gast tot een zekere graad van elementaire meningsuiting op te drijven.
Toen eerst vielen de receptie~sluiers weg.
Waar de verklaringen van de matter-off act-man niet ontstelden door goedkoop
gegoochel met monumentale dooddoeners,
kraakten ze van misvatting en onver~
stand (,,een massaprodukt is de repro-

1) K. Pawek heeft de ideeën van deze lezing naderhand gesynthetiseerd en aangevuld in het
opstel dat men elders in dit nummer en in het juni-nummer van Magnum kan lezen.
2) Sommige — al of niet naïeve — Vlamingen manifesteren de jongste tijd „op vreedzame,
wellevende wijze" door op Waals-Vlaamse ontmoetingen bij voorkeur Engels te spreken. In hoeverre dit Engels valider is dan „het Haagse" blijft een open vraag, maar oorzaak en gevolg zijn
hier wel van een andere aard.
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duktie van een „unicum"!) en bleken ze
danig gekleurd door een verontrustende
vorm van genegenheid die erin bestond
de troosteloze woestenij Europa, waar
men met geen vergrootglas nog een
bouwmeester of ontwerper van betekenis
noch enig blijk van goede smaak bij het
publiek kan bespeuren, een gulle reddende hand aan te bieden uit het zoveel
machtiger, rijker, hygiënischer, intelligenter en ondervindingrijker Amerika.
Feitelijk verviel dit „gesprek" ten slotte
bijna tot het niveau van „mijn papa is
sterker dan de jouwe", en dit met glim~
lachjes en cheerio's gedecoreerd krakeel
ware niet meer dan de vergetelheid
waard, indien de cocktail-party niet een
onderdeel was geweest van een heel opzet dat daags daarna zijn bekroning moest
krijgen in een ontmoeting tussen de Amerikaanse gast en een aantal Belgische industriëlen. In dit licht beschouwd had de
voormelde discussie wél enig belang: zij
heeft gereleveerd dat onze promotors,
met eenzelfde blinde ijver als waarmede
de Haagse symposion-lieden Engels
trachtten te praten, de design policy in
ons land pogen te stimuleren door precies
de voorbeelden en opvattingen binnen te
loodsen welke bij voorbaat iedere zorg
voor waarachtige industriële vormgeving
tot mislukking doemen: een Amerikaanse
visie op design die sales promotion, make
up, obsolescence en technisch vernuft tot
één pot nat doet vermengen met de waarden der menselijkheid en der cultuur.
Promotie wordt op die manier feilloze
doodgraverij; vervangen we de Europese
Kitsch door de Amerikaanse, dan nadert
de ontluistering het stadium der perfectie. Want ook in Kitsch zitten er schakeringen, waardeschalen en het omen van
de ondoorgrondelijkheid des harten.
Aldus blijken deze ontmoetingen -- die
zo vlot de zegen en het manna der overheidsbescherming verwerven, soms een
gewichtig galmende echo in de dagbladpers vinden en steeds de ingetogen sfeer
ademen van de upper ten aan wie het lot
der atomisch bedreigde mensheid goed is
toevertrouwd — weinig meer dan ijdele
theaterstukjes waarin de deelnemers zich
onverstoord au sérieux blijven nemen
omdat er toeschouwers en spiegels ont-

breken. En omdat de ontmoeting zélf
doel is geworden. En ~ omdat de afwezigheid van alle gevoel voor kwaliteit
niet meer wordt waargenomen.
Want kwaliteit schijnt wel de minste
der zorgen te zijn geworden. Het is niet
eens meer netjes het woord nog uit te
spreken in een wereld die al maar door
de produktiviteit aan het opvoeren is en
voortdurend door de knieën gaat voor de
gevenereerde en lichtgevoelige onderner
mingsleider wiens zwoegen, ontberingen
en economische tragiek geen verdere discussie dulden. Het wordt bepaald onwelvoeglijk naar kwaliteit te vragen in de
diepere zin des woords — de zin die re~
kening houdt met de totale menselijkheid
in een beslissende bovenlaag van de
maatschappij die van een verschrompelde
interpretatie van het primum vivere haar
ordewoord heeft gemaakt. Ten hoogste
mag je als kwaliteit het comfort, de technische knapheid en de functionele verdiensten huldigen. Voor het overige heb
je de machine als symbool des levens te
aanbidden.
Ontkom je niet aan sentimentele aanvechtingen, fluister dan gerust dat de
mens niet van brood alléén leeft. Als je
er dan maar bijdenkt: maar ook van machines. K.~N. Elno

Pax,-Christi.-voettocht 1960
Geen carnaval, het moge zijn in Maastricht, Sittard of Den Bosch zelf, kan wel
een zo uitbundig enthousiasme en zo wilde uitgelatenheid ontketenen als zich meer
dan een uur lang ontlaadde in de mach~
tige veehallen van Den Bosch na de
pontificale Mis tot sluiting van de Voettocht der ruim 1800 eindexaminandi 1960.
Gejuicht is er en gezongen uit hese kelen;
aalmoezeniers, gespreksleiders en zusters
werden in triomf rondgedragen; zelfs
Monseigneur Bekkers waagde zich te ver
in het enthousiasme en moest op de
schouders! De politieagent, die Monseigneur trachtte te ontzetten, onderging hetzelfde goedmoedige lot. Men was eenvoudig enthousiast, wild enthousiast, zoals onze jeugd graag eens is en zelden
schijnt te kunnen zijn. Kreten, yells en
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liederen galmden door de wijde hallen;
men hoste en huppelde gearmd er nog
even een kilometer bij op z'n blaren-voeten achter de rondtrekkende, pittig-schetterende harmonie; nu hier, dan daar brulde men zijn enthousiasme uit rondom één
van de populaire figuren van het kapittel
of van de route, — en toch was heel deze
jeugdig-uitgelaten massa in enkele ogenblikken tot diepe stilte te krijgen en kniel~
de zeer devoot neer om van Kardinaal
Alfrink, samen met Monseigneur en alle
aalmoezeniers de afscheidszegen te ontvangen. Dat was nu typisch de voettocht~
sfeer: graag uitgelaten en blij, maar even
graag (en even blij) stil en devoot. —
Daarna trokken de meeste kapittels nog
de stad in om op die middag van Beloken
Pasen 1960 heel moeilijk afscheid van
elkaar te nemen „tot aan onze reunie",
zoals men die hier en daar al in het vooruitzicht stelde.
De derde keer nu al trok deze PaxChristi-voettocht, die geschoeid is op de
leest der studentenbedevaart jaarlijks met
Pinksteren naar Chartres, in een sterrit
van acht routes in twee dagen naar Den
Bosch op. Dank zij het vele voorbereidende werk van Aalmoezenier P. P. J.
Verkoelen O.M.I. en zijn medewerkers,
en dank zij de Brabantse gastvrijheid
klopte de organisatie perfect! Langs stille
binnenwegen, zandige bospaden en ongemakkelijke klinkerlanen trokken op vrijdag en zaterdag 22 en 23 april de meisjes
en jongens routiers van de eindexamenklassen Gym, HBS, MMS en kweekscholen, met twee, drie of vier naast elkaar
samen pratend, soms zingend, meestal
echter discussiërend en piekerend naar de
verschillende pleisterplaatsen in het Brabantse landschap, om tenslotte zaterdagmiddag in een indrukwekkende massa de
Bossche Kathedraal met hun zingen en
bidden te vullen. Van zaterdag op zondag was men de gast van de Bossche
burgerij en een per televisie in heel het
land te volgen indrukwekkende pontificale Mis, opgedragen door onze Kardinaal-Aartsbisschop, sloot deze onvergetelijke dagen af.
Wat is het, dat het buitengewone succes van deze voettocht uitmaakt? En
waarin bestaat dit succes? En hoe peilen
we die resultaten? Dit vraagt zich de
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priester-aalmoezenier af, die bijna even
verrast is als de jongens en meisjes zelf,
dat deze drie dagen zo gevuld konden
zijn met onuitwisbare, prachtige herinneringen.
De opzet is, dat men in tevoren vastgestelde groepjes van twintig, kapittels
geheten, heel de dag én de nacht samen
optrekt (en rust!) . Deze kapittel-leden
zijn met opzet voor elkaar totaal onbekenden. En tussen de schuchtere kennismaking donderdagmiddag op de Bossche
Parade, en het hartroerend afscheid op
het station of elders in dezelfde stad op
zondag daarop is blijkbaar een vriendschap gegroeid, die levenslang onverbrekelijk lijkt te willen blijven. Hoe is dit
mogelijk? Allereerst is daar het voor de
meeste deelnemers volkomen nieuwe van
het te voet trekken, het op-pad-zijn met
heel je hebben en houden op je rug. Eten
doet men zittend op een markt~ of kerk~
of schoolplein of ergens in het gras.
( Wat de voettocht zou zijn met regenweer is een groot vraagteken; maar er
schijnt een afspraak te bestaan met de
hemel ....) . Warme maaltijden worden
soms iets comfortabeler in een parochiehuis of een pensionaat opgediend, maar
zaterdagmiddag weer in de open lucht op
de Parade. Te slapen probeert men onder
z'n veel te dunne dekentjes in het hooi of
op het stro bij de boeren in de dorpen
( gedienstige voortrekkers en verkenners
gidsten de groepen jongens en meisjes
door de avond naar de diverse boerderijen) . De heilige-mis-viering en de
avond-bijeenkomsten evenals het avondgebed, completen, zijn zeer aansprekend
en worden met alle zorg en toewijding
vroom verricht. Dit is een essentieel onderdeel van de tocht: het gezamenlijk bidden en zingen is onschatbaar belangrijk.
En dan is daar het eigenlijk ononderbroken geestelijk gesprek. Twee, drie dagen lang zijn deze jongens en meisjes nagenoeg uitsluitend over geestelijke en
godsdienstige onderwerpen samen bezig.
Er is een gespreksthema aan de orde gesteld dat ieder uitgewerkt in z'n boekje
vindt. Dit jaar luidde het „Wat denk je
van de Christus?" Men zou achteraf kunnen zeggen, dat de vraagstelling zoals die
in het boekje was uitgewerkt soms moeilijk tot echte discussie, eerder tot kritiek
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opwekte. Maar men sprong vanzelf van
het één op het ander: zondagsmis, devotiebiecht, vagevuur, de wonderen te
Lourdes, het rozenhoedje, preek en gods-dienstles, kloosterroeping, kinderbeperr
king, de Heilige Geest, bidden, wat is geloven, is de Kerk niet ouderwets, -- on~
uitputtelijk is het arsenaal van vragen en
problemen waarmee deze jeugd komt
aandragen. Ze zijn daarbij eerlijk en
openhartig ook aangaande zichzelf, ze
maken zichzelf niet mooier dan ze zijn;
ze hebben ook kritiek, maar zijn kritisch
genoeg om zichzelf ook door die kritiek
betroffen te weten. En als de kapittelaalmoezenier of de gespreksleider het ant-.
woord ook niet pasklaar uit de mouw
van zijn trui kan schudden, hebben ze
ook daar weer begrip voor. Het mysterie
van het geloof wordt hier tastbaar levend
ervaren. „Llbi caritas et amor, Deus ibi
est", zo zongen we 's avonds: de onderlinge liefde en hulpvaardigheid, het sar
men praten en trekken, samen eten en
slapen, samen bidden en samen langs de
weg in een kring eerlijk en open spreken
over het diepste van wat je zelf ervaart
over je verhouding tot God, dat was de
meest tastbare ervaring van de werkelijkheid van de levende Christus in deze
jonge Kerk. Duidelijker dan ooit bleek
hier, dat „geloven" minder een kwestie
van denken en redeneren is, dan van
„doen", de liefdedaad.
Dit is de grote ontdekking van deze
jonge mensen, die elkaar nooit eerder ontmoetten: ze ervaren verrast, dat ieder van
hen eigenlijk dezelfde vragen en moeilijkheden heeft, al liggen die voor de enkeling op verschillend vlak. In elk geval
ervaren ze een eenheid, juist in het intiemste van hun zelden uitgesproken denken en voelen: hoe meer ze zich voor
elkaar open stellen, des te verrassender
herkennen ze zichzelf in de ander. Dit
brengt dan die wonderlijke eenheid als
van broers en zussen in één gezin: Gods
gezin, kinderen van één Vader. Dat
smeedt die hechte vriendschapsbanden
die zo onverbrekelijk lijken omdat ze zo
oud zijn als je zelf bent; je merkt immers
dat je allemaal al zo lang hetzelfde dacht
en voelde. We waren al broers en zussen
voordat we het wisten. Deze gemeenschap is zo solied, omdat ze rust op het

diepste fundament: het persoonlijke religieuze beleven.
Dat deze ervaring geweldig is en diep
ingrijpend, bewijst het enthousiasme,
waarmee men zaterdag op de Parade zijn
schoolkameraden uit andere routes be~
groette. Men ziet dan elkaar na twee dagen weer terug; niets bijzonders dus.
Maar daar hebben begroetingen plaats
als tussen vrienden en vriendinnen, die
maanden en jaren elkaar niet gezien hebben of die mijlen ver uit elkaar geweest
zijn. Zo ervaren zij deze dagen dus: ze
zijn ontzettend ver weg geweest en door
de intensiteit der gebeurtenissen lijkt alles
heel lang te hebben geduurd. Ze komen
als uit een andere wereld weer terug in
het vertrouwde milieu van vrienden en
vriendinnen. En vragen ze elkaar hoe het
geweest is, dan zijn het steeds weer va~
rianten op „machtig, geweldig, magnifiek,
hartstikke goed, subliem". Ze zijn er letterlijk van ondersteboven, ze voelen zich
totaal veranderd, binnenste-buiten-gekeerd. Een „metanoia" in echt evangelische zin heeft in hun harten en hun denken plaatsgegrepen, die blijvende invloed
kan hebben op hun levenshouding. Wie
dit als toeschouwer mocht meemaken,
voelt zich daar intens diep gelukkig om.
Er hebben merkwaardige gebeurtenissen plaats bijna in elk kapittel. De jongens en meisjes zeggen opeens dingen, die
je nooit uit de mond van een moderne
jongere zou durven verwachten en waar
ze zelf verbaasd van staan (áls zij ze al
merken, zozeer zijn ze er soms ,,in").
Iedere aalmoezenier of gespreksleider
weet wel van een of andere jongen of
meisje, dat die met ernstige geloofstwijfels
begon en nu stralend blij de priester en
de kapittel-leden bedankt die vaak zonder
het te weten meegeholpen hebben om hun
vriend (in) weer licht te geven. Weer anderen hebben in deze dagen een apostoli~
sche roeping zien rijpen. Men heeft weer
beter en echter leren bidden. Men heeft
zichzelf ontdekt in zijn vaak zo weinig
bewuste religieuze leven, dat zich schamel en arm voordoet, maar dat in de
kern zo rijk is.
Er zijn bepaalde groepen deelnemers,
voor wie de ervaringen in deze voettocht
buitengewoon belangrijk en vormend zijn.
Leerlingen van kleine scholen of interna-
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ten en bewoners van provinciesteden
worden geconfronteerd met de problemen
van de grote--stads-scholieren. Seminaristen hebben een unieke kans om met meisjes te leren omgaan in de beste sfeer van
vriendschap en gesprek. Dan is er nog de
grote waarde van het gemakkelijke en
soepele contact met de ouderen (doorgaans twee per kapittel: een priester en
een leek of religieus) , die in alles gelijk
meedoen in deze tocht die alle verschillen
vervaagt.
Het resultaat is werkelijk als van een
retraite. Men heeft zich enkele dagen eerlijk rekenschap gegeven van datgene wat
uiteindelijk de hoogste waarde , ook in
een jong leven - ~ vertegenwoordigt. Men
voelt zich gelouterd en gezuiverd als na
een goede biecht. Men staat eerlijker tegenover God en tegenover de medemens,
nu alle franje van conventies en noodza~
kelijke aanpassingshuichelarij moest wegvallen. Men heeft weer eens echt gebeden
en Christus opnieuw ontdekt in zijn Persoon en in de gemeenschap van de Kerk.
De vorm van deze „retraite" is echter
wel heel anders. Hier niet de individuele
separatie van het op-je-kamertje-medite
ren, maar alles in gemeenschap denken en
bespreken en zelfs bidden. (Er was elke
dag een spontaan gebed, door een deelnemer(ster) vanaf de kansel eerlijk gesproken) . Hier geen toespraken of conf erenties door de retraiteleider, maar het
zichzelf uitspreken voor elkaar, met de
hulp van de gespreksleider of de priester,
die volgens de vragende-dialoog-methode,
maieutisch, de jonge mens zelf het antwoord op zijn eigen vragen laat vinden.
Alle doceren en iedere autoritaire pose is
bij de oudere, de priester, hier volstrekt
onmogelijk en funest. Hij luistert bescheiden en geduldig, zonder op elke „ketter-
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se" opinie al direct het zout van zijn
theologisch geschoolde wijsheid te leggen.
Juist dat deze jonge mensen zich mógen
uitspreken, verlost hen al van veel onzekerheden en ergernissen. Er blijft dan uiteindelijk over een heerlijk gevoel van
Gods milde wijsheid die al het getob der
geleerden, ook der theologen, glimlachend
beziet. Er blijft over een dankbaar weten
dat het geloof in Christus en in zijn ware
Kerk het veiligste anker is in de stormen
in je eigen geest en van je tijd. Er blijft
een je-geborgen-weten in de liefde en de
vriendschap, die je op je levensweg even
royaal wilt uitdelen als je deed op deze
weg door Brabant naar Den Bosch met
zijn Zoete Moeder.
De voettocht 1960 ligt weer achter de
1800 deelnemers. Zou er één teleurgesteld
zijn geweest? Ik kan het me moeilijk indenken. Hij of zij moet wel een heel raar
kapittel hebben getroffen, of erger: hij of
zij heeft zelf niet genoeg tot de algemene
sfeer bijgedragen. Waarschijnlijker is, dat
iedereen hetzelfde voelde wat die jongen
zei bij het afscheid: „Straks thuis kun je
er wel uren over vertellen, maar het
diepste, het mooiste, wat het persoonlijk
voor je betekent, nee, dat zullen ze toch
niet kunnen begrijpen!" En een ander
schreef nog: „Mijn mening over deze
tocht? In één woord: subliem! De eerlijkheid en openhartigheid, de liefde en ka-meraadschappelijkheid voor toch eigenlijk
wild-vreemden was overweldigend. Ik geloof dat dit wel de grootste genade is, die
we voor deze tocht ontvangen hebben".
We mogen hopen, dat die genaden ook
weer in de voettocht voor ouderen op
18 en 19 juni a.s. en straks weer in de
voettocht 1961 rijkelijk mogen blijven
stromen, auspice Deo.
Dr. H. J. J. Zwetsloot S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
BRALINS, Marcel, Fierheid in de religieuze beleving. — Beyaert, Brugge, 1959,
232 pp., ing. Fr. 90.
Dit boek bundelt, bijna zonder wijzigingen, twee uitvoerige artikelen, onder dezelfde titel verschenen in Bijdragen, deel
6-7 (1943-1946) . Het eerste deel heet nu:
Fierheid in de uitleving. Verder is er een
overzichtelijker indeling in hoofdstukken
aangebracht, waarin een groot aantal tusf
sentitels de leesbaarheid ten zeerste bevorderen. Br. biedt dus hier „een fenomenologische peiling van de religieuze en
mystieke beleving aan de hand van Hadewych-teksten". Kan de mens immers fier
zijn tegenover God? Niet enkel een speculatieve maar een zeer praktische vraag is
het van godsdienstige apologetiek en geestelijke vorming. Wanneer de met zonde
getekende zich bewust wordt dat hij tegenover God staat, richt hij zich op en
neemt zijn ootmoed de fierheidsgestalte
aan, „doorvuurd van vreugde en de volstrektheid der overgave". In de probleemstelling ontdekt Br. twee bewegingen, die
elkaar doordringen: naar-God-toe, fierheid in uitleving en van-God-uit, fierheid
in de beleving; welke twee de indeling
van het boek aangeven. Met een meeslepende vaart worden we langs al de toestanden van de persoonlijke ontmoeting
met de Hoogverhevenegeleid, die zich
voor de mens weerloos heeft gemaakt;
langs confrontatie, overgave, liefdestrijd,
Christusbeleving, Kerk en sacramenten,
tot in de eeuwige fierheid. Sterkend en
fier-makend is deze opgang, nooit stilhoudend of de aangrijpendheid verbrekend; en daar toont zich de meester, waar
hij perspectieven opent voor een verdere
vruchtbare bezinning. Wij mogen eerlijk
wensen dat alle priesters en ontwikkelde
leken, die een hart en geest verheffende
taal verlangen, in dit rijke boek hun gading zoeken. H. Leuridan
NAAIJKENS, Dr. B., Leven met God.
Meditaties voor elke dag van het jaar. —
Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1960, 936
pp., f 16.50 en f 19.50.
De naam van Pater Naaijkens heeft op
het gebied der spiritualiteit een zo goede
klank, dat velen ook zonder verdere aanmaning gaarne naar dit boek zullen grijpen. In Leven met God biedt hij voor elke
dag een overweging, daarbij volgend de

loop van het kerkelijk jaar van advent
tot advent en sterk steunend op de misliturgie van elke dag. Het zijn eenvou
dige, voor ieder toegankelijke, doch tot
het gelovige hart sprekende overwegingen, die tot zelfbezinning stemmen en
voortdurend opwekken tot groter trouw
en edelmoedigheid. Men kan deze meditaties als geestelijke lectuur in bezinning
doorlezen, men kan ze ook r en dat is
wel de bedoeling van de schrijver r-- biddend en overwegend en elke passage langer bij zich zelf „ruminerend" overdenken, zodat ze werkelijk als meditaties tot
hun recht komen. J. van Heugten
ANCIALIX, P., Sacramentenlee 1. Het
Sacrament der boetvaardigheid.. 2. Het
Sacrament van het Huwelijk (Woord en
Beleving, 5-6) . ~ Lannoo, Tielt, 1959,
208-304 pp., ing. Fr. 75~80, geb. Fr. 98105.
De eerste druk van het boek over het Sacrament der boetvaardigheid is in dit tijdschrift reeds besproken (januari 1959, p.
384) . Het tweede werk biedt ons een uiteenzetting over de grondslagen van een
christelijke huwelijksmoraal, die de omschrijving vormt van de sacramentele betekenis van het huwelijk. Meteen maakt
de dogmatische behandeling van het hu
welijkssacrament plaats voormoraal en
spiritualiteit. Vanuit deze gezichtshoek zal
S. in breed uitgeschreven hoofdstukken de
roeping van de echtgenoten tekenen, met
als kern de liefde. S. toont aan welke mo
rele eisen deze deugd in het concrete hu~
welijksleven stelt en hoe zij de echtgenoten tot sexuele volwassenheid zal brengen,
zodat ze én hun voortplantingstaak én
hun wederzijdse liefde volkomen vermogen te verwezenlijken. In de laatste twee
hoofdstukken wordt de innerlijke band
beschreven tussen het huwelijk en de
christelijke beleving van de deugden, van
het gebed en van de sacramenten. We hopen dat dit nogal zwaar geschreven werk,
dat soms een zeker gebrek vertoont aan
constructie, de ontwikkelde lezer niet zal
afschrikken. L. Braeckmans
GUARDINI, R., De heilige in ons wereldbeeld — De naastenliefde in gevaar.
Lannoo, Tielt, 1960, 60---67 pp., ing.
F. 38.
Het eerste van deze twee opstellen toont
aan, hoe elke tijd zijn eigen opvatting van
de heiligheid heeft. De heilige van nu
.
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wordt gekenmerkt door een allesbehalve
spectaculaire, maar zeer onthechte overgave aan de goddelijke Wil, die zich
openbaart in de dagelijkse omstandigheden. Het is, als men wil, een „zake.lijke" heiligheid, maar dat zakelijke is
geïnspireerd door een intense liefde tot
God. Het tweede brochuurtje, een voor.dracht, beklemtoont het specifiek christen
lijke karakter van de naastenliefde, en
wijst op de gevaren die verbonden zijn
aan de „secularisatie van Christus' bood-schap". Waarom dergelijke kleine opstel.len niet samenbundelen, liever dan ze met
zulke doorzichtige typografische procédés
te laten uitdijen tot betrekkelijk dure afzonderlijke boekjes? F. De Graeve
KARDINAL STEFAN WYSZYNSKI,
Der Christ und die Arbeit. — Wien,
Herder Verlag, 1959, 191 pg. DM. 11.50.
Toen de 'huidige primaat van Polen nog
rechtstreeks in de zielzorg werkzaam was
heeft hij in een serie beschouwingen voor
verschillende tijdschriften de christelijke
zin en waarde van de arbeid beschreven.
In boekvorm gebundeld en ettelijke malen
herdrukt zijn deze opstellen nu ook in
een Duitse vertaling bereikbaar. Door alle
hoofdstukken heen wordt eenzelfde visie
merkbaar: de arbeid heeft niet alleen zin
als bijdrage in het productieproces, maar
vooral als medium tot ontplooiing van
menselijkheid en als medewerking met
Gods scheppende en verlossende liefde. In
dit betrekkelijk kleine boekje vindt men,
haast ongemerkt, een ware ethiek en spiritualiteit van de arbeid, met een weldadige vanzelfsprekendheid voorgesteld.
Met name de hoofdstukken over de ar
beid als gebed en over de rust en lankmoedigheid in de arbeid zijn bevrijdend.
Een boek om rustig te lezen en te herlezen. H. van Luijk
MARITAIN, J. en R., Liturgie et contemplation (Présence Chrétienne) . --- Desclée
de Brouwer, Brugge, 1959, 100 pp., ing.
Fr. 48.
In de V.S. werden de filosoof Jacques
Maritain en zijn vrouw Raïssa gevraagd
zich uit te , spreken in een oud debat: liturgie tegen persoonlijke . vroomheid in medi~
tatie en contemplatie. Met de scherpte
van het scholastieke begrippenspel willen
ze klaarheid - brengen in beide domeinen:
men kan niet ontkomen aan de indruk dat
zij het vooral tegen (ongenoemde) vor
men van pseudo-liturgie hebben. Het essay munt weliswaar uit door een helder
betoog, waar de klassieke bepalingen van
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de thomistische leer handig in verwerkt
zijn. Terecht mag men zich afvragen of
dit pleidooi voor de contemplatie evenzeer de liturgisten als de voorvechters
van het persoonlijk-eenzame gebed zal
overtuigen. De theologie van de liturgie,
zoals wij haar uit recente werken kennen
(Vagaggini, Schmidt, Dalmais en Bouyer)
is immers in West-Europa veel rijker en
dieper dan ons in dit betoog wordt aangegeven. Graag hadden we, ook voor de
contemplatie, een zuiverder theologische
methode aangewend gezien in dit debat.
J. Vanneste
BARSOTTI, Divo, Spiritualité de 1'Exode (Cahiers de la Pierre~Qui-Vire) . Desclée de Brouwer, Brugge, 1959, 304
pp., ing. Fr. 150.
De vier delen van dit meditatief geschreven boek dragen de volgende titels: Mor
zes' roeping, het vertrek uit Egypte, het
Verbond, het nieuwe leven. De verhaalde
stof wordt van nabij besproken en uitgelegd. Telkens worden uitvoerige toepas~
singen gemaakt op het eigen geestelijk
leven. Het gaat hier inderdaad op de eerste plaats om de spiritualiteit van het
Exodusboek. Dit doet S. met behulp van
vele bijbelse parallellen. De frequente terugkeer en reflexie is rijk aan gevoel,
maar zonder zweem van sentimentaliteit.
Een dergelijk benaderen van de bijbel geschiedt niet zonder gevaar: soms worden
bepaalde themata al te sterk beklemtoond
en wordt een ietwat geforceerde verkla~
ring gegeven. Daarbij moet men echter
bedenken dat de bijbel de zin van zijn geschreven-zijn slechts dan vervult wanneer
hij in ons aller bestaan existentieel betrokken wordt. Als hulp hiertoe verdient
dit boek een warme aanbeveling. Het
werk bevat enkele foto's en reprodukties.
J. Lambrecht
Dr. W. J. A. M. BEEK John Keble's
literary and religious contribution to the
Oxford Movement. — Nijmegen, Centrale
Drukkerij, 1959, 16/24, XV + 192 blz.
In zijn Apologia schreef Newman, dat
John Keble hem vooral door twee elemenr
ten in zijn leer beïnvloed heeft: de sakrar
mentele denkwijze en de levende kracht
van geloof en liefde die de godsdienstige
waarheden doet aanvaarden. Beide eleinenten waren afkomstig uit Butler's
„Analogy", maar door Keble vanuit een
nieuwe,. religieuze gezichtshoek bezien.
Hierin lag dan ook Keble's kracht: hij
was geen oorspronkelijk . en - logisch denker, zoals ook Dr. Beek, opmerkt, maar
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een man die vanuit een diep en vroom
geloofsleven de dingen bezag; een stille
en teruggetrokken figuur, die meer nog
door zijn persoon dan door zijn leer de
Oxford Beweging heeft beinvloed. Dit
neemt niet weg dat Dr. Beek verdienstelijk werk verricht heeft met ons een systematische uiteenzetting van Keble's leer
te geven. De kern hiervan vormt ongetwijfeld de interessante leer over symbolisme en sakramenten. Het beeld is met
liefde getekend, maar een weinig meer
persoonlijk kommentaar van de schrijver
zou het boek een groter allure gegeven
hebben. E. Bolsius

LITERATUUR
HELLA S. HAASSE, Cider voor arme
mensen. ^- Roman. Querido, Amsterdam,
146 pp., 1960, f 7.90.
Hella Haasse heeft zich in enkele jaren
tot wellicht de talentvolste schrijfster in
Nederland ontwikkeld. Haar werk heeft
hoogte- en dieptepunten; men vergelijke
b.v. haar roman over Charles d'Orléans
met „De scharlaken stad". In „Cider
voor arme mensen" handhaaft zij haar
talent. Het is de fijn uitgesponnen en genuanceerde geschiedenis van een getrouwde man die met een verloofd meisje
een autotocht naar Frankrijk maakt, een
zonderling gegeven; de man maakt de
tocht met goedvinden van zijn vrouw. De
roman staat volkomen buiten alle christendom en christelijke moraal. Van enig
zondebesef of transcendente binding is er
geen sprake. Hoe suggestief en aanschou
welijk sfeer en omgeving ook beschreven
zijn, de hoofdfiguren verliezen zich zozeer in psychologische verwikkelingen en
verwarringen, dat de gezonde levenszin
van de lezer toch blij is de laatste pagina
bereikt te hebben. J. van Heugten
ROEST CROLLIUS, B., Noodsignalen
en hartsgeheimen. , A. A. M. Stols, Den
Haag, 1960, 216 pp., f 7.90.
De titel van deze bundel short stories en
novellen duidt op de „noodsignalen", die
door het leven in druk en angst geraakte
mensen geven, en op de „hartsgeheimen"
die hier onthuld worden. Roest Crollius
is een goed verteller en heeft inventie,
die verrassende verhoudingen en lotgevallen weet te verzinnen. Het in deze
bundel verzamelde verschilt onderling
aanmerkelijk; na een paar typische short
stories volgt bijv. het lugubere dagboek

van een krankzinnige. Er zijn betere en
zwakkere stukken en dit geeft het boek
iets onevenwichtigs. Studentenhaver bijv.
lijkt mij nogal zwak. Een strengere keus
zou het boek ten goede zijn gekomen.
Novellistische lectuur gaat in Nederland
niet gemakkelijk van de hand en Roest
Crollius is een dergenen, die juist voor
novellistisch werk bijzondere begaving
bezitten. Het is wegens zijn openhartigheid geen boek voor de huiskamer.
J. van Heugten
FRANK, Anne, Verhalen rondom het
achterhuis..-- Uitg. Contact, Amsterdam
en Antwerpen, 158 pp., f 4.90.
Behalve haar dagboek schreef Anne
Frank ook nog een aantal korte schetsjes
en verhalen tijdens haar opgeslotenheid
in het Achterhuis. Deze stukken zijn
thans in druk verschenen in overleg met
Anne's vader en de uitgeverij. Reeds
vroeger waren er enkele vertellingen gepubliceerd, doch de huidige uitgave heeft
een min of meer definitief karakter. De
bekoring van deze nog kinderlijke stukken ligt natuurlijk vooral in het sympathieke dat heel Anne's wezen omstraalt,
een prille levensvreugde en levensmoed,
die helaas! zo plotseling werden afgebroken. J. van Heugten
VLAAMSE POCKETS, Tweede serie:
9. J. DAISNE, Zien en zijn; 10. M. GIJ~
SEN, Odisseus achterna; 11. R. HERREMAN, Boekuiltjes; 12. J. MULS, Memling, de laat-gotische droom; 13. F. TIMMERMANS, Schemeringen van de dood;
14. J. VAN ACKERE, Eeuwige muziek;
15. E. VERMEULEN, De zwarte pokken; 16. G. WALSCHAP, De wereld van
Soo Moereman. — Heideland, Hasselt,
1960, 25 F.
De eerste serie V.P. is zowel in Nederland als in Vlaanderen geestdriftig ont.
haald. De tweede wettigt dit succes volkomen. De verstandige bedoelingen van
de uitgever worden steeds duidelijker: 1)
vergeten auteurs of ontoegankelijk geworden werken opnieuw onder de aandacht
brengen (Vermeulen; in de eerste reeks:
Zielens, Buysse, Verriest) ; 2) van bekende auteurs een „ander", op de achtergrond geraakt, aspect laten zien (Timmermans, Gijsen, Walschap; Claes in de
eerste reeks) ; 3) verspreide dingen van
veel gelezen éhroniqueurs bundelen
( Daisne, Herreman) ; 4) waardevolle,
vroeger verschenen, essays goedkoop op
de markt brengen (Muls, Van Ackere) .
Veel oorspronkelijk werk is daar niet bij.
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Maar de vernieuwde en verruimde belangstelling voor het goede oude is al
verheugend. F. Van Bladel
VANDERSCHAEGE, P., Vergeef mij,
Kajafas. — Desclée de Brouwer, Brugge,
1960, 136 pp., ing. F. 75.
Rond de figuur van de hogepriester Annas uit het Passieverhaal, heeft de auteur,
met een bewuste vrijheid t.o.v. het historisch gebeuren, een in hoofdzaak psychologisch verhaal geschreven. Het eerste
verhalende prozawerk van iemand die
zich reeds als een talentvol dichter had
doen kennen, is deze novelle méér dan
een beloftevol debuut. Zowel compositorisch als stilistisch bezit ze opvallende
kwaliteiten. Enkele zeldzame slordigheden
in de taal en in het samenvoegen van
blijkbaar afzonderlijk geschreven fragmenten, mogen ons niet verhinderen, voor
deze jonge auteur aandacht te vragen.
F. De Graeve
A. SIVIRSKY, Het beeld der Nederlandse literatuur, I en II. — J. B. Wolters,
Groningen, 1959-1960. I 427 pp., II 519
pp. f 12.50 per deel.
De van oorsprong Hongaarse auteur
Antal Sivirsky heeft met dit werk een
merkwaardige litteratuurgeschiedenis geschreven of, zoals hij het noemt, een
beeld (wat een beetje Duits klinkt) daarvan ontworpen. Hij begint telkens met
een gedicht of prozastuk en knoopt daar
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menteren zijn ... tot lering en vermaak".
De Forumgroep en haar epigonen vinden
bij hem geen genade, evenmin als a:le
litteratuur die tot nihilisme en moroiditeit
leidt. Ook de christelijke groeperingen
worden volop gewaardeerd. Zo ontstor. d
er een zeer persoonlijk literatuur-„beeld”
dat, korter en anders geaard dan het
voortreffelijk handboek van Knuv^1der,
ongetwijfeld zijn weg zal vinden, ook buiten onderwijskringen. J. van Heugten

BEIGBEDER, Marc, Le théátre en France depuis la libération. — Bordas, Parijs,
1959, 236 pp., 32 pl.
Hier wordt de enigszins waaghalzige poging ondernomen om uit de honderden
toneelstukken die de dagelijkse criticus te
verwerken kreeg, reeds nu definitieve
conclusies te trekken. S. slaagt daarin
toch wel gedeeltelijk. Hij tast niet alleen
naar de ziel van elk stuk met een korte,
scherpe karakterflits, maar blijkt in staat
te zijn overeenkomsten in stijl, vorm en
idee, invloeden en parallellen aan te duiden. Voor de latere historicus wordt zijn
werk daardoor onmisbaar. Opvallend is
de onfranse stapelstijl en overbodig de
uitval tegen de academische criticus,
wiens definitie van het theater als „parole animée" hij wil vervangen door zijn
eigen definitie: „animation parlée" .
C. Tindemans

SCHWARZ-BART, André, De laatste

een wetenschappelijk apparaat aan zijn
werk toe te voegen. Wat hij over de
Vlaamse literatuur schrijft is wat mager

der rechtvaardigen. Vert, — A. W. Bruna en Zoon, Utrecht, 1960, 331 pp.,
De laatste der Rechtvaardigen, Le dernier des Justes, dat in Frankrijk groot
succes had en de Goncourtprijs kreeg, is
een door en door Joods boek, dat iets
ademt van de geest der profeten en der
Bijbelboeken, een boek van aangrijpende
ernst en van ontstellende weedom. De
auteur beschikt over een groot episch
talent en hangt een geweldig schilderij op
van het lijden van zijn volk. Beginnend
met legendarische lijders uit de middel-

en sporadisch uitgevallen en weerspiegelt
enigszins de al te afzijdige houding van
de boven-Moerdijker. Doch overigens
biedt zijn werk een zeer aanvaardbaar,
boeiend en levendig overzicht van de
Nederlandse litteratuur. De tachtigers
worden behoorlijk gewaardeerd en niet,
zoals thans vaak gebeurt, smalend afgedaan. Het hoofdstuk over de experimentelen getuigt van begrip en juiste Ein•schâtzung. Een groepje experimenteler
acht Sivirsky belangrijk; „achter hen (ver
achter hen) staat een onafzienbare schare
jongens en meisjes die aan het experi-

Ernie Levy, in wie hij als het ware het
Joodse volk belichaamd ziet en die onder
het Nazi-regime de lijdensweg volgt tot
aan zijn dood in Auschwitz. Ernie is het
kind van Chassiedische Joden uit Polen
en wortelt dus in het oervrome Jodendom,
dat nog volop leeft in de oude tradities.
Op huiveringwekkende wijze weet de
auteur het lijdenslot dezer ongelukkigen
te evoceren, niet zonder enige bitterheid
tegenover de Christenen, waartoe hij
wonderlijkerwijze ook de Nazi's rekent.
J. van Heugten

zijn beschouwingen aan vast. Dit geeft
de methode iets levends en concreets. Het

mag aanvankelijk wat schools lijken, doch
onwillekeurig leest men geboeid verder.
Sivirsky is op de hoogte van zijn onderwerp en hij heeft smaak en een gezond
oordeel. Zijn doel is een „beeld" te ontwerpen en niet een wetenschappelijke

bijdrage te leveren, zodat hij ervan afziet

eeuwen komt hij tot zijn romanfiguur
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BERENDI, Hans, Rainer Maria Rilkes
Neue Gedichte. Versuch einer Deutung.
~ H. Bouvier & Go, Bonn, 1957, 397 pp.,
geb. D.M. 30.
Men zoeke hier niet vooral een literaire
verklaring van de Neue Gedichte, doch
wel een overvloed van teksten en getuigenissen die voor interpretatie en begrip
onmisbaar zijn. Dit voorbereidend werk
strekt zch ook uit tot de verklaring van
de versvorm, het afwegen van de „ge~
dachtelijke" waarheid, de opheldering van
persoonlijke toespelingen en van de symbolische betekenis, welke concrete ervaringen voor de dichter kregen. Dat een
dergelijke commentaar ook nuttig is voor
de poëtische waardering is duidelijk in de
conclusies: de Neue Gedichte zijn méér
dan een reeks oefeningen om de ziekelijke
zelfaandacht naar de objectieve wereld te
wenden en er scheppend in te werken:
Rilke leert hier de lyrische subjectiviteit
en de „gedachtelijke" inhoud volledig in
het concrete beeld te doen opgaan. S.
hecht o.i. te veel belang aan de compositorische eenheid van de cyclus; die is er,
is door Rilke gewild en bedoeld, doch
achteraf, en o.i. niet zeer overtuigend. De
inzichten over Rilke's religieuze houding,
met haar echte religiositeit en bijna patho~
logische weerzin voor Christus, lijken ons
zeer juist uiteengezet — een tamelijke
zeldzaamheid in de Rilke-literatuur.
A. Deblaere
BÖLL, Heinrich, Billaed um Halbzehn.
Kiepenheuer
Witsch, Keulen-Berlijn,
(1959) , 305 pp.
In het werk van Böll is deze roman een
nieuwe stap vooruit. Het schutblad ben
zondigt zich aan zelf-vleierij, als het de
dubbele wereld van het boek als het
„faustische Wesen" van het Duitse volk
voorstelt:geen demonische, faustische
geest is hier het principe van het boze,
maar domme dierlijkheid en geestloos geweld. Böll bezit de uitzonderlijke gave,
een envouterende geestelijke stemming te
scheppen met louter concrete details; ach~
ter elk dagelijks gebaar schuilt een onuitgesproken maar zéér aanwezige realiteit.
Sommigen zullen geërgerd zijn door een
occasionele wildheid en wansmaak in de
uitdrukking: telkens wanneer B. voor de
manifestatie van het ondermenselijk boze
staat, breekt zijn humor af en komt de
uitdrukking van ongemengde haatboven
tegen het Sakrament des Buffels. Velen
zullen menen, dat hij de ervaringen van
het nazisme nog niet verwerkt heeft; doch
het is wellicht juister te zeggen, dat tegen-

over het domme geweld geen superieure
humor meer op zijn plaats is (de grote
vergissing van zoveel intellectuelen) , doch
regelrechte haat. Wanneer men de roman
echter herleest, constateert men niet zonder huivering, dat hij niet het verleden,
maar een zeer reëel heden behandelt.
Daar zijn de onschuldigen, die altijd het
offer zijn, en de genade in de wereld;
daar is Fahmel, de hoofdfiguur, een architect die nooit iets gebouwd heeft, maar
alleen een wetenschappelijke vernietiging
als zijn enig mogelijke private wraak tegen
de dwaze boosheid heeft beoefend; daar is
zijn te gevoelige moeder, die vluchtte in
krankzinnigheid; en de nog onbewuste
zoon, die het leven voortzet en de St.Antonsabdij weer opbouwt. De grondgen
voelens van dit werk lijken wellicht niet
zeer christelijk, maar wat kan de enkele
christen tegen het collectief opportunisme,
dat zich in dienst stelt van de verdwazing,
-- tenzij weigeren? Pessimistisch, maar
overtuigend voorgesteld. A. Deblaere
-

STAIGER, Emil, Grundbegriffe der Poetik. ^-- (1956) 3e uitg., 256 pp., geb. D.M.
14. Meisterwerke deutscher Sprache. r
(1957) 3e uitg., 257 pp., geb. D.M. 14.
Atlantis Verlag, Zürich.
HAMBURGER, Kate, Die Logik der
Dichtung. — Ernst Klett Verlag, Stuttgart, (1957) , 255 pp., ingen. D.M. 17.80.
Staigers naam hoeft niet meer gemaakt te
worden. Steeds grijpt zijn literaire interpretatie het fundamentele aan. Het diepste
wezen van het letterkundig fenomeen ben
handelt hij met een helderheid en eenvoud,
die een klein wonder betekenen in het
oerwoud van de literaire Forschung. De
vraag naar de verhouding lyriek-epiek
drama wordt grondig opnieuw gesteld; zij
duiden geen genres aan, maar grondvormen van de letterkunde, vaak samen aanwezig in één werk, en beantwoordend aan
grondhoudingen van de mens tegenover
de wereld. Zeker raakt hij de grond van
de vraag, maar zijn oplossingen zijn vatbaar voor vele essentiële aanvullingen.
Toch zullen zijn gedachten voor eenieder
ongemeen vruchtbaar en aansporend wer
ken. Staigers ontledingen van meesterwerken uit de 19e eeuw bewijzen door een 3e
uitg. hoe ze aan een behoefte beantwocr
den: voortreffelijk toont hij de eenheid
van inhoud en vorm, van diepste beleving
en laatste afwerking, in werken van Hólderlin, Goethe, Kleist, Stifter, Grillparzer,
C. F. Meyer, Jean Paul, Hoffmannsthal.
Een boek, dat men graag als model zou
zien gebruiken. In de Logik der Dichtung
-
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behandelt Hamburger eigenlijk dezelfde
problemen als Staiger: de grondvormen
der letterkun.e, met een onverbiddelijke
analyse, met spraaktheoretische logica.
Het gaat immers om taal-kunst. Hier
wordt in detail (b.v. de tijdloosheid der
werkwoordvormen) aangetoond hoe
grondhoudingen van de mens tegenover
de wereld in de taal gestalte krijgen. S. ge-bruikt bij voorkeur eenvoudige voorbeelden, waarvan de grondige ontleding gemakkelijk uit te voeren en bij te houden is.
Het zou hoogst interessant zijn, de bruikbaarheid van de gevonden categorieën en
bewijzen op ingewikkelde fenomenen toe
te passen, om te zien of ze universeel gelden. Hoewel dicht bij een filosofisch werk
staande, is dit toch echte literatuurwetenschap, zoals er in Vlaanderen wat meer
mocht bedreven worden. A. Deblaere
,

MOSSé, F., e.a., Littérratuee allemande. —
Aubier, Parijs; Edit. Universelle, Brussel,
1959, 1032 pp., ing. Fr. 396, geb. Fr. 468.
Het was de bedoeling van de intussen
overleden F. Mossé een geschiedenis van
de Duitse letterkunde te schrijven, die niet
alleen de hele literaire produktie omvatte,
maar ook de gegevens van recentere stu~
dies zou verwerken. Daarvoor zocht hij
verscheidene germanisten die in een of
andere periode meer onderlegd waren. Deze systematische werkverdeling verklaart
wellicht de degelijkheid van dit werk. Er
is echter een andere reden waarom deze
literatuurgeschiedenis z'o waardevol is: de
auteurs zijn er telkens weer in geslaagd
een beeld van de cultuurstromingen op te
hangen voor de periode die zij gaan behandelen. In dit opzicht zijn de inleidingen
van Gravier en David --resp. over Humanisme en moderne stromingen , voor~
treffelijk als toile de fond. Het lag blijkbaar niet in de bedoeling van de auteurs
een exhaustieve literatuurgeschiedenis te
geven, om het overigens lijvig werk niet
nutteloos te overladen met namen waarover zelfs de gemiddelde germanist niet
heeft gehoord. Een andere verdienste van
dit werk is de uitgebreide bibliografie, die
in voetnoten wordt aangegeven. Hierin
vindt de lezer dan ook het recentste: niet
zelden worden studies geciteerd van 1958.
Eén tekort in de summiere algemene biblir
ografie die aan dit boek voorafgaat: vaak
ontbreekt de naam van de uitgever, de
plaats en datum van uitgave, of er zijn
andere onnauwkeurigheden ingeslopen.
Het boek wordt besloten met een chronol`ogische tafel en een uitgebreide index.
M. De Wachter
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HOCKE, G. R., ZVlanierismus ia der Literatur II. ---Rowohlt, Hamburg; Internar
tionale pers, Berchem, 1959, 340 pp., ing.
F. 50.
Twee jaren na de publikatie van het eerste deel (zie Streven, juli, 1958, p. 996)
wil de S. door een historisch onderzoek
nagaan of het maniërisme een constante
van de Europese letterkunde mag heten.
De methode is dus vooreerst empirisch.
Vandaar wellicht de overstelpende overvloed aan gegevens, citaten, verwijzingen
en suggesties, die het lezen van deze
studie niet gemakkelijk maakt. De slotsom wijst uit, dat het literair maniërisme
vooral aan zijn formele trekken te herkennen is. Het bespeelt een gamma van
mogelijkheden, die begint bij het verras~
send-choquerende en eindigt in de lang~
dradige verveling. De lezer die uiteinde
lijk aan een gevoel van overrompeling
zou willen toegeven, krijgt op de laatste
bladzijden een „Enzyklopádisches Stichwort" over het maniërisme, waar hij weer
het veilig gevoel heeft dat hij het onder..
werp zo niet doorzien, dan toch overzien
kan. M. De Wachter
STIGLOCHER, Annalies, Madchen mit
L' 'e..-- Knecht Verlag, Frankfurt, 1959,
120 pp.
De schrijfster verhaalt in deze novelle
hoe een meisje van christelijke opvoeding
verliefd wordt op een jaren-oudere kunsthistoricus. Precies dank zij haar opvoeding en een beter inzicht in de werkelijkheid komt zij deze moeilijke levensperiode
veilig te boven. — Een fijn geschreven
boekje, met hier en daar een vleugje ironie en de gevoelsstemming tussen droom
en werkelijkheid, eigen aan de jeugd.
M. Proost
G. B. STERN, Unless 1 marry. --- Col.lins, London 1959, 192 pp., 13 h. 6 d. net.
Zillah Collier, de hoofdpersoon van het
boek, wordt ons beschreven als een opdringerig-moederlijke figuur, die haar ge-hele familie domineert. In feite blijkt zij
zich een totaal ingebeelde wereld opgebouwd te hebben, die ineenstort als Geth,
'haar uit het buitenland teruggekeerde
stiefbroer, haar gezag in twijfel stelt.
Toch is zij in de grond beter dan Geth
vermoedt. G. B. Stern tekent ons de
vrouwelijke figuren op brilliante wijze, de
mannelijke daarentegen vervagen nogal in
het algemene beeld. Het boek komt enigszins traag op gang, eerst bij het derde
hoofdstuk vermoeden wij iets van de opzet van de schrijfster, en begint het verhaal te boeien.
E. Bolsius

892

BOEKBESPREKING

Fontein-uitgaven. Utrecht, 1960,

f 4.90.

ROGIER VAN AERDE, Fraude.
Fraude is, geloof ik, het best geslaagde
werk dat R. van Aerde tot nu publiceerde. Het is de biecht van de beheerder
van een bank, die door zijn broer wordt
meegesleurd in het voortzetten ener volkomen valse, frauduleuze affaire. Berr
nanos en Graham Greene hebben hem de
weg gewezen. Het is een boeiend en o gerr
tuigend relaas geworden, echter niet voor
te jeugdige lezers.
MARGRET WITTIMER, Poste restante
Floreana. Vert.
De Keulse familie Wittmer, vader, moeder en zoon, gaan zich in 1932 vestigen
op het eiland Floreana, een der Galapa.gos-eilanden ter hoogte van Ecuador, in
de volstrekte rimboe. Hoe zij daar in
25 jaar een bestaan opbouwen, vertelt
hier de moeder op spannende wijze. Het
boek verschijnt tegelijk in meerdere talen.
ALBERT WASS, Het verloren spoor.
Vert.
Dit boek van een Zevenburgse, in Canada levende graaf lijkt mij te onwaarschijnlijk en te weinig overtuigend om de
lezer sterk te bekoren. Het verhaalt het
leven van zes toevallig bijeengekomen
individuen, die later bij een treinongeluk
omkomen. De nodige pikanterieën ontbreken niet.
ERNST LUDWIG RAVIUS, Ik zweer
en beloof. Vert.
Een voortreffelijke, boeiende en vakkundige roman van een arts over artsen. Het
goed geschreven en goed uitgewerkte
drama speelt zich af in en rond een ziekenhuis. Medici, maar ook niet-medici,
zal dit boek interesseren. R. S.
American Critical Essays. 20th century.
Selected with an introduction by Harold
Beaver. The World's Classics, 575. Oxr
ford University Press, London, 1959, 364
pp., 7 s. net.
In toenemende mate hebben Amerikaanse
critici hun stempel gedrukt op de Engelse
en Amerikaanse literatuur. Matthiessen's
boek over T. S. Eliot, waaruit het essay
genomen is, Trilling's voorwoord bij een
nieuwe uitgave van Huckleberry Finn,
Penn Warren's essay over Faulkner zijn
diepgaande studies waaraan geen speciar
list op het gebied der Amerikaanse letterkunde voorbij kan gaan. De meeste
essays, in deze uitgave opgenomen, zijn
geschreven door Amerikanen over Amerikanen, maar men vindt ook essays van

Richards en Auden, die van Britse afkomst zijn. Mede om de lage prijs wordt
dit boekje, dat een vervolg bedoelt te zijn
op de in 1930 voor het eerst verzamelde
American Critical Essays, ten zeerste
aanbevolen. E. Bolsius
ANAUTA, Wild wie die Füchse. ---Benziger Verlag, Einsiedeln, 1960, 173
pp., Fr. 8.90.
Een Eskimo-meisje, dat met de Amerikaanse cultuur in aanraking kwam, vertelt hier het leven in haar jeugd onder de
Eskimo's. De bekoring van het uit het
Engels vertaalde boekje ligt niet zo zeer
in de vertelkunst der schrijfster als wel
in het voor ons ongewone ener Eskimo
samenleving. J. van Heugten
Corona-Boeken, Kroonder, Bussum.
MACINNES, Colin, Londen is geen stad
voor mij. Vert.
Speelt in het lichtschuwe negermilieu te
Londen. Goed van compositie en bewerking. Pikant en vrij van opvatting.
ULLMAN, James Ramsay, Het zwarte
zand van Karakoroem. Vert.
Verhaalt de tocht van de ik-schrijver
door heel China naar Karakoroem om een
wonderlijke vriend-dominee op te sporen.
R. S.
De Gele Serie, Nijgh & Van Ditmar,
's-Gravenhage—Rotterdam, f 2.95 en
f 3.95.
CHABANNES, Jacques, De moordenaar
komt te laat. Vert.
Een zeer goed geschreven en gecomponeerde criminele roman.
WIDOC, E. N., Een doodgewoon gezicht. Vert.
Een met humor geschreven, woordenrijk en vernuftig opgebouwd misdadigersverhaal.
GILLOIS, André, Rue Montmartre 125.
Vert.
Ook deze roman criminel is van goed
gehalte en heeft een boeiend slot.
ARNAU, Frank, Moord op getuigen.
Vert.
Een misdaadroman rond een Zuid-Amerikaans dictator die voor geen misdaad
terugschrikt.
ARNAU, Frank, De gesloten ring.
Een originele en geslaagde poging om te
bewijzen dat een niet van schuld overtuigde ter dood veroordeeld kan worden.
R. S.
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MESSEN, Carl, Handbuch der Theaterwissenschaft, Bd. I, 1. — Lechte-Verlag,
Emsdetten (Westf.), z.j., XXIV-595
pp., bij inschr. op 10 dln.: ing. DM. 30,
geb. DM. 33, geill.
Binnen de strikt wetenschappelijke observantie van dit lijvige werk, wordt een
verbeten duel uitgevochten. Reeds een
kleine halve eeuw heeft Prof. Niessen eraan besteed om zijn werkterrein, de theaterwetenschap, af te bakenen, de methodiek op te stellen, en een generatie studenten op te leiden die zijn ideeën in
realia gaan omzetten. In dit handboek
wil Prof. Niessen alles neerleggen wat hij
als het eigene van de toneelkunde beschouwt, wat haar van de literatuurwetenschap onderscheidt (en waarom de
literairhistoricus een ongeschikt toneelkundige is) . Dit werk is het eerste deel
van een groots opgezette serie van tien,
welke er alle schijn van heeft een complete theaterbibliotheek te zullen vervangen. Het geheel zal niet een traditionele
geschiedenis van het theater in zijn chronologisch verloop vormen, maar wel een
leidraad door de ontelbare theaterproblemen. De eigenlijke waarde van dit monument, dat Prof. Niessen zichzelf heeft
opgericht, ligt niet uitsluitend in wât hij
brengt, maar veeleer in het standpunt van
waaruit hij zijn credo belijdt. Al wat, hoe
dan ook, voor het theater van belang kan
zijn, gaat in deze encyclopedie-met-eenziel opgenomen worden. Hopen we maar
dat Prof. Niessen een voldoende lang
leven wordt gegund, om dit intellectuele
avontuur tot een goed einde te brengen.
C. Tindemans
KINDERMANN, Heinz, Theatergeschichte Europas, III: Barockzeit. -- Otto
M
V ller-Verlag, Salzburg, 1959, 756 pp.,
2 kl.pl., 65 pl., 150 ill.
In dit derde deel van zijn toneelgeschiedenis schildert de directeur van het ,,Instituut voor Theaterwetenschap" aan de
Universiteit te Wenen de meest glansrijke episode van het Europese theater,
de Barok: de Shakespeare-era in Engeland, het Spaanse wereldtheater, de ontwikkeling in Italië en Oostenrijk, Duitsland en de Nederlanden, Scandinavië, de
Slavische landen en Hongarije; daarnaast
de commedia dell' arte, het weder-oplevende volkstoneel, het Latijnse Jezuieten- en Benedictijnentheater en de modeopera, alles wordt behandeld met een
academische grondigheid en een ontzaglijke materiaalkennis. Het totale beeld
wordt telkens gevormd uit ontelbare his-
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torisch gewaarborgde details. Uiteraard
hebben we het hoofdstuk over de Nederlanden wat van dichterbij bekeken. Ons
toneelleven is in die tijd niet bepaald
baanbrekend geweest, het hoofdstuk is
dan ook kort. Van de Noordelijke Nederlanden wordt, met een scherpzinnige
nauwgezetheid en een merkwaardig aanvoelen van het belangrijke detail, een
levendig en kleurrijk beeld gegeven, al
ontbreken hier C. Huygens' Trijntje Cornelisdr. en Willem van Focquenbroch.
Erger is het gesteld met Zuid~Nederland,
dat, op W. Ogier na, door niemand vertegenwoordigd is. Het is wetenschappelijk onverantwoord, M. De Swaen hier
weg te laten (een rederijker naar geest
en inhoud, maar een barokmens door
levensomstandigheden) , om nog te zwijgen van het latijnse schooldrama, dat
precies in onze streken zo druk beoefend
werd (Malapert, Lumennaeus e.a.) . Het
nieuwe beeld van het Vlaamse toneel in
de 17e eeuw, dat Dr. Keersmaeckers rond
de figuur van Guilliam van Nieuwland
heeft opgehangen, is S. blijkbaar totaal
onbekend gebleven. Dergelijke leemten
zijn nog sterker merkbaar in de bibliografie; de Noordnederlandse is bijgewerkt
tot einde 1959, de Zuidnederlandse schittert door haar afwezigheid op de 19deeeuwse filologenschool na. Ook de citaten van Nederlandse zinnen of titels zijn
vaak erg slordig (p. 257, Wederzijds Huwelijksbedrog; p. 675, tot 6 maal toe:
Geschildnis) . ^-- Het dokumentenmate~
riaal is goed gekozen en bijzonder knap
gereproduceerd. Een omvangrijke internationale bibliografie, tijdstabellen en
naam-, plaats- en zaakregisters sluiten dit
keurige boek dat steeds, in wat het geeft,
betrouwbaar is, maar toch nog hiaten
vertoont die in verdere delen hopelijk
vermeden zullen worden. C. Tindemans
POERSCHKE, Karl, Das Theaterpublikum im Lichte der Soziologie und Psychologie (Die Schaubühne, 41) . — Lechte-Verlag, Emsdetten (Westf.) , z.j., 104
pp., ing. DM. 6.50.
Een drama heeft wellicht geen publiek
nodig om te ontstaan, maar bereikt daar
toch slechts zijn volledige uitwerking.
Wie is dit publiek, wat verwacht het van
het toneel, hoe reageert het er op? Deze
vragen vormen het thema van dit werk,
dat gepatroneerd is door C. Niessen
('Keulen) en A. Kutscher (München),
twee vorsers die hun leven lang gevochten hebben om de toneelkunde als zelfstandig vak aan de literairhistorici te ontnemen en er langzamerhand in schijnen
,
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te slagen, de akademische wereld van hun
goed recht te overtuigen. Het werk ontleent zijn begrippen nog aan de gebruikelijke esthetica, maar onderzoekt verder
autonoom de individualiteit van het toneelfenomeen en doorgrondt aldus het
mimisch oerinstinct van de mens.
C. Tindemans
HERING, G. F., Der Ruf zur Leidenschaft. — Kiepenheuer b Witsch, Keulen--Berlijn, 1959, 358 pp., geb. DM.
16.80.
Deze „Improvisationen über das Theater"
vormen een panorama van een leven in
dienst van het toneel. H., die een criticus
is en een regisseur, geschoold bij Max
Reinhardt, schrijft over wat hem in het
toneel heeft aangetrokken. Dit verklaart
waarom de hedendaagse dramaturgie alleen door Anouilh, Dürrenmatt plus een
algemeen overzicht wordt vertegenwoor.digd. De essays over Hofmannsthal, Wedekind en Nestroy groeien uit tot een
toneelcredo, dat moderne theatermensen
niet altijd zal overtuigen, maar respect
afdwingt door zijn eerlijkheid en zakelijke
informatie. De enigszins naieve dweep zucht die reeds in de titel schuilt en bij
de opstellen over Otto Brahm en de Meiningers de toon beheerst, wordt handig
verdoezeld door een vlotte en frisse jour~
nalistiek van het beste soort.
C. Tindemans
,

ECKERT, G., Die Kunst des Pernsehens.
Umrisse einer Dramaturgie. — Lechter
Verlag, Emsdetten (Westf.) , z.j., 110 pp.,
ing. DM. 5.80.
Een nieuw instrument schept nieuwe problemen. S. zet de moeilijkheden uiteen
waarmee de TV de verantwoordelijken
heeft overstelpt, en schotelt ons, enigszins
betweterig, een technisch vademecum
voor. Na een positief en helder onderscheid tussen de bedoelingen en mogelijkheden van film, radio en TV, worden
zowat alle onderdelen van de televisiefabriek uitgestald. Wie dus iets over het
drama voor de TV verwachtte (zoals de
ondertitel scheen te beloven) , komt bedrogen uit. Zowel de reportage en de
actualiteiten en het interview als de
groots opgezette kijkstukken worden sys-tematisch onderzocht. Het geheel blijft
nochtans tussen de klassieke twee stoelen
hangen: voor de doorsneekijker biedt het
te veel camerawenken, en de vakman
heeft er te weinig aan om er een verantwoorde artistieke vormgeving uit op te
kunnen diepen. C. Tindemans

KUNST EN
CULTUUR
FERNAU, JOACHIM, Encyclopedie der
oude schilderkunst. ~ W. Gaade, Den
Haag, 336 pp., 230 reproducties in kleuren, f 18.50.
In deze encyclopedie der oude schilderkunst heeft Joachim Fernau ongeveer
duizend korte, helder geschreven biographieën van kunstenaars bijeengebracht.
'Deze kunstenaars werden allen vóór de
19de eeuw geboren; daarmede toont de
schrijver wel nadrukkelijk aan, wat hij
onder de oude schilderkunst verstaat. De
voornaamste kunstenaars en kunstrichtingen van de laatste 160 jaar worden in de
epiloog op enkele bladzijden vermeld.
Dit interessante boek heeft verschillende
goede kanten: de biographieën zijn van
kunstenaars, die wel het meest belangrijk
zijn. Men krijgt hierover een eerste, vlotte
informatie. Een groot aantal gekleurde
afbeeldingen geven een eerste, meestal
goede indruk van de stijl van de kunsten
naars. De korte levensschetsen zijn pittig
geschreven; de schrijver probeert werkelijk een persoonlijke karakteristiek te
geven van de kunstenaars en doorgaans
slaagt hij zeer goed daarin. Men leest
daarom dit boek met veel genoegen en
men is geneigd, om het als een vlot verhaal door te werken. Fernau vermeldt
geen verdere litteratuur over de kunstenaars die hij bespreekt; het boek is dus
wel bedoeld als een eerste kennismaking
met de coryphaeën der kunstgeschiedenis.
Dat deze kennismaking prettig verloopt
is niet alleen de verdienste van Joachim
Fernau, maar ook van de uitgever, die
van dit boek een aantrekkelijk werk
maakte. C. de Groot
Werking. ^- Uitgeverij Werking, Amsterdam, 1960, geïll.
Een groep jonge kunstenaars, o.a. Nel
Waller Zeper, Hetty van Waalwijk, Flip
van der Burgt, Eva Mendlik, Pierre Bogaers Jr., Brigitte Post-Kray, Bernard van
Beurden, Hans Gerritsen, stellen zich in
dit cahier I voor aan *het publiek. Het is
een interessante kennismaking, want zij
hebben iets aan te bieden. Afbeeldingen
van het werk der beeldende kunstenaars
uit deze groep, maar ook gedichten, proza en muziek werden hier tot een boeiend
geheel gecomponeerd. Deze uitgave heeft
zeker de belangstelling getrokken, want
binnen drie maanden was een herdruk
van dit boekje noodzakelijk. Het werk,
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hier gepresenteerd, staat op behoorlijk,
vaak zelfs op uitstekend peil. Wij hopen
dat de volgende uitgaven, en dit mogen
er nog vele zijn, dit niveau blijven handhaven. C. de Groot
Ernst Voorhoeve beeldhouwer. Familieleden en vrienden hebben bij gelegenheid
van Voorhoeve's 60ste verjaardag hem
een soort album aangeboden, een uitgave,
waarin een dertigtal foto's van zijn artistieke produkten plus enige getuigenissen
van vrienden staan afgedrukt. Voorhoeve
beweegt zich hoofdzakelijk op het gebied
der kerkelijke kunst en heeft een zeer
eigen stijl, waaraan hij door de jaren
heen trouw bleef. De laatste foto is een
aangrijpende houtskooltekening van Gerard Bruning op zijn smartelijk sterfbed.
Het boek is te verkrijgen: Vossenlaan 20,
Nijmegen. P. van Alkemade
LEGNER, Anton, Der gute Hirte..— L.
Schwann Verlag, Düsseldorf, 1959, 53
pp., 55 afb., geb. DM. 12.80.
Het beeld van de goede herder lijkt ons
wel zeer vertrouwd, maar wanneer wij
naar concrete afbeeldingen ervan vragen
komen wij spontaan uit op de oudchriste..
lijke symbola, als wij tenminste niet zijn
blijven staan bij onze huidige porceleinen
Hümmelfiguurtjes. In zijn zorgvuldige en
boeiende studie over dit iconografische
thema toont Anton Legner dat er een weg
bestaat van de oudchristelijke voorstelling over de middeleeuwse miniatuur en
de barokke prent naar de huidige infantiele uitbeelding van de goede herder.
Een belangrijke aanwinst voor de Lukas-

biicherei zur christlichen Ikonographie.
G. Bekaert
Architecture, Formes + Fonctions, nr. 6,
1959. — Ed. A. Kraf f t, Lausanne, 224
pp., rijk geïll. Sfr. 15.
Bauten in Deutschland seit 1948. ~ Verlag Das Beispiel, Darmstadt, 1959, 190
pp. + 150 pp. adv., DM. 15.
In de zesde uitgave van het Zwitserse
jaarboek Architecture vinden wij een
aantal zeer gevarieerde studies in verband met de hedendaagse architectuur
over de wereld en heel bijzonder in Zwitserland. In een eerste deel komt het moderne Barcelona aan de beurt naar aanleiding van de werelddag van het urbanisme in 1959 gehouden. Na enkele kortere beschouwingen over de moderne
architectuur zoals ze zich in verschillende
landen ontwikkelde worden enkele belangrijke figuren ervan (Neutra, Rietveld,
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Lescaze, Torroja) tesamen met enkele
schilders en beeldhouwers (Pettoruti,
Schorderet, Lasserre) voorgesteld. Het
tweede deel is gewijd aan de hedendaagse
architectuur in Italiaans en Romaans
Zwitserland. Bauten in Deutschland seit
1948 heeft niets van de allure van het
Zwitserse jaarboek en is wel een beetje
minderwaardig voor een officiële uitgave
van de Duitse Bond van Architecten, die
met dit boek zijn tienjarig bestaan wil
gedenken. Het geeft overigens toch wel
een getrouw beeld van wat er in Duitsland omgaat. Het goede verdrinkt er in
het tamelijk middelmatige. G. Bekaert
NETZBAND, Georg, ESCHEN, Fritz,
Kunstpadagogische Anregungen 3 Bde.
Musterschmidt-Verlag, Göttingen, 19551959, 140-319-130 pp., 152-367-159 ill.,
geb. D.M. 76.
TRITTEN, Gottfrid, Gestaltende Kinder.hánde. . - P. Haugt Verlag, Bern, 1959,
174 pp., 64 pl., 11 klpl., gen. Zw. Fr.
19.50.
BOIVINEAU, S. René B., BOULER, A.,
L'Enfance de l'art. r-- Ed. Labergenc, Parijs, 1959, 120 pp., 36 ill., 25 klpl.
De erkenning van de kindertekening is
wel voor een goed deel te danken aan de
kunstenaars die het eerst de waarde van
de creativiteit die erin steekt hebben ont~
dekt en ze zelfs als een richtsnoer voor
hun eigen scheppende arbeid hebben verstaan. De pedagogen hebben zich na deze
ontdekking, niet onbetuigd gelaten en hebben gezocht naar de voorwaarden waarin
de kinderlijke creativiteit zich het best kon
ontplooien. Nu iedereen immers min of
meer aan die erkenning toe is, blijft juist
de vraag open hoe die creativiteit te stimuleren en te leiden. Georg Netzband in
samenwerking met de fotograaf Fritz
Eschen bezorgde als antwoord op de gestelde vraag een standaardwerk met een
overvloed aan documentatie. Netzband
spreekt vanuit de school en doorloopt min
of meer systematisch de verschillende studiejaren. Maar zijn ervaring reikt verder
dan de schoolmuren. Zij is ongemeen
boeiend voor allen die zich voor het kind
en voor de kunst interesseren en wie weet
of ook in hen het kind niet weer ontwaakt
met zijn open en dynamische verhouding
tot de werkelijkheid, die ook de kunst
eigen is. Minder systematisch en minder
uitgebreid vormen zowel het boek van
Tritten Gestaltende Kinderhánde als dat
van zuster Boivineau L'en f ance de ragt
een goede inleiding. Vooral het boekje
van de Parijse zuster is prettig en fris,
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met zeer mooie kleurplaten. Ook bij Tritten vindt men uitstekende reprodukties.
Deze auteur, in tegenstelling tot zuster
Boivineau, geeft een handleiding in de
strikte zin van het woord. Hij verzamelde
uit zijn eigen pedagogische loopbaan een
aantal kindertekeningen en geeft daarbij
telkens aan de technische gegevens over
het materiaal, de uitvoering, het thema...
Hij alleen behandelt ook het boetseren.
G. Bekaert
OXENSTIERNA, Eric Graf, Die Wild ger. .--- Verlag W. Kohlhammer, 1959,
240 pp., 65 ill., 88 pl., 8 klpl., geb. D.M.
36.~,
„Wij willen de Noormannen niet verheerlijken, ze ook niet veroordelen, maar ze
als echte, volwaardige mensen beschou
wen", schrijft de auteur in zijn inleiding.
Meteen klinkt een lichte polemische toon
door, waarin het gehele verhaal — want
het is een echt verhaal --• gesteld is. Blijkbaar bedrijft graaf Oxenstierna, die onze
lezers kennen door zijn artikel over de
Noordgermanen (Streven, dec. 1958, pp.
219-227) de prehistorie niet uitsluitend als
een positieve wetenschap die slechts munten en scherven onder elkaar vergllijkt en
dan zwijgt. Hij beschouwt de archeologie
als een observatiepost om de mens, de
mens van het Noorden, beter te leren kennen en hem tegen de verdenking, die op
hem ligt sedert de Noormannen WestEuropa plunderden, te verdedigen. Met
een uiterste vaardigheid beschikt hij over
alle stukken van het dossier, ontleedt ze
vlot en ernstig, zonder af te dalen in al
te technische details. Langs de Noormannen brengt hij ons in contact met een belangrijk deel van de vroegste Europese
geschiedenis. Een rijke illustratie laat het
beschrevene ook zien en toetsen. Prof. J.
O. Plassmann vertaalde voor dit boek enkele belangrijke documenten, waaronder
de reisbeschrijving van Alcuinus.
G. Bekaert
FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
TH. OEGEMA VAN DER WAL,
Waarom dromen wij? De betekenis van
dromen voor ons dagelijks bestaan. (Ad
Multosreeks No. 7) . .-- Uitg. Manteau,
Brussel/Den Haag, 1959, 208 pp., f 4.25.
Een op veel studie en ervaring berustende publicatie over een onderwerp, dat
vooral door de dieptepsychologie aan~

dacht kreeg. De auteur vermijdt eenzijdig.,
heden van de onderscheiden richtingen
in de dieptepsychologie, en hij laat op
belangwekkende wijze het persoonlijke in
de dromen zien. Het is jammer, dat in dit
essay zo vaak al te vage en algemene
opmerkingen voorkomen, die meer aan
leuzen doen denken dan aan zorgvuldige
wetenschap, terwijl de uitingen aangaande het christendom getuigen van een gebrekkige kennis en een psychologistische
instelling. J. M. Kij m
Prof. Dr. H. M. M. FORTMANN, Wat
is er met de mens gebeurd? Over de taak
van een vergelijkende cultuurpsychologie.
~ Uitg. Spectrum, Zitrecht/Antwerpen,
1959, 47 pp., f 1.25.
Een beknopt en rijk gedocumenteerd
overzicht van de vraagstukken, waarvoor
de cultuurpsycholoog zich geplaatst ziet.
Het gaat hier om een ordenen van kwesties, waarvan de actualiteit en belangrijkheid pas geleidelijk duidelijk ls geworden,
nadat in vele verspreide pogingen de
eerste terreinverkenningen hadden plaats
gevonden. J. M. Kijm
VINCHON, Jean, La magie du dessin.
Du griffonage automatique au dessin thérapeutique. (Bibliothèque neurorpsychiatrique de langue francaise) . •--- Desclée
de Brouwer, Parijs, 1959, 182 pp., F. 150.
Hier worden de verschillende aspecten
van het tekenen behandeld en speciaal
de diepere krachten die erin spelen en er
zich in uitdrukken. S. toont aan hoe
„krabbels" of spontane tekeningetjes, gemaakt terwijl de tekenaar met iets anders
bezig is, op zeer rudimentaire maar ondubbelzinnige manier voortkomen uit
complexe psychische mechanismen. Hetzelfde geldt voor versieringen, reclametekeningen en moderne kunstwerken, die
telkens de eigen psychische aanleg van
de tekenaar verraden. Enkele hoofdstukken worden gewijd aan de zin en de
doeltreffendheid van het „gekrabbel", en
zelfs van het spontane tekenen dat in
dezelfde lijn ligt, voor de patiënten zowel binnen als buiten de therapeutische
situatie. De hele studie brengt een zeer
verrijkend inzicht in de waarde en de
therapeutische mogelijkheden van het
tekenen. R. Hostie
MARCEL GABRIEL, Zijn en hebben.
Vert. van Dr. E. Brongersma. ^- Erven
J. Bijleveld, Utrecht, 1960, 176 pp., f 8.90.
Een wijsgeer van zeer eigen structuur is
de Fransman Gabriel Marcel. Hij biedt
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zijn inzichten en bevindingen graag aan
in de vorm van een dagboek, zijn gedachten noterend ongeveer van dag tot
dag. „Zijn en hebben" (het eerste deel)
is het derde boek dat Bijleveld in vertaling uitbrengt. Dr. B. Delfgaauw schrijft
er een goede inleiding voor, die de be .
langstellende lezer op heldere wijze inleidt tot het merkwaardige denken van
,deze psycholoog-filosoof. Marcel is een
zeer spiritualistisch denker die alles tot
de Godsidee herleidt, wat in „Zijn en
hebben" bijzonder tot uitdrukking komt.
Hij is de grote „tegenhanger" van Sartre,
die een volstrekt Godloochenaar is. Beiden volgen de existentialistische wijze van
denken, doch met volkomen tegengesteld
eindresultaat. Beiden hebben ook dit gemeen, dat zij hun ideeën realiseren in
dramatische werken. De vertaling is bijzonder gelukkig geslaagd.
P. van Alkemade
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190, over de houding van de Chinese en
Poolse communistische partijen in het geval Hongarije op p. 222. Dit doet in genen
dele afbreuk aan de degelijkheid van het
werk, dat ook hier te lande een grote verspreiding verdient. A. Van Peteghem

,

POLITIEK
NOLLAU, Gunther, Die Internationale.
•-- Verlag für Politik und Wirtschaft,
Keulen, 1959, 344 pp., ing. D.M. 15,80.
Het verschijnen van dit boek over het
internationalisme in het communisme mag
met grote vreugde begroet worden. Uit
vele publikaties over het communisme, en
ook uit Russische en andere documenten
heeft de auteur een standaardwerk gedistilleerd, iets waarin zelfs Borkenau met
zijn twee werken, The Communist International en Der Europáische Kommunismus nog niet geslaagd was. Met de wetenschappelijke preciesheid van een geboren historicus en de degelijke kennis van
een Sovjet-expert, is Nollau erin geslaagd
de onderlinge samenhang van de communistische partijen, alsmede hun afhankelijkheid van Rusland te bewijzen. Daar
doorheen schetst hij de activiteit van verschillende prominente persoonlijkheden,
die een grote rol hebben gespeeld in de
Komintern en de Kominform. Het boek is
opgebouwd rond drie themata: de oorsprong van het internationalisme; de Kom..
intern; de Kominform. Het besluit geeft
een blik in de toekomst. N. schrijft een
vlotte stijl, zodat het boek ons meesleept
tot het einde. Voorbehoud willen we
slechts maken voor enkele conclusies, die
nogal vlug werden geformuleerd, b.v. op
p. 180 over de rol van Zdanow in de
Kominform en over diens dood; over de
betekenis van het proces Slansky op p.

BRIGGS, Asa (Editor) , Chartist Studies.
^-- Macmillan Ei Co Ltd, Londen, 1959,
434 pp., geb. sh. 42.
Het Chartisme was de beweging die Engeland in de 19e eeuw het dichtst bij een
revolutie heeft gebracht. Twintig jaar
lang was het onzeker of de revolutie zou
doorgaan of niet. In 1839 verloor het
Chartisme zijn kans, daarna werd het gedecimeerd door de emigratie van vele zijner leiders en volgelingen naar de kolom.en. In dit boek wordt de geschiedenis van
de beweging nagegaan in enige belangrij-^
ke steden en graafschappen. Briggs heeft
deze lokale geschiedenissen samengebracht
en uitgegeven, en in een inleidend hoofdstuk maakt hij de balans op van het his .
torisch onderzoek in verband met het
Chartisme. De beweging is niet alleen belangrijk voor de geschiedenis van Enge~
land, maar ook voor die van het socialis
me in het algemeen. Mét de Parijse „Commune" heeft zij een grote invloed gehad
op Marx en zijn volgelingen, zowel als op
de meer gematigde arbeidersbeweging van
toen. Van het Chartistische project om
een ,,arbeiders-boeren"-communauteit op
te richten, naar Mao Tse-Tung's experimenten met de „communes", loopt één
weg. Alle bijdragen in dit boek zijn een
aanwinst voor de betere kennis van een
beweging waaruit het socialisme (in al
zijn facetten) is ontstaan.
Mark Grammens
COLOMBOS, C. John, The international
Law of the Sea. 4th Ed. .-- Longman,

Londen, 1959, 812 pp., geb.
„Men mag wel zeggen dat het internationaal zeerecht, zoals de zee zelf, altijd in
beweging is", zo zegt schr. in zijn inlei~
ding. Daarom was het nodig dit standaardwerk over zeerecht, naar aanleiding
van de 4e ed. helemaal te herzien. Het
werd gedeeltelijk herschreven en gevoelig
uitgebreid. Specialisten kennen dit boek
wel, anderen willen wij waarschuwen
voor twee grote gebreken. Het is welhaast uitsluitend vanuit een Brits standpunt geschreven, en heeft eigenlijk meer
waarde als een handleiding tot de Britse
leer in zake internationaal zeerecht dan
als een juridisch basiswerk. En het tweede tekort (dat schr, met vele eminente
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juristen gemeen heeft) : een te geringe
kennis van politieke geschiedenis en diplomatieke zaken. Eén voorbeeld: wat hij
zegt over de „Suez-zaak" van november
1956 is duidelijk slechts een weergave
van tendentieuze dagbladartikelen. (Overigens is hij zelfs verkeerd in details: Generaal Bruce, die de Uno-tr^iepen in
Egypte aanvoerde, behoort niet tot de
u.S. Army (p. 180) , maar is een Canadees) . Mark Grammens

SCHELLER, Georg, Von Lenin bis .... ?
— Verlag J. H. W. Dietz Nachf., Hanno~
ver, 1959, 376 pp., geb. D.M. 19,80.
S. is een heftig anti-communistisch sociaaldemocraat. Uitgaande van de feiten bestudeert hij het wezen van de verschillende revoluties, welke zich in Oost-Europa
hebben afgespeeld sinds 1905. Hij komt
tot twee grote onderdelen in zijn werk:
1. De opstanden der arbeiders en der boeren tot oktober 1917; 2. De_ tegenrevolutie
der bureaucraten vanaf oktober 1917. Als
tussenspelen beschouwt hij o.a. de incidenten van Kronstad in 1921, van Polen
en Hongarije in 1956. In dit alles ziet S.
de theorie van Milovan Djilas' De Nieuwe
Klasse geconfirmeerd. Hij tracht te bewij~
zen, dat de communistische revolutie
slechts voordeel heeft gebracht aan een
zgn. opperklasse, nl. het partij-apparaat,
en ziet daarin een tegenstelling tussen
Lenin en Marx. Zijn boek is een diepgaande beschouwing van het wezen van
de Russische revolutie en haar gevolgen.
Het vergt van de lezer echter een vertrouwdheid met Oost-Europese en Russische problemen en met de theorieën van
Marx en Lenin. Het verdient een aandachtige — én kritischer lezing. Wel
willen wij een voorbehoud maken voor
sommige van zijn conclusies. Op p. 23
schrijft hij letterlijk dat de ondergang van
het absolutisme zou begonnen zijn. Het
Westen zou er goed aan doen de kracht
van het communisme niet te onderschatten. A. Van Peteghem
MULENZI, J., L'internalisation du phénomène colonial (-Colt. de l'Ecole des
sciences Politiques et Sociales, Univ. de
Louvain, 156) . , Edit. du Treurenberg,
Brussel, 1958, 164 pp., Fr. 225.
De grote kolonisatieperiode van het einde
der vorige eeuw - was reeds gekenmerkt
door het ontluikend bewustzijn van inter nationale verantwoordelijkheid en toezicht. 'De absolute soevereiniteit en _het
koloniaal exclusivisme moesten reeds in
het verdrag van Berlijn . (- 1.885) wijken
,

voor een algemeen recht van toezicht, nog
zonder inmenging, van de „beschaafde"
naties. Onder invloed van bepaalde idealistische stromingen, waarvan president
Wilson der U.S.A. de protagonist was,
kwam men tot een eerste vorm van institutionele internationalisatie in het raam
van de Volkenbond: na de eerste wereldoorlog werd aan sommige koloniserende
mogendheden mandaat verleend, om de
vroegere Duitse gebieden onder internar
tionaal toezicht te beheren. De periode
tussen de twee oorlogen zag een achteruitgang van het fenomeen der internationalisatie wegens het toenemend wantrour
wen der mogendheden. De Conferentie
van San Francisco (1945) ging echter
over een zekere verruiming van het toezicht over de koloniën; niettemin werden
in de teksten heel wat dubbelzinnigheden
welbewust opgenomen om aan ongewenste inmenging te ontsnappen. De auteur
van deze studie, een Ruandese priester, is
erin geslaagd op merkwaardig objectieve
wijze — sine ira et odio — het geschiedkundig verloop te schetsen van deze ge-'
leidelijke internationalisatie. Het inleidend
hoofdstuk over de morele grondslagen
van de kolonisatie en over de juridische
aspecten van de soevereiniteit, vormt echter een heksenketel van definities, die niet
genoegzaam in een geordend systeem wer
den geïntegreerd. H. De Decker
,

-

HAGIOGRAFIE
EN BIOGRAFIE
GOERRES, I. F., Der góttliehe Bettler.
.-- .J. Knecht-Verlag, Frankfurt, 1959, 224
pp., geb. D.M. 8.80.
Van de acht hier gebundelde artikelen
handelen zes over bepaalde heiligen, twee
andere over de dichters Reinhold Schneider en Bergengruen. De waarde dezer teksten is ongelijk. Maar wat men na lezing
als belangrijk overhoudt loont werkelijk
de moeite. Daartoe rekenen we vóór alles
de eerste verhandeling over de armoede
van Franciscus van Assisië: een prachtig
stuk proza, een trefzekere intuïtie om het
heilige te onderkennen, en een fijnzinnig
ontledingsvermogen in het beschrijven
van de goddelijke en menselijke inhoud
ervan. In het tweede artikel, dat de conclusies van haar groot werk over Therer
sia van Lisieux herneemt, en in „Reinhold
Schneiders Unglaube oder die negative
Mystik" komt een andere, zijde van Górr
res' talent aan bod. Men verneemt er weer
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de toon van Brieven aan de Kerk. Weinige katholieken hebben na de oorlog zo
lucide en zo vrijmoedig over de toestan-^
den binnen de Kerk durven en kunnen
schrijven als Ida Frederike Görres. Zij
kan het, omdat de toon zelf van haar kritiek een meer dan gewone liefde voor de
Kerk verraadt. Wel laat zij zich soms
meeslepen door haar gevoelige literaire
zeggingskracht; bij haar beschrijving van

wat zij Schneiders „negative Mystik"
noemt, kan men b.v. de vraag stellen of
dit de werkelijke beleving van Winter in
Wien geweest is. Een diepe religieuze intuïtie en een sterk ontwikkeld observatievermogen krijgen in deze geschriften om
beurten de voorrang. Door beide samen is
zij een van de grote katholieke schrijfsters
van het na-oorlogse Duitsland.
G. Achten
A. M. HADFIELD, An Introduction to
Charles Williams. , Hale, London, 221
pp., 21 sh.
Charles Williams stierf in mei 1945. Hij
was acht en vijftig. Het grootste gedeelte
van zijn leven bracht hij door bij de Oxford University Press. Van heel eenvoudige afkomst, en zonder universitaire opleiding, veroverde hij zich moeizaam en
geleidelijk een plaats onder de critici van
naam, terwijl hij daarnaast langzaamaan
ook als echt dichter werd erkend. Zijn
gedichten hebben als regel een diep religieuze inslag; de religieuze inhoud is echter geenszins conventioneel, hetgeen belette dat hij ooit een populair, of zelfs

algemeen gewaardeerd dichter werd. De
romans die hij schreef zijn eveneens geinspireerd door een religieuze problematiek, die hem in de dertiger jaren tot de
ontdekking voerde van Kierkegaard. --•
Velen, waaronder schr. dezes, kwamen
onmiddellijk onder de indruk van Williams' persoonlijkheid. Het boek onder
bespreking legt hiervan duidelijk getuigenis af. Tegelijkertijd geeft het een nuttige inleiding op het oeuvre van deze
dichter-criticus. Een tekort lijkt ons dat
schr. te weinig belangstelling toont voor
het leven thuis van deze oprechte christen, en te exclusief geoccupeerd is met
zijn arbeid voor de Oxford University
Press en zijn literair werk. W. Peters

MICHAEL DE LA BEDOYERE, Frangois de Sales. -- Collins, London, 1960,
256 pp., 12 sh.
De bekende hoofdredacteur van The
Catholic Herald heeft ditmaal zijn liefde-

volle arbeid besteed aan een degelijke
biographie van de patroon der journalisten, Franciscus van Sales. Schr. heeft niet
de pretentie een originele studie het licht
te doen zien, evenmin als dit zijn bedoeling was toen hij het leven schreef van
Savonarola, hetgeen we destijds hier be~
spraken. Hij benut de bronnen en wetenschappelijke studies over deze heilige
humanist en slaagt er bizonder goed in
de klemtonen juist te leggen, zodat de
persoon van de heilige tegen de achtergrond van zijn tijd scherp en helder naar
voren treedt. Zoals van deze journalist te
verwachten valt, wordt een verantwoor
de en zeer leesbare schets gegeven, die
voortdurend de sporen draagt van waarlijk een labour of love te zijn. Het is een
heiligen-leven van het goede soort --- hetgeen geen geringe verdienste is.

W. Peters
COGNET, L., Vincentius a Paulo, foto's
van L. von Matt, vert. J. Baeyens. --Desclee de Brouwer, Brugge, 1959, 247
pp., 190 ill., ing. Fr. 200, geb. Fr. 250.
De heiligenlevens die ontstaan zijn in samenwerking met de foto-kunstenaar von
Matt vinden terecht veel bijval. En ook
deze uitgave over Vincentius a Paulo is
een prachtig en boeiend kunstwerk geworden. Zowel de keuze der foto's als de
ordening der opeenvolgende beelden en de
technische afwerking ervan voeren ons
binnen in de geest van de heilige in zijn
tijd. Als voorbeeld van suggestieve kracht
door fotografie verwijzen we naar de
foto-reeks van Nr. 80 tot 86, waar in
enkele gravures uit de XVIIe eeuw het
ellendig bestaan der galeislaven wordt geschetst; en na de uitbundige praal, die
Parijs in het jaar 1660, het sterfjaar van
de heilige, bij de intrede van Lodewijk
XIV en van de koningin ten toon spreid~

de (Nr. 174-177) , krijgen de daarop volgende foto's van de figuur en het werk
van Vincentius een zo vanzelfsprekende
duidelijkheid, dat het wezen der heiligheid
voor ons als het ware tastbaar wordt: de
doorbraak van het heilige in de geschiedenis der mensen. Dit werkeist van ons
een grotere inspanning dan het louter
plaatjes kijken. P. Cognet zorgde voor de
juiste tekst: directe feiten en oorspronkelijke documenten laten de tijd en de heilige
zelf aan het woord. De bewerker van de
Nederlandse uitgave heeft nogal wat taalfouten en stijlslordigheden in zijn tekst
gelaten. Hetgeen een werk van zulk gehalte ontsiert! G. Achten
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DROUZY, M., La double vocation de
sainte Thérèse de Lisieux (Etudes Religieuses, 743) . ~ La Pensée Catholique,
Brussel, 1959, 96 pp.
In enkele korte, maar goed gedocumenteerde hoofdstukken ontwikkelt de auteur
van dit mooi geschreven boekje de krachtlijnen van Theresia's „kleine weg". Hij
toont bijzonder juist aan hoe de originalir
teit van haar heiligheid hierin ligt dat zij
het strakke heiligheidsschema van haar
tijd heeft doorbroken. Zij ,democratiseert'
als het ware het heiligheidsideaal. En zij
doet dit zeer bewust: zij wil een hulp zijn
voor de kleine zielen. In het laatste hoofdstuk behandelt schr. dan haar zogenaamde
tweede roeping: de geloofscrisis van haar
laatste levensjaar, die zij zelf omschreven
heeft als het „mede aanzitten aan de tafel
der zondaars". Op enkele plaatsen liet de
auteur zich wellicht onder invloed ook
van vroegere biografen, verleiden tot een
o.i. te eenzijdige interpretatie: zo b.v.,
waar hij de engheid van leven in de f ami~
lie Martin beschrijft, of waar hij de ,,cor
recties" in de eerste uitgave van Histoire
d'une ame hekelt; ook neemt hij in het
laatste hoofdstuk Theresia's eigen woorden over het onbegrip dat zij bij enkele
van haar medezusters ondervond, al te
dramatisch op. Wij menen dat de Theresia-literatuur op dit ogenblik van zulke
vooroordelen dient gezuiverd te worden.
Zij zijn even schadelijk voor een juist inzicht als sommige zoeterige verklaringen
van de oude biografen. G. Achten
-

VARIA
MEER DE WALCHEREN, Pieter van
der, Alles is liefde.— Desclée de Brouwer, Breda, 1960, 150 pp., f 7.50.
Men zou dit boek enigszins als het testament van Pieter van der Meer kunnen
beschouwen. Vanuit zijn Benedictijnenabdij en op zeer hoge leeftijd ziet hij nog
eens terug op zijn leven en vertelt van
zijn bekering en omgang met Léon Bloy,
met Raissa Maritain en van de dierbaren,
die hem voorgingen naar de eeuwige aanschouwing, zijn vrouw en zijn zoon. Het
is een werk van diep christelijke zin, van
vrede, vreugde en overgave, en alles is
als gedrenkt in een gouden avondlicht.
De talloze vrienden van Pieter zullen dit
troostende en opwekkende boekje met
ontroerende vreugde lezen en wellicht de
man benijden, die zo zichtbaar door God
gegrepen en zo wonderlijk aan de hand
geleid werd. J. van Heugten

HOUBEN, R., DELEECK, H., e.a.,
Maatschappelijke Zekerheid. 2de Vlaamse
Sociale Studiedagen, 1959, Oostende. ~
C.V.P.-Studie-Centrum, Brussel, 1959,
137 pp., ing. Fr. 50.
Het stelsel der Maatschappelijke Zekerheid in ons land, gegroeid uit de coördi
natie van verschillende instellingen van
sociale voorzorg, heeft zulk een omvang
bereikt, dat een grondige hervorming van
de structuur zelf onontbeerlijk is geworden. De 2de Vlaamse Sociale Studiedagen
in april 1959 te Oostende werden aan dit
onderwerp gewijd. Dit boek bevat o.m.:
een accurate diagnose door H. Deleeck;
een uitvoerige economische studie door
V. Van Rompuy, waarin gewezen wordt
op de weerslag van de verschillende stelsels; een beschrijving van enkele aanvul-lende aspecten door L. Tindemans. De
slotindruk, na lezing van deze referaten,
is vrij vaag. De technische exposés van
alle voor en nadelen houden ons in beraad. De politicus zal een beslissing moeten treffen. Het wil ons voorkomen dat de
in te slane weg van een grotere centralisatie en administratieve vereenvoudiging
aan de top, mits ruime onafhankelijkheid
t.a.v. de uitvoerende macht, algemeen
aanvaard en noodzakelijk is. Hoe open
het gesprek ook was, toch ontkomen we
niet aan de indruk dat ook in christelijke
politieke milieus achter de verdediging
van een gewettigd personalisme en plura-lisme onvermijdelijk enige taboes van verkapt individualisme en van bestaande mutualistische, patronale en syndicale belangen schuilgaan, zodat een waarlijk grondige sanering van de M.Z. enigszins problematisch blijft. In die zin onderschrijven
we ten volle de uitspraak van senator
Custers: „Het bestaande wijzigen is vaak
veel moeilijker dan nieuwe vormen scheppen" (p. 132) . H. De Decker
MACKAY, M. C. J., Het atoomvraagstuk
en de mens. — Nederlands Genootschap
voor Internationale Zaken, Den Haag,
1959, 88 pp.
In dit zeer gecondenseerd verslag wordt
een indrukwekkende som van gegevens
en uitspraken betreffende de menselijke
aspecten van de kernenergie verzameld.
Na een overzicht van de gangbare opinies omtrent de politieke en strategische
problemen welke door de atoomwapens
worden gesteld, volgt een dieper onderzoek van twee punten: 1) de aard en de
omvang van de werking van de kunstmatige radioactieve elementen op mens
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en natuur; 2) de medische en biochemische aspecten van het vraagstuk atoom
energie en mens. De schrijfster van dit
boek is zenuwarts en heeft een bijzondere belangstelling voor de studie van
internationale betrekkingen. Deze dubbele bevoegdheid stelt haar in staat de
kloof tussen twee kennisgebieden die el
kaar haast stelselmatig ignoreren, te overbruggen: de medische wetenschap met
haar algemeen menselijke inslag enerzijds, en, anderzijds, de kennis van politieke en militaire aangelegenheden die zo
vaak overschaduwd worden door beschouwingen van macht en geweld. Daar
zij haar bevindingen toetst aan het kritisch onderzoek van een omvangrijke literatuur en vrij houdt van ieder beroep op
sensatie, krijgen haar conclusies een onmiskenbare autoriteit. Zoals de auteur
zelf concludeert, is het atoomvraagstuk
waarlijk een symptoom van een tijd die
zijn problemen niet meer beheerst.
P. Ruys

JUNGER , Ernst, An der Zeitmauer.
E. Klett-Verlag, Stuttgart, 1959, 314 pp.,
geb. D.M. 19,50.
E. Jünger heeft zich in dit merkwaardig
essay aan een werkelijk grootscheepse
onderneming gewaagd: het begrijpen van
de situatie van de mens niet alleen in zijn
historische, prehistorische en oerhistorische perspectieven, maar tot in zijn metahistorische en cosmische dimensies. Een
onachterhaalbare levenswet richt de ont^;wikkeling van het mensdom en brengt
steeds fundamentele verrassingen. De
prestatie van het doorbreken van de geluidsmuur wordt in de schaduw gesteld
door het heel wat gevaarlijker avontuur,
zich voortdurend te bevinden aan „de
muur van de tijd", d.i. voortdurend te leven in de imminentie van onvermoede
kenteringen van het bestaan. De oude
wijsheid dat de mens de maat en de zin
der dingen is, houdt J. voor twijfelachtig.
Het is hem evident dat de mens niet alleen als historisch wezen verandert, maar
zich eveneens „aus seinem historischen
Wesen heraus verrandert". Dit alles stelt
de kwestie van een ,,metahistorische Zeiteinteilung", van een absolute tijd die zich
blijkbaar in het steeds weer doorbreken
van de tijdsmuur openbaren zal. Het wettigt de poging om heel „de historische en
zelfs de biologische chronistiek ondergeschikt te maken aan een aardhistorisch
systeem" waarvan J. de grote perioden
probeert af te bakenen. Een onderwerp
als dit kan, althans in zijn geheel, wel niet
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anders dan essayistisch behandeld wor
den. Anderzijds komt het essay-genre zo'n
onderwerp ook zeer ten goede, vooral
wanneer het essay beoefend wordt met
het onbesproken meesterschap van een
E. J. Het biedt de auteur de mogelijkheid
om aan zijn gedachte een schittering te
verlenen die door een strikt wetenschappelijk exposé moeilijk geëvenaard wordt,
en het is uiteraard niet op een scherp on~
derscheid van objectieve waarheid en subjectieve visie ingesteld. Dit laatste dient
echter niet uitsluitend als een negatieve
eigenschap opgevat te worden. Het verklaart ook de suggestieve kracht die van
een goed essay uitgaat. Een echt essay is
bovendien van nature bescheiden, het
openbaart niettemin zeer duidelijke tendenties. Nu wekt de fundamentele strek-.
king van J.'s essay wel enige bedenking.
J. heeft het fenomeen „mens" immers in
zo eindeloos wijde perspectieven gesitueerd, dat het weinig scheelt of de mens
wordt hierdoor tot een episode van een
Erdgeschichte gereduceerd. Het laatste
woord schijnt wel aan „unsere Mutter,
die Erde" te zijn. Zeker, de Aarde heeft
een tegenspeler, de Geest. Alleen wordt
deze Geest zelf weer hoofdzakelijk als
een „kosmische kracht" gezien. Het schijnt
dus wel dat J., niettegenstaande een
uiterste verwijding van perspectieven,
toch nog in een vrij horizontale bestaansbeschouwing gevangen is gebleven. De
vraag naar een opstijgende betekenis van
de mens werd vrij wel ontweken. Het is
dan ook te vrezen, dat de opwekking tot
optimisme waarmede het boek besluit, en
de verzekering dat „indien wij zelf het
maar niet opgeven, onze moeder de aarde
ons niet in de steek zal laten", in menige
concrete omstandigheid van het leven,
toch maar als een halve troost zal worden
aangevoeld. L. Vander Kerken
-

LENNEP, R. Van, Begrippen van burgelijk procesrecht van Belgisch-Kongo.
~ Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1959, 116
pp., ing. Fr . 350.
Na een tiendelig werk over het Belgisch
burgerlijk procesrecht, wijdt S. nu een
analoge studie aan het recht van BelgischKongo. De drie klassieke afdelingen vinden we ook hier ontwikkeld: de rechterlijke inrichting, de bevoegdheid (die beide sinds het decreet van 8 mei 1958 een
hele verandering ondergingen) en tenslotte
de rechtspleging. Steeds aansluitend bij en
verwijzend naar zijn uitgebreide studie
over het metropolitaanse recht, vermocht
S. zijn uiteenzetting overzichtelijk te hou
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den en tevens het essentiële mee te delen.
Vanaf zijn inleiding betoogt S., en hij illustreert het door zijn verhandeling heen,
dat Kongolees recht Belgisch recht is,
daar beide uitgaan van dezelfde wetgever. Het Belgisch recht mag niet beschouwd worden als vreemd recht, dat
enkel gelden zou inzover het de uitdrukr
king is van algemeen aanvaarde rechtsprincipes. Had de Kongolese rechtsleer
deze stelling in het verleden beter voor
ogen gehad, dan waren er heel wat ver~
gissingen vermeden. Voor rechtsgeleerden, studenten en ambtenaren.
L. Braeckmans
ARTHUS, André, Les mystères de la vie,
expliqués aux enfants. Album illustré pour
l'enfant par A. et J. Mercier. Livre pour
les parents. — Editions Ouvrières, Parijs,
1959, 48 pp. (ieder), ing. Fr.Fr. 810.
Dit voorlichtingsboekje bevat een afzonderlijk deeltje voor de ouders, waarin
eerst uiteengezet wordt, waarom, wanneer
en hoe voor te lichten, en dan een commentaar gegeven wordt welke zij kunnen
gebruiken wanneer zij hun kinderen het
andere deeltje ter hand stellen. In dit
tweede deeltje vinden de kinderen beneden de twaalf jaar een korte commentaar
bij tekeningen en foto's, waaruit zij de
grondgedachte over het leven leren. Het
geheel is technisch knap gesteld door een
arts-psycholoog. Ons komt het nochtans
voor dat S. er niet in slaagt, te gelijkertijd
met de uiteenzetting over het fysische, de
verhevenheid van het mysterie van het
leven te doen aanvoelen. Misschien komt
dit wel doordat hij de godsdienst een te
uiterlijke plaats toekent en doordat hij met
opzet enkele minder gelukkige uitdrukking
gen aanwendt. L. Braeckmans
CHéRY, H..Ch., L'of fensive des sectes
(Rencontres, 44) . — Edit. du Cerf, Parijs,
1959, 528 pp., ing. Fr. Fr. 12.
Het boek van Chéry, waarvan thans reeds
de derde druk verschijnt, is — voor
Frankrijk althans — wel het beste docur
mentatie. en voorlichtingsboek over de
zich christelijk noemende sekten. De sigr
nalisatie~fiches, met meer algemene gege
vens over de betrokken sekten, die de
schrijver aan de behandeling van de sper
cifiek-Franse toestanden laat voorafgaan,
geven trouwens aan zijn boek ook een
universeel-documentaire waarde, over de
grenzen van Frankrijk heen. In deze nieur
we uitgave werden statistieken verbeterd
en aangevuld, een aantal nieuwe gegevens

(o.m. over „Le Christ de Montf avet" )
ingelast en de bibliografie bijgewerkt.
Speciaal bruikbaar is de toevoeging van
een tabel met de rado- en TV-uitzendin~
gen in de Franse taal, zowel van de katholieke en protestantse Kerken als van
de voornaamste sekten. L. Monden
ARADI, Zsolt, Wunder, Visionen und
V ller.Verlag, Salzburg,
Magie. — O. M
1959, 384 pp., geb. D.M. 15.70.
Het gebied van het paranormale en van
het wonder oefent een grote aantrekkingskracht uit op onze tijdgenoten. Het is dan
ook in de laatste jaren een welkom thema
geworden voor de journalistiek. Welk een
riskant thema het bovendien is, wordt
door dit boek van de Hongaars.-Amerikaanse journalist Zsolt Aradi maar al te
duidelijk geillustreerd. Beter dan het oorspronkelijke The Book of Miracles geeft
de Duitse titel de juiste inhoud van het
werk weer: het is een soort reportage over
de wereld van het wonderbare, zowel het
goddelijk gewerkte als het demonische en
het natuurlijk-parapsychologische. De oningewijde lezer zal het als een roman verslinden. Het verstrekte feitenmateriaal is
trouwens, op vele detailonnauwkeurigheden na, vrij trouw van de gebruikte bronnen overgenomen. Om echter die bronnen
kritisch te schiften beschikte de auteur
over te weinig vakkennis; ook de gebruikte documentatie is vrij ongelijk: terwijl
sommige hoofdstukken „bij" zijn, doen
andere verouderd aan. Wat de wijsgerige, psychologische en vooral theologische
achtergrond van de behandelde problemen betreft, schiet hij over heel de lijn
tekort, zodat hij de lezer veel meer vragen
dan oplossingen zal bijbrengen.
L. Monden
RINGEL, Erwin, Einfiihrung in die
Grundprobleme der Neurose. --- Verlag
Herder, Wien, 1959, 133 pp., S 32, D.M.
5.40.
Het wezen, de ontstaanswijze en de vormen van de neurose, mitsgaders de princir
piële lijnen van de psychotherapie worden
door de auteur op een zeer heldere manier
uiteengezet, terwijl speciaal rekening
wordt gehouden met de gezichtshoek van
de zielzorgers. Een afbakening van de
psychotherapie tegenover het werkgebied
van de zielzorger is in het laatste hoofdstuk duidelijk onder woorden gebracht. In
grote trekken is het uitgangspunt van
Ringel psychoanalytisch van allure. Hoewel hij nog andere dan alleen exogene
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factoren in de genese van de neurose
voor mogelijk houdt, worden de endogene
momenten niet nader genoemd terwijl toch
zelfs Freud zich ooit t.o.v Binswanger
heeft uitgelaten als volgt: „Die Konstitution ist alles". Afgezien van deze ene
kanttekening, kan dit boekje ten zeerste
aan een ieder worden aanbevolen ter
oriëntering op dit moeilijke wetenschapsgebied. Een vertaling in het Nederlands
zou ook stellig vruchten afwerpen.
J. J. C. Marlet

CHARLES - PICARD, Gilbert en Colette,
Zo leefden de Carthagers. Vert. ---- Hol-.

landia N.V., Baarn, 1960, 276 pp., f 9.50.
In de „Zo leefden......-serie, die de geschiedenis en de levenswijze der oude volken beschrijft, verscheen dit werk van G.
en C. Charles-Picard in Nederlandse vertaling. Men kan er ongeveer alles in vinden, wat de historiologie en de archeolor
gie van deze Phenicische volksplanting,
die door Rome meedogenloos werd vernietigd, zijn te weten gekomen. Carthago

liet ons geen kunstwerken in beeld of geschrift na, zoals Athene, en het moet een
uiterst moeizame studie geweest zijn om

door middel van duizenden detailcitaten
en -vondsten het oude Carthago voor de
lezer op te roepen. De auteurs zijn daar
echter in geslaagd en hebben een boeiend
relaas over Carthago's wel en wee weten
op te stellen. Onwillekeurig denkt de
lezer, mét de auteurs, aan de klassieke
roman over Carthago, Salammbó van
Flaubert. Het tekent en pleit voor de
schrijvers van het boek dat zij bekennen
dat, hoewel de roman geen geschiedkundig handboek is, Flaubert toch wellicht
iets van het wezen van Carthago heeft
weten vast te leggen, dat de historicus
ontgaan zal. Zo leefden de Carthagers
zal iedereen boeien die belang stelt in
geschiedenis. P. van Alkemade
CARRé, O.P., A. M., Celibaat van de
vrouw. Vert. Uitg. Sint-Willibrordus,
Deurne. Voor België Overijse. 1959, 195

pp., f 6.50.
Pater Carré heeft in zijn boekje Le celibat
est-il un échec? een aantal uitstekende beschouwingen en getuigenissen, grotendeels
van vrouwen, gebundeld die het leven
der ongehuwde vrouw behandelen. Het
gaat over de ongehuwde vrouw nu, in
deze tijd. De opstellen zijn geschreven
met Franse geest en charme en bekoren
zowel door vorm als inhoud. Het diepst
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graaft, dunkt mij, Joseph Folliet met „Celibaat en maatschappij". Het is een boekje
dat niet slechts door ongehuwde vrouwen
zal gesavoureerd worden. Ieder die belang
stelt in de huidige tijdsproblemen zal dit
optimistische werkje met nut ter hand nemen. J. van Heugten

CORATHIEL, E. H. C., Obe^rammergau
and its Passion Play. — Burns and Oates,
London, 1960, 147 pp., illustr., 15 sh.
Dit interessante boek bevat alle informatie die men omtrent de passiespelen, de
spelers en het dorpje zelf verlangt. Het
bestrijkt vrij wel het gehele terrein, van
het eerste ontstaan der spelen tot het
laatste advies voor de toeschouwer van
vandaag, te weten de thermosfles! Voor
degenen die dit jaar de spelen bezoeken
lijkt het een bijna onontbeerlijk boek, willen zij tenminste begrijpen en ondergaan

datgene wat juist deze spelen reeds eeuwen lang iets unieks geeft. W. Peters
Aula-boeken, Het Spectrum.
LO WITH, Karl, Wereldgeschiedenis
wijsgerig en bijbels gezien. Vert.
Een merkwaardig boek, dat filosofische
geesten zal boeien. Het bestrijdt de geschiedenis-filosofie van en sinds Hegel
om, retrogressief, terug te keren tot de
Bijbel, die, vijandig aan alle geschiedenisfilosofie, een bovennatuurlijk koninkrijk
verkondigt. f 2.25.

Prof. Dr. B. H. SLICHER VAN BATH,
De agrarische geschiedenis van WestEuropa (500-1850).
Een interessante beschrijving van het
vroeger bijzonder belangrijke agrarische
leven vanaf het Romeinse rijk tot het 'begin der industrialisatie. f 3.50.

W. H. J. SPROTT , De mens in groepsverband. Vert.
Sociologie en psychologie hebben steeds
meer oog gekregen voor het groepsleven
der mensen. Dit boekje houdt zich bezig
met dit groepsverband en analyseert het
gedrag der mensen in verschillende
groepsverhoudingen. f 1.90.
Prof. Dr. C. F. SCHEFFER en Prof. Dr.
M. J. H. SHEETS, Geld en overheid.
Twee Tilburgse hoogleraren beschrijven
hier op heldere wijze de kringloop van
het geld in het economische leven en de
invloed van de overheid op de geldcirculatie. f 1.90.

R. S.
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Tyrolia Verlag uitgaven.
MESSNER, Johannes, Das Wagnis des
Christen. — Tyrolia-Verlag, Innsbruck,
159 pp., D.M. 5.80.
Dit boekje biedt een diepzinnige en indringende beschouwing over het lijden,
het grote probleem der mensheid. Oorspronkelijk in het Engels geschreven, verschijnt het hier in een nieuwe en vermeerderde uitgave.
DANDER S.J., Franz, Kleine Marienkunde. ~ Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 98
pp., D.M. 4.80.
Zoals de titel aangeeft, vindt men hier
een eenvoudige, heldere uiteenzetting volgens het evangelie en de theologie van
Maria's grootheid en heerlijkheid.
CASPER, Josef, Sekten Seher und Betriiger. ^- Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 106
pp., D.M. 4.20.
Josef Casper heeft bijzonder studie gemaakt van het sektenwezen en geeft in
dit werkje een kort overzicht over een
aantal, meestal Amerikaanse, sekten.
C. S. LEWIS, The Four Loves. — Geoffrey Bles, London, 1960, 160 pp., 12 s.
6 d.
Opnieuw bewijst Dr. Lewis ons een goede
dienst met een leerzaam en stimulerend
boek. Ditmaal is het onderwerp verschillende soorten van liefde. Er is de laatste
jaren veel geschreven over Eros en Agapè en de liefde die hiervoor, hierachter
en ertussen ligt; menigmaal was het niet
gemakkelijk het argument te volgen, var
ker nog gebeurde het dat verwarring
resulteerde voor degewone lezer. Prof.
Lewis wil deze gewone lezer helderheid
bijbrengen in, belangstelling voor een
ingewikkeld onderwerp, en neemt hem
daartoe mee op zijn eigen ontdekkingsreis. Hij vermijdt vreemde woorden en
vak-terminologie, blijft uit de buurt van
philosophie en psychologie, maar laat de
lezer zien wat er te observeren valt wanneer twee mensen zich tot elkander ge.trokken voelen. Hij bespreekt dan affectie, vriendschap, eros en caritas (hij ver-.
mijdt het woord agapè) , daarbij voortdurend uitgaand van, of illustrerend door
eenvoudige, iedere mens aansprekende
voorbeelden. — Er is in dit boek een
rijkdom aan christelijke wijsheid, die hetgeen we in vele andere boeken over de
liefde in allerlei vormen tegen kwamen,
verre overtreft, zowel in diepte als helderheid. W. Peters

MICHAEL ARMINS, The Great Decision. — Heinemann, London, 1960, 252
pp., 18 sh.
Deze studie bedoelt ons te geven the
secret historg of the atomic bomba en zij
kwijt zich van deze taak op een wijze die
boeit en ontstelt. Onder herhaaldelijke
verwijzing naar aanhalingen uit officiële
documenten worden we op de hoogte gebracht van de hoogst geheime voorbereir
dingen, de gesprekken, de beslissingen, de
bezorgdheid, zelfs de spionage, die alle
deel uitmaken van de geheime geschiedenis van de atoombommen die boven
Japan werden afgeworpen. De geweldige
activiteit op natuur-wetenschappelijk, politiek en militair terrein wordt gedetailleerd weergegeven.— De studie verstrekt
echter veel meer dan een serie verantr
woorde gegevens met betrekking tot de
geschiedenis van . de bom. Schr. is een
boeiend verteller, en een knap instructeur;
daarbij heeft hij duidelijk zijn eigen standpunt in deze zaak, hetgeen zijn schrijven
een bewogenheid geeft die juist, dank zij
het sobere en niet-opdringerige karakter
ervan, de lezer onherroepelijk betrekt bij
de tragiek en het probleem van deze eerste bom. Schr. geeft een sterk, maar ook
erg triest verhaal, dat des te geloofwaardiger is daar het ieder spoor van sensatie
mist. W. Peters
L'Abbé Jules Monchanin (Eglise Vivante) . — Casterman, Doornik, 1960, 200
pp., 3 pl., ing. F. 75.
Dit boek bestaat uit drie delen: een beknopte biografie door E. Duperray, een
reeks getuigenissen van vrienden en bewonderaars, en negen korte teksten van
Abbé Monchanin zelf. Het geheel is meer
een huldeblijk aan een groot man dan een
grondige studie van zijn gedachten en
zijn methode. F. De Graeve
BURLAND, C. A., Man and Art. ~ The
Studio Publications, London, 1959, 39
pp., 96 pl., 22,5 ' X 29 cm geb. 35 s.

Man and Art van C. A. Burland wil de
eenheid aantonen van de veelvuldige
kunstuitingen die de menselijke geschiedenis over de wereld heeft gekend. Door
de uiterlijke stijlverschillen heen geeft het
kunstwerk uiting aan wezenlijke menselijke houdingen die in alle kunststijlen en
op alle kunstniveaus steeds dezelfde blijven en die men archetypen zou kunnen
noemen. Rijk geïllustreerd. G. Bekaert

DR. B. NAAIJKENS, M.S.C.

Liefde en Barmhartigheid
Tweede deel
Enkele jaren terug verscheen het eerste deel van Liefde en
Barmhartigheid, een boekje met wonderbare onthullingen over
de goddelijke openbaring aan Zuster Jozefa Menendez, een
Spaanse non van de sociëteit van het Sacré-Coeur (18901923). Het boek trok zeer veel belangstelling en kende sindsdien verschillende herdrukken.
Dit tweede deel brengt een uitvoeriger beschouwing over deze
uitverkoren kloosterzuster, over haar boodschap van liefde en
barmhartigheid en over de openbaringen die aan haar zijn gebeurd. Waar het eerste deel meer biografisch werd opgevat,
daar vinden wij in dit tweede deel een uiteenzetting van het
wezen van de boodschap die God via deze schamele non aan
de wereld heeft gebracht: een boodschap vooral die oproept tot
deelname aan het lijden van Christus. In deze zin vindt men in
dit boek bijvoorbeeld ook een uitvoerig relaas van de openbaringen die Christus aan Jozefa Menendez tijdens de Goede
Week heeft gedaan, en die alle in verband staan met zijn
lijden.
De vele duizenden lezers die zich het eerste deel van dit boek
aanschaften, zullen zonder twijfel met vreugde het verschijnen
van dit tweede deel begroeten.

Formaat: 14 x 20 cm 364 pp.
gebonden: 150 Fr.
Ingenaaid: 125 Fr.
Het eerste deel van dit boek blijft beschikbaar.

Formaat 14 x 20 cm 228 pp.
gebonden: 85 Fr.
Ingenaaid: 68 Fr.
Verkrijgbaar in de boekhandel

Uifgeversm ij.
Desclée de Brouwer N.V.
België
Houtkaai 22, Brugge

Nederland
M. van Coehoornstraat 10, Breda

ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
Naamloze Vennootschap — gesticht in 1881
(Private onderneming beheerst door K.B. van 1 5.1 2.1934)

Spaarkas - Obligaties - Hypotheken

Beheerde Kapitalen: ZES MILJARD FRANK
ANTWERPEN, 24, Meir — 33, Huidevettersstraat
BRUSSEL, 45, Regentlaan
LUIK, 40, Boulevard d'Avroy
ROESELARE, 99, St.-Amandstraat
HASSELT, 25, Leopoldplaats
Agentschappen in het ganse land
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Agrarische reconstructie. , Heemkundekring, Onsenoort, 1960, 176 pp., f 13.50.
ACKERE, J. Van, Zingend steen (Keurreeks, 77) . , Davidsfonds, Leuven, 1960,
192 pp., 32 pl., ing. Fr. 84 (leden 42) .
American Crital Essays. 20the Century. , Oxford University Press, Londen, 1959,
364 pp., 7 S.
ANAUTA, Wild wie die Fuchse. r Benziger Verlag, Einsiedeln, 1960, 174 pp., Zw.
Fr. 8.90.
ALLER, A., Landschaft der Dichter. — Sachsenverlag, Dresden, 1960, 544 pp., geb.
D.M. 10,50.
Aula Boeken. Prof. Dr. C. F. SCHEFFER, Geld en Overheid, f 1.90. — Prof. Dr,
S. SLICHER VAN BATH, De agrarische geschiedenis van West-Europa, f 3.50.
— K. LOWITH, Wereldgeschiedenis. — W. J. H. SPROTT, De mens in
groepsverband, f 1.90. , Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1960.
BACH, Rudolf, Leben mit Goethe, .—' C. Hanser Verlag, München, 1960, 350 pp.,
D.M. 13.80.
BASTIDE, G., Les grands thèmes moraux de la civilisation occidentale. — Bordas,
Parijs, 1960, 281 pp., ing. N.F. 12,50.
BEIGBEDER, M., Le théátre en France depuis la libération, — Bordas, Parijs, 1959,
260 pp., 32 pl.
BERCKEL, F. Van, De tragische dood van Joris van Severen en Jan Rijckoort (Abbeville 20 mei 1940) . — Oranje-Uitg., Zulte, 1960, 180 pp., geïll., Fr. 150.
Bilan du Monde 1960, t. II. — Casterman, Doornik, 1960, XII-820 pp., geb. Fr. 330.
Boeken van het Oude Testament, Deel V. Boek L., vert. Dr. A. van den BORN. ---j
J. J. Romen Ei Zn., Roermond, 1960, 270 pp., f 10.20 en f 11.56.
BOLLNOW, O. Fr,, Existenz philosophie und Pedagogik. — W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, importeurs J. Meulenhoff, Amsterdam, 1960, 160 pp., f 4.10.
BUSSCHE, H. van den, Het boek der werken (Woord en beleving. Het Vierde
Evangelie, 2) . — Lannoo, Tielt, 1960, 280 pp., geb. Fr. 105.
COLSON, J., Fonction diaconale aux origines de l'Eglise. — Desclée de Brouwer,
Brugge, 1960, 152 pp., ing. Fr. 90.
Corona pockets. C. MACINNES, Londen is geen stad voxr mij.:-- J. ULLMAN, Het
zwarte zand van Karakoroem. --- F. G. Kroonder, Bussum, 1960, 240 pp. en 223
pp., f 1.75 per deel.
Congo 1959. Document belges et africains. — C.R.I.S.P., Brussel, 1960, 320 pp.
.
CUSTERS, M., Kerkelijke wetgeving. -- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1960.
86 pp., ing. Fr. 70.
DANGIN, M., Door een bij gestoken. — Uitg. Spatbord, Roesekire, 1960, 22 pp.,
geïll.
DIERICKX, M., Geschiedenis van Zingem. — Nederlrindse Boekhandel, Antwerpen,
1960, 304 pp., 133 ill., 6 ktn., ing. Fr. 110.
EEDEN, Peter van en W. J. SIMONS, Van Eeden, Daar komt hij aangetreden. —
De Beuk, Amsterdam, 1960, 36 pp., f 3.50.
FABIANLIS, O.F.M.Cap., Pater, Leeft blij in de hoop. — Geert Grote Genootschap,
Mariënburg, Den Bosch, 1960.
FAVRE, P., Mérorial, vert. M. de Certeau. , Desclée de Brouwer, Brugge, 1960,
460 pp., ing. Fr. 190.
FRANK, Anne, Verhalen rondom het achterhuis. — Contact, Amsterdam, 1960, 158
pp., f4,90.
FREUND, M., Deutsche Geschichte. --- Bertelsman, Gütersloh, 1960, 816 pp., 32
klpl., 64 pl., 590 ill., geb. D.M. 44.
Gele serie. Politie- en misdaadromans. E. N. WIDOC, Een doodgewoon gezicht,
f 2.95. --F. ARNAU, De gesloten ring, f 3.95. — A. GILLOIS, Rue Montmartre 125, f 2.95. — F. ARNAU, Moord op getuigen, f 2.95. --- J. CHABANNES,
De Moordenaar komt te laat, f 2.95. --- Nijgh en van Ditmar, Den Haag, 1960.
HAASE, Hella, Cider voor arme mensen. , Em. Querido, Amsterdam, 1960, 146
pp., f 7.90.
HOCHWAELDER, F., Dramen 1. --- Langen-Muller-Verlag, München, 1960, 292
pp., geb. D.M. 14,80.
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— Lagere Normaalschool : Wetensch. B
— Middelbare Normaalschool :
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. Afdeling Moderne Talen
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;Le glieuw^óbLag -sportwereld
Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jaegmalnlaan 127, Brussel

HUISMAN-PLAZOLLES, Mémento littéraire du Baccalauréat. -- Bordas, Parijs, z.j.,
208 pp., ing. N.F. 5,20.
LECLERCQ, J., Du droit naturel à la sociologie. 1-11. — Spes, Parijs, 1960, 160-168
pp., ing. N.F. 10.
LEON, H., Het meisje spreekt met God. --- Desclée de Brouwer, Brugge, 1960, 228
pp., geïll., ing. Fr. 60.
MARCEL, Gabriel, Zijn en hebben. '-- J. Bijleveld, Utrecht, 1960, 176 pp., 8.90.
MARYSSE, A., Mystiek als Christusbeleving, — Nauwelaerts, Leuven, 1960, 94 pp.,
ing. Fr. 65,
MEER DE WALCHEREN, Pieter van de, Alles is liefde. — Desclee de Brouwer,
Breda, 1960, 150 pp., 7.50.
PASCAL, G., Les grands textes de la philosophie. — Bordas, Parijs, 1959, 264 pp.,
geïll.
PHILIPS, G., Etudes sur l'apostolat des laïcs.
Pensée Catholique, Brussel, 1960,
68 pp., Fr. 27.
Prisma Boeken, P. CHARPENTIER, Foto's in kleur. — M. EBERHART, Moord in
duplo. — G. NIXON, Het leven der bijen. , E. WILLIAMS, Avontuur achter
het ijzeren gordijn. , Dr. A. VERBEEK, De Franse revolutie. , G. K. CHESTERTON, De wijsheid van Father Brown,
L. DAANE, Kruiswoordraadsels
en andere puzzles. , Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1960, 1,25 per deel.
ROEMANS en Van ASSCHE, Bibliographie van de Vlaamse tijdschriften. Reeks I,
1 Dietse Warande en Belfort 1930-1958. — Heideland, Hasselt, 1960, VIII-3.32
pp
ROTH, Eugen, Der Schrift und Drückkunst Ehr und Macht, --- C. Hanser Verlag,
München, 1960, 96 pp., D.M. 9.80.
RUTKE, Fem, Blauw Gras. --- Stols, Amsterdam, 1960,
SIMONS, W. J., Het paleis van Circe. — De Beuk, Amsterdam, 1960, 2.50.
SMEDT, Mgr. Jos. De, Het huwelijk. — Lannoo, Tielt, 1960, 48 pp., ing. Fr. 45.
Stemmen van Schrijvers. — 45 toeren platen, Em. Querido, Amsterdam, 1960, f 6.25
per plaat.
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MONTFORTAANSE BEDEVAARTEN 1960
van 10 tot 19 augustus: naar Lourdes, over Lisieux of Pontcháteau,
St. Laurent-s~Sèvre en Parijs op de terugreis.
van 8 tot 17 september: naar Lourdes, over Lisieux en St. Laurent-sSèvre, Parijs bij de terugkeer.
van 7 tot 20 oktober: naar Fatima, over Lourdes en Zaragoza.
van 2 tot 16 november: naar Rome, Syracuse, Loreto en Venetië.
Men vrage de verlangde prospectus aan volgend adres:
Secretariaat O.L.Vr. Middelares, Afdeling Bedevaarten, 121, Diestse Vest,
Leuven. Telefoon 215.53.
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HUIS VAN VERTROUWEN
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OFFERTES ZONDER VERBINTENIS

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
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Kongo onafhankelijk

O

P 30 juni heeft de machtsoverdracht plaats van het Belgisch kol oniaal gezag aan de onafhankelijke regering van Kongo. Na 75
jaar Europees beheer verwerft Kongo de volledige onafhankelijkheid
zonder de tussenstadia van een geleidelijke inwendige autonomie te
hebben gekend. Twee jaar geleden lag de mogelijkheid tot een snelle
ontvoogding nog buiten elk verschiet en het jaar 1960 werd van Belgische zijde voor het eerst gesuggereerd in december 1959. Het loont de
moeite een diagnose op te maken van de historische, sociologische en
psychologische determinanten van dit unieke experiment in de koloniale geschiedenis.
Hier kan uiteraard niet het proces opgemaakt worden van personen,
wel echter van een constante politieke houding van het Belgisch beheer
in Kongo. Deze „houding" want van een welomschreven politiek is
er nooit sprake geweest is, zoals blijkt uit het artikel dat we verder
in dit nummer publiceren, op een dubbele wijze te karakteriseren: als
een verlicht paternalisme, wars van elk politiek en cultureel imperialisme, en als een voorzichtig empirisme, dat meer van een gemis aan durf
en doorzicht getuigde dan van inductief overleg.
Het kolonialisme is essentieel een politiek stelsel van onderwerping
en overheersing. Het paternalisme heeft in Kongo echter de scherpe
kanten van het kolonialisme afgerond: Kongo is voor België meer een
geslaagde „onderneming" geweest dan een kolonies het negatief empir
risme daarentegen heeft geen voordelen opgeleverd, het werd gelukkig
echter aangevuld door een flinke dosis „gezond verstand", en alleen
daaraan is het te danken dat de zo lang uitgebleven ontvoogdingsstrijd
snel en zonder al te veel bloedvergieten is verlopen.
In binnen~ en buitenlandse kringen heeft men België verweten dat
het zich aan een gevaarlijk kansspel waagt, waarbij risico en succes
aan het zuiver toeval zouden onderworpen zijn. Niets is minder waar.
België stond voor de keuze: de vooropgestelde politiek van geleidelijkheid handhaven of ingaan op de algemene wens van de Kongolezen tot
onmiddellijke onafhankelijkheid. Dit was de keuze tussen een onvermijdelijke koloniale oorlog en een waarschijnlijk vreedzame samenle~
ving. België riskeert geen kansspel, maar opteert voor de beste der
opengebleven mogelijkheden. Zelfs zo uitgedrukt, klinkt dit niet heel
edelmoedig. De ontvoogding van een volk is voor alles een positief
goed, waartoe elke kolonisatie leiden moét. In zo verre echter door een
onvermijdelijk geworden overhaasting waardevolle aspecten van cultur
rele en economische aard hieronder lijden, is er ook een negatieve kant
aan verbonden. Ideale oplossingen bestaan alleen in het brein van Eilor
55
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solen, maar politiek is de wetenschap van de concrete mogelijkheden.
Afgezien van het gebeurlijke onrecht waartoe de koloniale situatie
aanleiding geeft, moet men aannemen dat deze emancipatie-dialectiek
onafwendbaar was: Kongo is zichzelf geworden zowel dank zij als
ondanks de kolonisatie. Het paternalisme, dat de overheersing langer
draaglik heeft gemaakt, en het blind empirisme, dat een methodische
ontwikkeling heeft verhinderd, hebben deze dialectiek afgeremd. De
bewustwording van een volk kan echter niet uitblijven; de overgangs~
periode werd er des te korter door. De grootste fouten van het Belgisch
beleid situeren zich in het laatste stadium van de politieke bewustwording. In plaats van een overgangsperiode uit te bouwen hebben de
Belgen hun verlicht paternalisme willen handhaven; ze voeren tegen de
stroom der geschiedenis in en realiseerden zich blijkbaar niet dat ze
aldus heel het stelsel, ook met de voordelen die het nog te bieden had,
tot volledige verwerping doemden. In zulke ogenblikken is elk gemis
aan doorzicht en beleid fataal. Wanneer de storm van het nationalisme
eenmaal losbreekt, kan de ona f bankel jkheidsdrang niet meer tegen
worden gehouden. Alle dijken die het koloniaal beheer heeft opgeworr
pen, moeten het vroeg of laat begeven, want onweerstaanbaar zoekt de
stroom zijn vroegere bedding op. Indien die niet geleidelijk verbeterd
en aangepast wordt, staat de jonge staat voor een catastrofe.
De gevaren die uit deze Belgische houding voortvloeien, zijn ons
allemaal duidelijk geworden. De totale ramp werd pas op het laatste
ogenblik vermeden door de Ronde-Tafel-Conferentie. Hier werd het
vertrouwen hersteld, zodat de noodzakelijke samenwerking verder mor
gelijk werd. Voor Nederland en Indonesië b.v. kwam de Ronde-Tafel
in 1949 te laat: vier jaar talmen en twee politionele acties hadden er de
kloof van misverstand onoverbrugbaar gemaakt; ten slotte is Indonesië
de grote verliezer geworden. Deze ramp wordt Kongo wellicht bespaard. België kan er groot op gaan, mits het zijn taak verder ziet in
een nieuw perspectief, dat vrij is van alle vormen van kolonialisme en
paternalisme. Deze nieuwe taak bestaat in een vrije medewerking aan
de opbouw van de jonge staat tot een Afrikaanse mogendheid; dit, door
technische en financiële hulp van de Belgen in het moederland, door
oprechte aanvaarding van en samenwerking met de nieuwe staat voor
de Belgen in Kongo. Indien het Kongolese experiment slaagt, stelt
België voor de wereldopinie een voorbeeld van internationale rechtvaardigheidszin, die het zelfbeschikkingsrecht der volkeren in feite
erkent, en krijgt het in de grote wereldtaak van hulp aan minder ont~
wikkelde landen, waarvan de noodzaak en de urgentie ons toch langzamerhand bewust worden, een concrete, welomschreven opdracht.

Lichamelijkheid
en menselijk handelen

P. SCHOONENBERG S.J.

" ET een bijna vermoeiende regelmaat komen in de geschriften der
hedendaagse theologen, wijsgeren en pedagogen dezelfde thema's terug. Het zou vermoeiend zijn, als het niet zo boeiend was. En
het zou eentonig zijn, als de besproken thema's niet zo veel aspecten
bleken te hebben. Laat ons daarom liever zeggen, dat het hedendaagse
denken wordt gedreven — of moet ik zeggen: geobsedeerd? — door
enorme krachten, die alle in één richting convergeren: de herontdekking van het menselijk bestaan in zijn onherleidbare, unieke eigenaardigheid. Eén van die thema's is: 's mensen lichamelijkheid".
Met deze woorden opende de redactie van het tijdschrift Dux in
oktober 1956 een aflevering die zij wijdde aan de lichamelijke opvoeding. Dezelfde woorden verklaren onze hoop niet al te vermoeiend te
zijn als ook wij over lichamelijkheid spreken. Met heel de westerse
mensheid zijn ook de christenen betrokken in een herontdekking van
het menselijk lichaam als opgenomen in heel ons mens-zijn. Zeker is
deze herontdekking op bijzondere wijze een worsteling voor ons, kar
tholieken.
Dat hoefde niet zo te zijn. In de Schrift treedt de mens als een eenheid naar voren, beleeft hij zichzelf in een besef dat aan de reflexieve
onderscheiding van ziel en lichaam voorafgaat. En al is dit Semietische
mensbeeld tenslotte slechts een veronderstelling en inkleding waarin
Gods spreken tot ons komt — evenzeer als b.v. het oud~oosterse wereldbeeld ---, de belofte dat de héle mens zal verrijzen, het geloof dat
het de Schepper en Verlosser ook om ons lichaam te doen is, is een
punt geweest dat de Kerk altijd met vuur verdedigd heeft. Wij zouden
ook kunnen wijzen op haar verdediging van de goedheid van het hu~
welijk, haar sacramenten en liturgie, en ook op de scholastieke leer van
de mens, volgens welke de ziel als „forma." werkelijk in het lichaam is
opgenomen. Niettemin blijft bij dit alles de nieuwe lichaamsontwikker
ling met name voor ons een worsteling. Ook wij zijn heengegaan door
het denken van Descartes en zijn graag blijven verwijlen aan de gee.s~
telijke kant van de pijnappelklier. Ook wij zijn belast met de preutsheid
van vorige eeuwen en met een onderwijs dat door verbaal en cerebraal
te zijn de indruk maakte de geest te vormen, terwijl het vak der „lichaa
melijke opvoeding" er als spiertraining volkomen buiten stond. Bovendien hebben wij nog een eigen erfenis in deze richting. De bijbelse
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tegenstelling tussen „vlees" en „geest" is door ons graag opgevat als
die tussen lichaam en ziel, de kerkelijke leer over de heiligheid van het
huwelijk heeft merkwaardig gebotst met de opvattingen der theologen
aangaande de huwelijksact, de ziel is meer zalig gemaakt dan het
lichaam, dat veeleer door de preutsheid een weg naar het verderf was.
In onze scholastieke antropologie, die kenmerkend „rationele psychologie" pleegt te heten, worden gewoonlijk de zintuigkennis en het zinnelijk streven behandeld in andere hoofdstukken dan het verstand en de
vrije wil.
Het is goedkoop op dit alles af te geven, het is moeilijker een betere
antropologie op te bouwen, waartoe overigens gelukkige pogingen wor~
den ondernomen. Vermoeiend zou het wellicht zijn, in een artikel de
grondslagen daarvan te schetsen. We zullen ons hier beperken tot
enige opmerkingen over de eenheid van geest en lichaam in ons menselijk handelen, beter: over het samengaan van geestelijkheid en licha-melijkheid in het éne handelen van de éne mens. Zo het niet boeiend is,
is het naar ons voorkomt toch nuttig, hieromtrent enige punten aan te
stippen. We geven ze slechts als persoonlijke inzichten, en daarom is
ook de bewering nog een vraag om correctie of uitbouw.
De dubbele richting
Dat wat wij denken is op een of andere wijze door ons gezien, gehoord, getast of hoe dan ook zintuigelijk waargenomen. De scholastieke
filosofie zegt daarom: „er is niets in ons verstand wat niet eerst in de
zintuigen was" (nihil est in intellectu quod non prius fuerat in sensu) .
Het woordje „eerst" in deze stelling is gevaarlijk. Het kan suggereren
dat er een fase is waarin ik alleen maar zie: ik zie een hond op precies
dezelfde wijze als de hond mij ziet; daarna zou pas het verstandelijk
kennen dat de mens eigen is gaan optreden. Hiermee zijn we weer bij
een dualisme in het handelen, dat de zijnseenheid van ziel en lichaam
te niet doet. Zeggen we daarom liever: het verstand kent slechts in de
zintuigelijkheid; de mens kent uit zijn wereld en daarom in zijn lichamelijk, zintuigelijk contact met die wereld; zijn reflectie tot en met zijn
zelfreflectie verloopt vanuit en in dit contact. Aldus opgevat is de
scholastieke stelling verrijkend. Zij maant tot een voortdurend putten
uit de rijkdom der wereld waarvan wij lichamelijk deel uitmaken. Juist
dit inzicht zou het scholastieke denken zelf van speculaties en deducties
op een al te smalle empirische basis kunnen bevrijden en het openstel-.
len voor een inductief en fenomenologisch ondervragen der aan ons
verschijnende werkelijkheid. Tevens heeft wat hier gezegd wordt over
onze kenactiviteiten zijn parallel in ons streven en willen. Ook het
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geestelijke, vrije willen, zij het als keuze zij het als puur welbehagen,
voltrekt zich in dit contact met de wereld, en niet alleen in een contact
van zintuigelijke kennisname maar van gegrepen, getrokken en af gestoten worden, het voltrekt zich in de hartstochten, in het gemoed, de
affectiviteit of hoe men het noemen wil. Evenals de verstandskennis
verschraalt door te weinig zintuigelijke openheid, zo verkrampt de wil
door te weinig affectieve voedingsbodem. Het echte willen gaat niet
tegen het gemoed in, maar rijst eruit op; het is daarom, zoals Gabriel
Marcel zegt „non pas se crisper, mais se détendre". De echte mensen
lijke activiteit, in verstand en wil, is een leven vanuit de wereld in het
contact der lichamelijkheid.
Dat is één richting in die activiteit. Maar er is ook een tegengestelde.
Ons lichaam is ook uitdrukking van ons inzicht en onze wil, uitdrukking
die zich voortzet in de wereld. De scholastieke mensbeschouwing heeft
hieraan niet veel meer dan een zeer algemene aandacht besteed, maar
een meer personalistische uitbouw van deze mensbeschouwing richt zich
op de mens die in arbeid zijn wereld omschept en zich in allerlei tekenhandelingen tot zijn medemens wendt. Wij zouden wellicht de zojuist
vermelde scholastieke stelling tevens kunnen omkeren. Er is niets in
verstand en wil tenzij wat aan het lichamelijk contact met de wereld
ontspringt, maar in tegengestelde richting is er ook niets in verstand en
wil dat zich niet in de lichamelijke uitdrukking aan de wereld meedeelt.
Onze geestelijke activiteiten voltrekken zich in het lichaam niet alleen
als in een voedingsbodem, maar ook als in een middel tot mededeling,
een teken. Wanneer wij onze geestelijke activiteit zien in het geheel van
ons handelen, blijkt zij zich altijd, minstens indirect, te uiten. Bovendien
doet zij het altijd reeds in aanleg: wij denken in taal en willen in een of
andere vorm van hartstocht. Ons hedendaagse denken komt tot dit
inzicht, maar ons hedendaags handelen is het ook in dit opzicht vóór
geweest. Het horen in allerlei vormen van onderwijs wordt geflankeerd
door eigen expressie en gesprek, de mens wordt in zijn vrije tijd van
kijker of luisteraar weer tot speler en knutselaar. De toenemende be~
oefening van het ballet is daarvan een duidelijk voorbeeld.
Deze praktische voorbeelden laten zien waarin onze beschrijving van
het samenspel van geest en lichamelijkheid tot nog toe te theoretisch
bleef. We beschreven beide tegengestelde richtingen in dit wisselspel
nog enkel los van elkaar. In de werkelijkheid gaan beide steeds samen;
wie danst drukt zijn vreugde uit en groeit door die uitdrukking in
vreugde. Dit moet wel zo zijn omdat nu eenmaal geest en lichaam
elkander in alles doordringen. Het is goed dit samengaan eens nadrukkelijk uit te spreken. Vooreerst betekent het dat het ontvangen in zin•-
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tuig en gemoed nooit louter passief ontvangen geweest is. Het is altijd
een onderzoekend, uitlezend, vragend ontvangen. Ons zien is kijken,
ons horen is luisteren, ons tasten betasten, en zelfs voor de meest spon~
tane verliefdheid hebben wij ons ergens opengesteld. Daarom is dan
ook de wereld -die zich aan ons aankondigt: een uitgelezen wereld, een
wereld die wij tot de onze maken, die wij ondervragen, waarin wij zin
zoeken en waaraan wij zin geven. Vervolgens is ons uitdrukken ook
weer een ontvangen. Het is een illusie dat onze ideeën, emoties, besluir
ten eerst geheel en al innerlijk in ons tot rijping komen en pas dan
worden uitgedrukt: zoals Michel Angelo zijn Mozes zag en alleen de
overbodige stukken steen hoefde weg te kappen. Ook dit zegt nog niet
hoeveel Michel Angelo op andere steen en op papier heeft moeten werken om tot deze gerijpte schouwing te komen. Over het algemeen groeit
de idee in de uitdrukking, vooral in het spreken en zelfs in het schrijn
ven, groeit de wil in de betuiging en de daad, en vooral: groeit de emotie in de expressie zelf, groeit de betekenis in het stellen van het teken
zelf. Hetgeen wij reeds vonden uit de eenheid van ziel en lichaam, de
immanentie van de geest in heel onze lichamelijkheid en haar activer
ring, wordt bevestigd, door de oudste ervaringen der mensheid in spel,
kunst en eredienst. Men werpt zich neer uit ontzag voor God maar in
het zich neerwerpen groeit de aanbidding.
Wij wezen zojuist op de worsteling die het vernieuwde lichaamsbei
sef bij ons katholieken meebrengt. Deze blijkt vooral in het radicaal
verschillende waarderen van de tekenhandeling, zoals die naar voren
komt bij de voorstanders en tegenstanders van liturgische vernieuwin~
gen. Velen willen liever „met rust gelaten worden'', en dit met de oprechte bedoeling om „zelf te kunnen bidden", dan aan gemeenschappelijk antwoorden, luisteren, zingen, knielen, zitten, staan mee te doen.
Zulk een reactie werd onlangs scherp naar voren gebracht in een krantenartikel 1 ) . De schrijver daarvan betuigt tevens zijn liefde voor Erasmus en haalt van hem de volgende zin aan over de H. Mis: „Hoewel de
betekenis van de daarbij verrichte ceremoniën, volgens de opvatting der
godvruchtigen, niet te onderschatten is, zijn deze toch, op zichzelf genomen, van weinig nut en zelfs schadelijk, wanneer niet een zuiver
geestelijk element daarbij komt, nl. datgene waarvan de zichtbare han
delingen slechts een herhaling zijn". Bij al de betekenis die Erasmus'
roep om verinnerlijking tegen een lege vormencultus der late Middeleeuwen heeft en blijft behouden, meen ik dat we de tweedeling tussen
1 ) D. Philips, Staan, buigen, knielen, zitten in De Tijd-De Maasbode, 27 februari
1960. Het citaat van Erasmus is uit diens Lof des zotheid, c. 68, vertaling Dirkzwager
en Nielson.
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het uiterlijk en het geestelijk element waarvan in deze zin sprake is,
beslist niet van hem moeten leren. Wanneer én Erasmus én de velen
die ook thans zeggen „het gaat tenslotte toch maar om innerlijke deelname' , zich niet blind staarden op de toevallige gedaante van verschillende tekenhandelingen, zouden zij gevoeliger zijn voor het diep en
algemeen menselijk ritme van uitdrukking der innerlijkheid en verinnerr
lijking door de ( gezamenlijke) uitdrukking zelf, dat we zoëven schetsten.
Zouden wij voor de leek daarbij een beroep mogen doen op zijn beleving van het huwelijk? Dan zou ook blijken dat de groei naar volwasr
senheid wel een groei naar verinnerlijking is, doch daarom nog geensr
zins een afwerpen van de belichaming en de tekenen. Ongetwijfeld
verdwijnt met die verinnerlijking een al te grote veelheid van tekens,
verdwijnen ook die tekens die ons vreemd zijn (gebleven) , maar het
teken zelf wordt meer geladen, het krijgt -de persoonlijke diepte van het
symbool in plaats van de functionele nuttigheid van het verkeersteken.
In die zin — maar slechts in die zin — verlangen ook wij naar een
„terugkeer tot de eenvoud van apostolische tijden", welke voor ons een
hoogtepunt aan volheid van tekenhandeling vertegenwoordigen bij een
minimum aan „techniek" en rubrieken. De gelovige die in de Mis komt
reageert altijd in een of ander teken, in het slechtste geval geeft hij zijn
afwezigheid te kennen door „erbij te hangen" en maakt daardoor die
afwezigheid ook weer groter. Zou het niet voor ons allen de moeite
waard zijn eens te experimenteren hoe de echte ~ de symmetrische en
rustig gerichte ~ gebedshoudingen , ons stellen voor Gods aangezicht,
wat het luisteren aan dieper persoonlijk appèl en aan diepere gemeenschap meebrengt boven het zelf lezen, en hoe de samenspraak van
priester en volk de Mis weer tot offermaal maakt?
Onze innerlijke verdeeldheden
Uit het bovenstaande zal wel niemand de conclusie getrokken hebben dat wij het onderscheid tussen ziel en lichaam niet aannemen. Wij
zijn er ten volle van overtuigd dat de ziel behalve immanent levensbeginsel van het lichaam ook geest is. Dit betekent voor de activiteit dat
zij het beginsel is van de bewuste terugbuiging op onszelf waardoor de
mens „weet dat hij weet" en van de vrije opbouw van onszelf in aanvaarding of verzet, liefde of haat. Wij hebben niet ontkend dat deze
geestelijke activiteiten van de psychisch~organische functies der zintui~
gen en zinnelijke strevingen onderscheiden zijn, dat ze deze transcenderen. We hebben alleen onderstreept dat beide — althans in dit aard~
se leven -- altijd samengaan, altijd in elkander immanent zijn. Maar
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zijn er in ons, binnen ons eigen menselijk wezen, dan geen tegenstellingen? Bestaan er in de mens geen innerlijke verdeeldheden? Dat is
een vraag die wij nu onder ogen kunnen zien. We zouden erop willen
antwoorden: jawel, die bestaan zeker, maar ze bestaan nooit zonder
meer tussen lichaam en geest (en nog minder tussen natuur en gena
de) , tussen „het lagere" en „het hogere". De breuklijnen in ons lopen
veeleer verticaal dan horizontaal. Wanneer we tegen onszelf verdeeld
zijn, dan staan we geestelijk-lichamelijk tegenover onszelf als geestelijklichamelijk.
De vroegere onderwijsvormen schakelden te weinig het lichaam in,
maar konden vanzelfsprekend er niet buiten. Ze waren veeleer eenzij ~
dig in hun lichamelijkheid: ze berustten te uitsluitend op spreken en
horen, lezen en schrijven; maar daardoor waren ze ook eenzijdig in hun
geestelijk element: ze voedden voornamelijk de abstraherende ratio, ten
koste van de schouwing. Degenen die zich tegen liturgische vern eu~
wipgen keren kiezen de expressie van het eenzame gebed of voeden
zich met het lezen van gedrukte woorden in de plaats van de samenspraak en het samen handelen. Ook en vooral in ons morele leven kie~
zen wij altijd op een of andere wijze onszelf met ziel én lichaam. Wie
kiest voor „het lagere" in zichzelf, doet dit in „het hogere", en dit
maakt juist zijn houding wezenlijk verschillend van dierlijk gedrag, het
maakt haar tot een menselijke zonde. Daardoor is luiheid, genotzucht,
onmatigheid, onkuisheid minstens ook de belichaming van een verzet
en een weigering, vaak tevens de camouflage van een vlucht of de
compensatie voor een dieper menselijk leven dat men niet kan of wil
bereiken. Omgekeerd is de deugd nooit louter „geestelijk" in de zin
van „onlichamelijk''; ook „het hogere" kan niet zonder belichaming. De
goede wil die tegenover alles in de mens schijnt te staan is tot mislukking gedoemd. In werkelijkheid staat hij niet tegenover de driften in
ons, maar maakt sommige tot bondgenoot tegen andere, de angst of de
werkdrift tegen de begeerte naar schoonheid of geborgenheid. Het
goede willen kan pas succes hebben --- neen: vrucht dragen — wan~
neer het de gehele zinnelijke sfeer in zich kan opnemen, ^-- en weder~
om: wanneer het tevens daaruit steeds weer impulsen ontvangt. Naastenliefde mag niet tot de spontane affectiviteit beperkt blijven, maar zij
moet zich wel telkens weer in affectiviteit belichamen, in deernis, teder
heid en vreugde om de ander, wil zij niet het masker worden van werkdrift of heerszucht. Hier vinden wij terug hetgeen een onvooringenomen Paulus-exegese ons leert omtrent de tegenstelling tussen „geest"
en „vlees": beide zijn belichaamd en beide betreffen het transcendente
van onze ziel. In de bekende tegenstelling uit de brief aan de Galalen

LICHAMELIJKHEID EN MENSELIJK HANDELEN 913
(5, 19~23) worden onder de „vleselijke" werken genoemd de toch ook
„intellectuele" zonden van twist, afgunst, verdeeldheid, scheuring en
nijd, en onder de „vruchten des Geestes" komt niet slechts de liefde in
het algemeen voor, maar ook haar volmenselijke uitstraling in vrede,
vreugde, minzaamheid en zachtmoedigheid.
Het is zaak voor ons katholieken, dit ten volle te beamen. Misschien
zal -dit voor menig eenzijdig gericht „geestelijk leven" een revolutie
betekenen, maar de schatten der oude spiritualiteit verschijnen slechts
in nieuwe klaarheid. Minstens in een terugblik komt b.v. het vasten nu
voor ons te staan niet als een prestatie die moeilijk is en daarom verdienstelijk zou zijn, zelfs niet als een beteugeling van het lichaam, meer
concreet: als een offensief tegen overmatige eetlust, — maar als een
belichaming van onze droefheid om de zonde en onze honger naar alle
woord dat voortkomt uit de mond van God. Onze huidige leefwijze is
wellicht in haar geheel tezeer op het werk gericht om het vasten nog als
zulk een symboolactiviteit te kunnen ervaren, maar de vraag dringt zich
op of wij vanuit het inzicht in de betekenis van het vasten niet naar
soortgelijke tekens moeten zoeken. Zeker zal de boete in haar geheel
ons niet moeten voorkomen als een verzet tegen het lichaam, maar als
een symboliseren van onze eigen vernedering en. vermorzeling des harten in, ons lichaam. Maar dan zal héél ons geestelijk leven, ook en
vooral in zijn vreugdevolle aspecten, zich moeten belichamen in de sfeer
van onze zintuigelijkheid en ons gemoed. Al te individueel of „burger~
lijk" gevoelsleven moet zeker uitgebannen worden uit onze vroomheid,
maar ook ons gevoel moet door de Heer geboeid worden, te meer nu de
aarde ons steeds meer boeit. Het kan zijn dat ook de vormen van onze
devotie en liturgische viering naar de versobering groeien van de ab~
stracte kunst, maar nogmaals: dan moeten zij ook delen in de geladenwheid daarvan.
De aanvaarding onzer lichamelijkheid
Het lijkt erop dat daar waar ons betoog een polemische wending
kreeg, onze tegenstanders uit het verleden kwamen, al leven ze overir
Bens nu nog. De Platonisten en Cartesianen immers lijken uit te ster~
ven, en het is modern om het zo „dingelijke'' substantief „lichaam" te
vervangen door „lichamelijkheid", dat veeleer een zijnswijze van de
totale mens aanduidt. Toch vragen wij ons af of de hedendaagse mens
die lichamelijkheid geheel -en al aanvaardt. Eigenlijk zijn wij vandaag
op alle gebieden meer uit op het beheersen en opbouwen dan op het
aanvaarden. Dit blijkt zeer duidelijk met betrekking tot de stoffelijke
wereld rondom ons. Onze techniek maakt nieuwe grondstoffen en ex-
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ploreert de interplanetaire ruimte. Onze „non-figuratieve" kunst schijnt
het opschrift boven de Amsterdamse dierentuin, „Natura artis magir
stra" vervangen te hebben door de leuze „natura artis materia': de
natuur is voor haar geen leermeester of zelfs model, maar puur uitgangspunt en materiaal. Wij leven, zoals Romano Guardini zegt, in een
„tweede natuur'', die we zelf hebben opgebouwd en steeds grondiger
omvormen. Zelfs bij ons eigen lichaam houdt dit streven niet op. We
„verbeteren" ons lichaam met het oog op de ruimtevaart, we beoefenen
medische transplantatie van organen, we ontdekken en beheersen de
wetten der vruchtbaarheid, we ervaren hoe verschillende ziekten uiting
zijn van een zelf gekozen bestaanswijze. Kortom: we „existeren", we
bouwen ons eigen bestaan op, we „ontwerpen" het. De existentialisti~
sche wijsbegeerte is van deze zelfverwerkelijking van de menselijke
persoon de diepste bewustwording. Voor haar is menszijn existeren
zichzelf opbouwen; deze „existentie" maakt het „essentiële'' verschil
uit tussen mens en dier.
Op dit moderne levensbesef en dit existentialistisch denken moeten
wij als christenen „ja" zeggen. Dit niet om op een oppervlakkige wijze
te laten zien dat wij mee kunnen doen. Neen, de beleving zelf van de
mens als persoon die zijn wereld en zichzelf bepaalt, is waar en goed.
Aldus immers vervult de mens de opdracht om de aarde te onderwerpen, aldus is hij beeld Gods, zo is hij geschapen. Daarmee is dan tevens
gezegd dat deze menselijke zelfbepaling de Schepper geenszins uitsluit;
een God-erkennend existentialisme is mogelijk, bestaat in feite en moet
door ons wijsgerig en theologisch worden uitgebouwd. Daarmee is ech-ter nog iets gezegd dat hier moet worden onderstreept. Onze existentie
is geschapen, onze zelfverwerkelijking is zelf verwerkelijkt, en daarmee heeft zij grenzen. Geen uitwendige grenzen allereerst, maar een
innerlijke begrenzing, want zij kan slechts zelfverwerkelijking zijn in
gehoorzaamheid, wording van wat men te zijn heeft gekregen. Het
existentialisme moet ons bevrijden van een naïef essentialisme en objectivisme, bevrijden ook van het subjectivisme der idealisten; het mag
echter niet worden tot een subjectivisme der menselijke vrijheid, dat in
de plaats zou komen van het idealisme als subjectivisme van het menselijk bewustzijn. Het is altijd onplezierig, bij het bewonderend „ja"
voor een nieuwe wijze van denken een kritische waarschuwing te laten
horen, maar het is nodig. Vooral lijkt het nodig met betrekking tot onze
lichamelijkheid. Ons existeren moet onze lichamelijkheid „in regie nemen'', doch door haar van begin tot einde te aanvaarden. Ons lichaam
is materiaal, doch tegelijk gegeven, wij kunnen daartegenover slechts
aanvaardend opbouwen en opbouwend aanvaarden.
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Een voorbeeld waarin wij dit allen ervaren lijkt mij de zelfmoord.
Wij christenen, ja wij westerse mensen, zien dit toch nog als een misdaad of als een ramp, al hebben onze steden beangstigend hoge zelfmoordcijfers. Kan ik precies bewijzen waarom zelfmoord ongeoorloofd
is? Waarom is dit doden van mijzelf altijd onrechtmatig? Doe ik er
iemand mee te kort? Kan niet het tegendeel waar zijn? Ik kan misschien
niet tot een sluitende redenering komen, maar ik ervaar een grens.
Mijn leven in dit lichaam op deze aarde is voor mij een gegeven, een
opdracht, niet slechts een materiaal. Ik kan het allerlei gestalten geven,
ik kan mij indirect doden door zware arbeid of gevaren te riskeren,
maar mij het leven direct ontnemen, dat is een greep die mij niet past,
dat is louter beschikken over wat allereerst aanvaard moet worden.
Wanneer wij iets dergelijks aanvoelen omtrent ons lichamelijk leven in
het algemeen, dan ook omtrent zijn hoofdstructuren. Hier ligt voor ons
een fundament van de katholieke huwelijksmoraal, die wij daarom veeleer als algemeen-menselijk zouden willen zien. Het is iets merkwaar~
digs dat het kerkelijk leergezag zich verplicht acht, niet slechts anti-conceptionele middelen te veroordelen, maar evenzeer de kunstmatige
inseminatie, ook die binnen het huwelijk zelf. Geen huwelijksdaad die
wij eigenmachtig van haar richting op de voortplanting beroven, geen
voortplanting zonder het teken der liefde-eenheid. Hier, als bij het
lichamelijke leven zonder meer, gaat het wederom om een gegeven dat
mij niet in handen gegeven is, dat niet aan mijn ingreep is prijsgegeven.
De mens mag zijn lichamelijke verbondenheid met de wereld niet direct
te niet doen, noch door zich van de kans te beroven verder te leven,
noch door zich de kans op vruchtbaarheid zelf te ontnemen.
Zijn wij aldus toch weer tot het pure objectivisme teruggekeerd, na
alle sympathiebetuigingen voor het existentialistische denken? Is nu
alles niet afhankelijk gesteld van de louter biologische structuur? Als
dit laatste waar was, zou ik mij ook niet mogen scheren. De mens heeft
niet alleen in zijn handelen een gegeven structuur te weerspiegelen, die
van de wereld buiten hem of van zijn eigen lichamelijkheid, neen, dit
alles is hem in handen gegeven. Maar dan ook gegeven, zodat hij dit
bij het nemen en beheersen en structureren der werkelijkheid ook mede
moet uitdrukken. We zouden hier nogmaals willen grijpen naar het
begrip „.teken". Het zedelijk handelen van de mens is niet goed of
slecht naarmate de inhoudervan zich al of niet in een fysische werke-lijkheid inpast, het lijkt ons veeleer goed of slecht naarmate het teken
is van een al of niet juiste houding. Die houding nu zal bij het schepsel
mens nu eenmaal altijd die zijn van een beheersen in aanvaarding, van
het in handen nemen ener gegevenheid; het zal niet de houding zijn van
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de uitvoerende slaaf, ook niet die van de absolute heerser, maar van de
zelfstandige landvoogd., die beschikken kan en toch rekenschap schuldig is over wat hem is toevertrouwd. Deze houding vindt wel haar uit-drukking in het uitbuiten van de lichaamskrachten die met ieder lichar
melijk leven gegeven zijn; deze houding wordt ontkend door de zelfmoord. Eenzelfde tegenstelling in be-teken'-is lijkt ons ook te liggen
aan de wortel van het diepgaand verschil dat het kerkelijk leergezag
blijft maken tussen anticonceptionele praktijken en periodieke onthouding. Bij beide gaat het om een beperking van het kindertal, dat verantwoord kan zijn; maar daarom zijn beide wijzen van beperking nog
niet gelijk. Bij beide komen technische hulpmiddelen te pas, bij de
periodieke onthouding eventueel nog meer dan bij de andere praktijk.
Maar het gaat om de gerichtheid van het aanwenden dezer technische
middelen. Bij de periodieke onthouding wordt de biologische gesteldheid door een thermometer of anderzins onderzocht, ondervraagd, en
dit is het teken van een beheersing in overgave, een uitbuiting die de
gegevenheid blijft eerbiedigen. Het aanwenden van anticonceptionele
middelen daarentegen, ook al bestaan deze alleen maar in tabletten, is
niets dan ingreep, teken van loutere eigenmachtigheid.
Dit verschil in betekenis en houding wordt ook voelbaar. De periodieke onthouding, ook al zou zij wellicht juister „periodiek huwelijksgebruik' kunnen worden genoemd, is toch tevens in werkelijkheid een
onthouding. Zij kost iets, en vaak veel, aan degenen die haar beoefenen en brengt dezen vanzelf ertoe, haar niet meer dan nodig is te
praktizeren, haar te beperken tot de situatie welke de begrenzing van
het kindertal eist. De anticonceptionele praktijken daartegen kosten
degenen die ze beoefenen deze ontzegging niet en nodigen tot geen
enkele beperking uit (ze versterken veeleer op grote schaal de verleiding tot buitenechtelijke geslachtelijke omgang) . Wij zeggen dit niet
omdat de eis tot ontzegging op zich de periodieke onthouding zedelijk
zou maken, en het ontbreken daarvan de anticonceptionele praktijken
onzedelijk. De moeilijkheid is voor ons, louter op zich, evenmin een
index van zedelijke goedheid als de materiële inpassing in fysieke struc~
turen. Onze bedoeling was slechts om door het aanwijzen van het verschil in moeilijkheid nog duidelijker te maken, hoe beide praktijken
tegenover elkander staan als tekenen van een tegengestelde houding,
die van het beheersen in aanvaarding, en die van het loutere beheersen.
Men zal zeggen: daarbij blijft de huwelijksdaad zelf staan als teken
van liefde. Een eerste antwoord hierop is dat voor de zedelijkheid van
zulk een liefdedaad ook haar omstandigheden goed moeten zijn: zij
mag b.v. niet een ander huwelijk aanranden. Maar deze omstandighe-
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den maken dat ook de daad zelf niet meer liefdeteken is. „Liefde" die
b.v. een andere liefdeband wil doorsnijden is geen liefde. Maar evenzeer lijkt ons het liefdeteken vervalst en de betekende liefde ontkend
te worden, wanneer de mens daarin zijn aanvaardende grondhouding
tegenover de werkelijkheid, tegenover schepping en Schepper, ontkent.
Hij onttrekt zich dan aan een verantwoordelijkheid, hij weigert te
antwoorden, omdat hij in de dialoog met lichamelijkheid en natuur de
andere partij eenvoudig het zwijgen oplegt. En daardoor lijkt de weg
om de geliefde in God en Christus te vinden onbegaanbaar gemaakt,
niet door kerkelijke sancties, doch door het aannemen van een verkeerde houding. Wij zeggen dit geenszins omdat wij ongevoelig zijn voor
de praktische offers der goede houding en der praktijk die daarvan het
teken is, wij hopen veeleer enigermate aan te duiden hoe die offers de
tekenen van een naar alle kanten openstaande liefde kunnen zijn. We
zijn ons ook bewust van de vragen en tegenwerpingen die deze be~
schouwing oproept; zij is bedoeld als een bijdrage tot gedachtenrijping
van ons allen.
Teken
Het is merkwaardig dat steeds het „teken" verschijnt op de achtengrond van onze beschouwingen over het lichaam. „Teken" en ,,lir
chaam" hangen innig samen. Ons lichaam is onze wijze van zijn in de
stoffelijke wereld; inzover komt het overeen met het dierlijke, het plantaardige en zelfs het levenloze „lichaam''. Maar juist als menselijk
lichaam wordt het „in regie genomen" door een persoon met geestelijk
bewustzijn en geestelijke vrijheid, wordt het gemaakt tot teken van
diens antwoord op het eigen zijn, en daarmee op de wereld, de medemens en God. Dit antwoord kan in het lichaam en via het lichaam
uitdrukkelijk betekend worden: in de religieuze tekenen die wij noemden en verder in kunst en erotiek, en in heel het cultuurscheppend
handelen van de mens. Maar ook zonder opzet en uitdrukkelijkheid is
ons lichamelijk handelen teken van een antwoord, en ook hier teken
waarin dit antwoord zich uitdrukt en waarin het zelf groeit. Onder
deze vorm van teken wilden we, bij wijze van werkhypothese, ons
zedelijk handelen onderbrengen: ons handelen is goed of slecht, naarmate het het „ja" of „neen" op ons zijn als schepsel en heerser beter
kent. In ieder geval menen wij dat onze lichamelijkheid nog op vele
wijzen doorschouwd zal moeten worden om de wegen open te leggen
waarin wij mensen in de wereld van heden het oude woord van Paulus
waar kunnen maken: „verheerlijkt God in uw lichaam" (I Kor. 6, 20) .

Franz Kafka

D

1

H. BECHER S.J.

AT een dichter eerst na zijn dood erkenning vindt is niet zo ongewoon, wel echter dat hij eerst in het buitenland ontdekt wordt en
daarna in zijn land tot roem komt. Dit gebeurde met Franz Kafka.
Tussen 1920 en '30 werd hij in Frankrijk, Amerika, Engeland en
Italië bekend en eerst na de tweede wereldoorlog drong hij door in
Duitsland. Zijn vereerders zijn thans legio; hij geldt als de grote „heksluiter'' der vroegere romankunst, als het grootste dichterlijke genie
na Goethe, als heilige en uitverkorene, als de van boven gezondene.
Zo enkelvoudig als zijn roem is, zo veelvoudig echter is de uitleg,
de verklaring van zijn mysterieuze boeken. Sommigen zien in zijn
romans en novellen de symbolen van persoonlijke verhoudingen, van
zijn minderwaardigheidsgevoel, zijn beroepszorgen, zijn betrekkingen
met vrouwen, zijn ziekte. Anderen menen dat Kafka worstelt met het
Jodendom en diens lotgevallen. Weer anderen zien in hem een psychoanalyticus. De meest voorkomende verklaring is de theologische, die
Max Brod gepropageerd heeft: het is Kafka te doen om de religieuze
situatie des mensen. Haast alle schrijvers over Kafka hechten bijzon
dere waarde aan zijn levensbijzonderheden, zijn familie, zijn omgeving,
zijn belevenissen, alsook aan zijn dagboeken, brieven en aantekeningen. Dit alles wijst op het ongewone van het verschijnsel Kafka. Merkwaardig is eveneens dat zijn grote romans, Amerika, Het Proces, Het
Slot en vele kleinere verhalen, fragmenten gebleven zijn en dat Kafka
zijn vriend Max Brod opdroeg ze te verbranden, wat intussen niet
gebeurde. Het tekent Kafka's auteursgeweten dat hij niet slechts het
onvoltooide, maar ook het nog niet tot evenwicht, tot helderheid gekomene niet aan het publiek wilde toevertrouwen.
Franz Kafka werd in 1889 in Praag geboren, in het donkere, oude
Praag, het Praag der vervallen paleizen, der straatjes en stegen, der
dak~ en rommelkamers, waar een vochtige was te drogen hing. Hier
kwamen de wonderlijke tribunalen bijeen, die over een ondefinieerbare,
doch zeer concrete schuld recht spraken. De sfeer dezer oude stad is in
haast al zijn werken tastbaar. Het is echter ook het Praag, waaruit
naast Kafka ongewone talenten als Rilke en Werf el te voorschijn
traden. Zijn vader stamde uit het Joods~Tsjechische proletariaat. Hij
kwam naar Praag en zocht aansluiting bij de Duitse gemeenschap om
daar, ondanks zijn eenvoud en bescheidenheid, zijn hartstochtelijke
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drang naar erkenning te bevredigen. Hij werd een geslaagd man die
het leven aan kon, vitaal, actief, een driftig man met temperament. De
moeder van de schrijver kwam uit een rijke, Duits--Joodse familie, die
meerdere rabijnen van naam voortbracht. Zij was tenger, onzeker en
gevoelig en gaf de vader alles toe. Franz aardde naar zijn moeder en
toonde eerbied en bewondering voor zijn vader, die zich echter in hem
teleurgesteld zag. Zo ontstond er een toestand van spanning, die door
de genegenheid van drie oudere zusters niet werd opgeheven. Alles
werd bevolen en gedecreteerd en de gesloten, eenzame jongen voelde
zich als een vreemde in de familie. Er ontstond zelfs vijandschap. Een
vrucht daarvan is de beroemde brief aan zijn vader, die hij niet verzond,
maar toch sommigen te lezen gaf. Later keurde hij de brief af, doch uit
alles blijkt dat deze jeugd~benauwing zijn leven en zijn werk bepaalde.
In de lagere school bleek hij meer dan gewoon begaafd en was geliefd
om zijn bescheiden en schuchtere aard. Zo bleef het op het gymnasium.
Vrienden had hij niet. Als 15~16-jarige las hij Spinoza, Darwin, Haecr
kel en Nietzsche en werd atheïst. De Joodse godsdienstige praktijken,
waaraan de familie nog enigszins deelnam, waren hem vreemd.
In 1906 voltooide hij de studie der rechten en was daarna voor een
tiental jaren werkzaam in het verzekeringswezen. Men waardeerde
hem wegens zijn stijl en zijn rechtskennis. Vanaf 1917 moest hij zijn
werk wegens t.b.c. voortdurend onderbreken; hij verbleef afwisselend
bij zijn zuster op het land, in sanatoria en in Praag. Zijn laatste levensjaar bracht hij in Berlijn door en kort na dit verblijf stierf hij in een
Weens sanatorium, verzorgd door zijn levensgezellin der laatste jaren,
Dora Dymant uit een Oost-Joodse Chassidische familie, en dokter
Klopstock die zijn „laatste woord" opving. Kafka heeft zich driemaal
verloofd, doch telkens de verloving uitgemaakt. Ook andere verhoudin~
gen met vrouwen heeft hij afgebroken voordat het tot een verloving
kwam. Zijn trouwste vriend Max Brod, wie hij de meeste zijner
manuscripten gaf, voorzover hij ze niet verbrandde. Ook met Werfel
had hij contact, doch niet met Rilke. Hij had een voorliefde voor Kleist,
Walser en Flaubert en las ook graag dagboeken. Ook Goethe stelde
hij hoog en hij „hongerde" naar Thomas Mann. Eveneens heeft Kier~
kegaard betekenis voor hem gehad, doch vooral hebben het Darwinis
me en de natuurwetenschappen zijn ideologie beïnvloed. Kafka heeft
zich intens met de psycho-analyse bezig gehouden, wat met zijn
grübelnde, in zichzelf gekeerde natuur. overeenstemde; toch is zijn
werk geen toegepaste psycho-analyse. Zijn geest gaat op het wezen
der verschijnselen in, niet op het deinen en veranderen der innerlijke
toestanden. De psycho-analyse als geneeswijze achtte hij een misgreep.
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Literaire bezigheid is zijn eigenlijke roeping, al het andere verveelt
hem. Hij moet schrijven. Toch besefte hij dat zijn leven er niet in mag
opgaan. Meerdere uitnodigingen tot een werkkring, waarin hij louter
zijn dichterlijke neiging zou kunnen volgen, slaat hij af. Zelfs in latere
jaren is de hoop als verzekeringsbeambte te kunnen werken, sterker
dan het verlangen zijn werken te voltooien. Zijn roeping als dichter
beleeft hij vaak met ongewone kracht. Hij voelt zich omgewoeld in het
diepst van zijn wezen en haalt eruit op wat hij wil. Zo schrijft hij De
Dorpsschoolmeester bijna bewusteloos. „Het Oordeel heb ik in de nacht
van 22 op 23 september 1912 van tien uur 's avonds tot zes uur 's mor~
gens geschreven". Ook vinden wij klachten dat de dichterlijke ader
verdord is. Hij raakt soms vast en begint een nieuw verhaal. Hij vertwijfelt aan zijn kunnen en is onzeker. Hij minacht het geschrevene en
hoopt dat de uitgever zijn manuscript zal terugsturen. Vooral heeft hij
moeite met het einde van zijn verhalen. Men vergete niet dat Kafka de
hoogste eisen aan zich zelf stelt en eerst dan tevreden en dikwijls gelukkig is, als dit overfijne zelf gevoel voldaan is. Dit is wel de reden,
waarom hij zoveel werken vernietigd wilde zien. Het is jammer dat
Max Brod de door Kafka zelf uitgegeven stukken niet streng van de
andere gescheiden heeft.
De waarde van een dichtwerk zowel als van een dichter is af te
meten aan de grootheid en wijdheid van het wereldbeeld als ook aan
de kracht, de drift, de volheid der voltooiing. Terecht zegt Willy Haas,
de vriend van Werfel en Kafka beiden, „ik houd Werfel, als het erop
aankomt, voor onvergelijkelijk groter en universeler dan Kafka, zoals ik
de dichter van Oorlog en Vrede voor onvergelijkelijk groter houd dan
de dichter van De Broeders Karamazof en om dezelfde reden: omdat
van twee genieën als mensen de ziekelijke, pathologische bij de natuurlijke, breed uitbeeldende achterstaan moet, al mag de ander dan ook
interessanter zijn".
Er is herhaaldelijk op gewezen dat het wereldbeeld bij de dichters
dezer eeuw steeds enger en armer is geworden. Vanaf George en Rilke
tot aan Thomas Mann, Broch e.a. is deze ontwikkeling duidelijk te
volgen. Bij Kafka is dit overduidelijk. Hij bespeelt een instrument met
één snaar, en hij doet dit met geniaal, tot haast in het ziekelijke reikend
meesterschap. Kafka's uiterlijk wereldbeeld is eng. De natuur ontbreekt
bijna geheel. Aan de politieke gebeurtenissen, de wereldoorlog of de
vestiging der vaderlandse republiek, neemt hij geen deel. Zelfs in zijn
dagboeken en brieven wordt daar niet over gesproken. Zijn wereld
gaat niet boven Praag uit. Willy Haas las zijn werken als een bekend
panorama uit zijn jeugd, waarin hij elk hoekje, elke doorgang, elke
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zinspeling terugkende. Daarom ook heeft men zijn leven tot in details
nagespeurd.
Inderdaad wijzen zijn boeken op een intieme kring van ervaringen,
eigenaardige observaties, persoonlijke gevoeligheden en waarnemingen. Daarom zijn zij echter nog niet van biografische natuur. Kafka
zelf getuigde dat b.v. De Metamorfose ( Die Verwandlung) , waarin
een mens een soort kever wordt, geen bekentenis, doch wel een
indiscretie was. En op de vraag, hoe dit te verstaan was, antwoordde
hij: „is het discreet over de wandluizen van zijn eigen familie te
spreken?" Kafka was een zeer introvert mens, gesloten, zwijgzaam en
ontevreden. Hij voelde zich zwak en leed onder de druk van het be~
staan. Hij had de eenzaamheid nodig om in de diepte door te dringen.
Werd de druk te zwaar, dan zocht hij gezelschap en omgang met
vrouwen en droomde van een gezin en nakomelingen. Maar telkens
weer trok hij zich terug en maakte verlovingen af.
Het is merkwaardig dat dromen bij hem zulk een grote rol spelen,
meestal zijn het nachtmerries, doch hij kan er ook vreugde aan beleven,
zoals aan de voorstelling van een in zijn hart omgedraaid mes. Hij
noteert ze telkens weer en dat dit aansluit bij de mystieke Praagse
sfeer en bij de wereld der Joodse overleveringen, waarvan Kafka
ondanks zijn intellectualisme toch veel had meegekregen, is ongetwijr
feld. Wat zijn verhouding tot het Jodendom betreft: hij heeft in latere
jaren, onder invloed van een Jiddisch toneelgezelschap, zich weer ernstig met de Joodse kwestie bezig gehouden, Hebreeuws gestudeerd en
zelfs aan emigratie naar Sion gedacht. Het is wel niet twijfelachtig dat
hij weer gelovig geworden is. Hij heeft echter onmiskenbaar geleden
aan dat Joodse intellectualisme, dat in borende kritiek, in analyse en
speculatie zo licht overstag gaat en dan eer vernietigend dan opbour
wend werkt, waaruit veel antisemitisme te verklaren is. Terecht heeft
men vaak op Kafka's onzekere tussenstelling gewezen: hij hoort niet
tot de Christelijke en maar half tot de Joodse wereld, als Duitstalige
niet tot de Tsjechen, als Jood niet tot de Boheemse Duitsers, als Boher
mer niet geheel tot Oostenrijk, als beambte in een arbeidersverzekering
niet tot de burgerij, als burgerzoon niet tot de arbeiderswereld.
De beleving dezer onzekerheid weerspiegelt zich in al zijn werken.
„Ik ben volkomen onzeker ten opzichte van mijn plaats in deze wereld,
in deze stad, in mijn familie", getuigt hijzelf. Zijn vader drijft hem in
zich zelf terug, waardoor hij zich als in een labyrint gevoelt, zo zelfs
dat hij aarzelt ontvangen brieven te openen. Hoe ouder hij wordt, hoe
meer hij de wereld als een chaos en een woestijn ziet. „Wij zijn, zegt
hij, als treinreizigers, die in een lange tunnel verongelukken en wel
56
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daar, waar het licht van de inrit niet zichtbaar meer is en dat van de
uitrit zo zwak, dat men het telkens uit het oog verliest". Het gevolg van
deze situatie is vrees, angst en vlagen van wanhoop. Deze wereld van
onzekerheid is het wel die Kafka beroemd gemaakt heeft. De verschui~
ving der maatschappelijke verhoudingen, de wankelheid van 't bestaan,
de economische crisissen, de werkloosheid, de politieke gebeurtenissen,
dit alles heeft hem lezers bezorgd. In zijn boeken zagen zij hun eigen
toestand weerspiegeld. Des te verwonderlijker is het dat deze onzekere,
die het wankele van het bestaan en de dreigende ineenstorting zo sterk
gevoelt, toch diep in zich een onwankelbare overtuiging van de zin van
leven en bestaan heeft. Hij heeft de uitspraak gedaan: „eerst in een
geordende wereld begint de dichter!" Deze zekerheid moet wel vroeg
in hem ontstaan zijn, toen de gevoelige knaap op allerlei onrecht stootte. Dit dreef hem in de diepte en zo kon hij zijn angst en onrust een
koorts noemen, die een reinigende en verhelderende gloed veroorzaakte. Vervolgens wortelt deze overtuiging in het „einheitliche" wereldbeeld, dat natuurwetenschap en Darwinisme hem boden. Daardoor is
Kafka een positief dichter die alle nihilisme afwijst. Wie dit niet afleest
uit zijn oppervlakkig ook negatief lijkende werk heeft geen gevoel voor
het dichterlijke.
De gelovige mens voert deze ordening onmiddellijk op God terug.
Bij Kafka gaat dit wel niet op. Hij ziet de orde in de wereld verwezenlijkt en spreekt zich niet uit, of deze orde uit een transcendente macht
stamt of wereld-immanent is. Het Dom-hoofdstuk in Het Proces hoeft
niet religieus verstaan te worden. De geestelijke aldaar is slechts dienaar van het onbekende, mysterieuze gerecht dat niet met Kafka's
ordenende macht gelijkgesteld mag worden. Kafka tracht als dichter
deze geordende kosmos te doorgronden. Hij verlangt dat de waarheid
steeds het geheel omvatte. Vooral Emrich heeft deze overtuiging van
de dichter tot helderheid trachten te brengen 1 ) . De kennis is slechts
dan waar, wanneer zij het universele, het al of de volledige existentie
van de enkeling met al haar relaties in het gegradueerde „zijn" weer~
spiegelt. Dit zijn is in de dingen op zichzelf aanwezig voor alle menselijke bekommernis. In het natuur-theater van Oklahoma (in de roman
Amerika) bewegen allen zich vrij, overeenkomstig hun aard en toch
harmonisch verenigd, zoals de wereld der dingen bestaat. Ze zijn zuiver
„Zijn" en stellen daarom deze „ondeelbare waarheid" voor.
Kafka gaat echter nog verder: ook het denken des mensen is slechts
1 ) Wilhelm Emrich. Franz Kafka. Athenáum. Bonn. 1958. Cfr. een bespreking van
dit werk in Streven, juni 1959, pp. 884~886. M. de Wachter. Franz Kafka aan de
overzijde van nihilisme en traditie.
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dan waar, wanneer het enkeling en enkel ding in de ruimte van het
geheel geworteld ziet en al zijn relaties omvat. Ware kennis moet adequaat en comprehensief zijn. Mens en dichter hebben daarvoor te
worstelen. Het geheel der voorstellingen moet onmiddellijke, eigenlijke
weergave van het universele zijn. Uit deze comprehensieve kennis
ontstaat dan zonder meer de comprehensieve liefde en dit is dan de
volledige menselijke existentie. Wie iets weglaat of wie slechts een
fragment der universaliteit beschouwt en uitspreekt, brengt slechts een
schijnwaarheid tot stand, wat Kafka met een leugen gelijk stelt. Deze
„schijn" is niet de glans van het enkele of van het deel, doch het is een
opgeven van het geheel, een verzwijgen en een ten offer vallen aan
het uiterlijke. Daardoor wordt de leugen tot wereldorde gemaakt.
Terwijl de psalmist of de jongelingen in de vuuroven de afzonder~
lij ke dingen, de menselijke daden prijzen, terwijl de dichters lange tijd
tevreden waren met de voorstelling van deelgebieden, van afzonderlijke relaties, van een stuk werkelijkheid (en daarin het spoor, de gelij
kenis, de navolging der goddelijke al-werkelijkheid in een bepaald
opzicht vierden en dit „schoon" vonden) , eist Kafka dat wat Emrich
„de universaliteit" noemt. Kafka is er voortdurend op uit alle slechts
schijnbare, bepaalde, begrensde perspectieven bloot te leggen. Terwijl
hij ze belicht, haar grenzen vaststelt, ze relativeert, ontkent of loochent
hij de afzonderlijke verbeeldings- en denkvormen niet, doch tracht ze te
overstijgen om het volledige overzicht te krijgen. Daarin ziet Emrich
het nieuwe in Kafka en plaatst hem aan het begin van een nieuw tijdperk, voor welks inhoud de poëtische esthetica tot nu toe nog geen
naam vond. Toch heeft men reeds sinds eeuwen in de christelijke filosofie, in het spoor van Paulus, van een adequate of comprehensieve
kennis gesproken. Zij is echter de mens in zijn viatorschap niet gege
ven. Hij kent hier slechts gedeeltelijk, in een spiegel en in gelijkenissen.
Hij kan slechts naar een steeds vollediger kennen streven en verlangen,
doch eerst in de aanschouwing Gods wordt hij die comprehensieve
kennis deelachtig. Kafka wil niet alleen boven de subjectieve perspectiviteiten der menselijke kennis uit, die afhankelijk zijn van persoonlijkheid, omgeving en tijdsverhoudingen, doch hij wil ook objectief boven
alle begrensdheden uit. Hij eist eenvoudig de overgang tot de totale,
adequate, comprehensieve kennis. Doch zulk een kennis is hier op
aarde tegen de natuur des mensen. Kafka streeft naar het onmogelijke
en moet daaraan ten gronde gaan. Daarom mag men ook niet de taak
der toekomstige dichtkunst zien in het dichten naar Kafka's voorbeeld.
Zulk een comprehensieve dichtkunst bestaat niet. Wie ze nastreeft zal
de wetten der kunst met voeten treden.
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De vraag is nu, hoe Kafka tot zulk een overspannen eis komen kon.
Men denkt hier al gauw aan het totale wereldbeeld der natuurwetenschap, die in die tijd optimistisch overtuigd was alle raadsels te kunnen
oplossen, en aan Kafka's mystieke drang naar het absolute. Sterker
nog werkte hier de volkomen terugval der 19de en 20ste eeuw op de
„aardse" wereld, het ontbreken van alle beveiligende, metafysieke
grondslagen die in de twee vorige eeuwen waren weggevallen, wat de
mens der 20ste eeuw zich bewust ging worden. In de afweer dezer
houding overspande zich Kafka. Om zijn doel te bereiken zag hij geen
andere weg dan die der negatie. Daarmee geraakt hij in de nabijheid
der talrijke demaskeringslitteratoren, die sinds het einde der eeuw meer
en meer de leiding der litteraire bewegingen overnamen. Zij lossen de
klassieke dichtkunst af, die nog aan het algemene, aan vrijheid, aan het
oerfenomeen, aan de ervaring, aan de ideële beschouwing geloofde.
Bij Kleist is het besef nog onaangetast en rotsvast en de romantici zijn
nog overtuigd van het oneindige, van een universele poëzie, van de
identiteit van geest en natuur. Deze overtuiging ging verloren.
Toch verschilt Kafka van de overige demaskeerders vooral in twee
punten. Kafka's streven is zuiver intellectueel. Het gevoel overweldigt
hem niet. Hij schept niet uit ongeordend, impulsief-naturalistisch, onbeheerst sentiment, dat rebelleert tegen de toestand der wereld en de
eigen geestelijke richtingloosheid. Vervolgens ziet hij de wanorde als
ontkenning ener alles regelende ordening en meet de graad van het
kwade af aan de eis der comprehensieve kennis. Daarom blijft hij niet
staan bij het voorlopige en halverwege het adequaat universele. Of het
nu de slavernij der arbeiders is, of de schuld ontstaan door een over~
treden der orde, of de macht der gewoonte, de toenemende onverschil
ligheid tegenover elke ernstige vraag, de afstomping tegenover de eisen
van het ogenblik, ten slotte het ingrijpen der burokratische machten en
der eigen hartstochten in de vrijheid en zelfstandigheid van het ik, dit
alles woedt door Kafka gewogen vanuit een laatste inzicht dat hij
mogelijk en noodzakelijk acht. Dit heeft ten gevolge dat de afzonder~
lijke dingen, toestanden, levensuitingen, beslissingen boven hun onmiddellijk „zijn" worden uitgeheven. Hun beelden verliezen de directe
samenhang met hun biografische oorsprong; ze worden ijler, etherir
scher, koeler. Toch zijn ze werkzamer, aangrijpender dan de direct
naturalistische onthullingen der verdorven werkelijkheid, die wij bij de
andere demaskeerders aantreffen. Zo lijkt Kafka vaak een visionair,
die profetische toestanden, verhoudingen en gebeurtenissen gezien
heeft, in de trant der nachtelijke verhoren uit de Hitlertijd. Hij zelf
beseft het profetische der dichtkunst. „De dichter heeft de opdracht
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de geïsoleerde sterveling in het oneindige ' leven, het toevallige in het
wetmatige over te brengen. Hij heeft een profetische opdracht". Hij
heeft dus geen concreet „zijn" in de zin, doch zijn hoogste symbolische
gedaante. In dit opzicht bereikt hij een ongewone hoogte, vooral daar
met het inzicht ook de vormkracht gelijke tred houdt. Men denke aan
zijn woord: „de boeien der gekwelde mensheid zijn van kanselarij-papier".
Wij kunnen Kafka's werken in twee groepen splitsen: vooreerst die,
waarin hij een dwaling of een euvel des tijds in een enkel voorbeeld
gestalte geeft. Dat zijn de kleine verhalen, waarin zijn scheppende
kracht ongewoon helder en consequent werkzaam is. Het merendeel
dezer zijn eenvoudig volmaakt te noemen (De Bouw, Het Oordeel, De
Metamorfose) . Vervolgens de grote romans, Amerika, Het Proces,
Het Slot. Ofschoon ook deze voltooide figuren en belevenissen bevatten, vol afgronden van werkelijkheidszin en volmaakte gelijkenissen,
zijn het fragmenten gebleven. Kafka kon ze niet voltooien, hetzij dat
hem de fysieke kracht ontbrak, hetzij dat hij zelf niet helder zag, zich
niet zeker voelde, het innerlijk aanschouwde niet bevredigend wist te
verbeelden. De vermoeidheid die zijn figuren in hun levensstrijd telkens
overvalt is ook tekenend voor Kafka zelf.
Zijn werken behandelen zowel de strijd van de enkeling als van de
gemeenschap tegen de vernietiging. Hij beperkt er zich toe het negar
tieve der bestaande verhoudingen uit te beelden; hoe alles positief te
ordenen en te herstellen is, vernemen wij niet. De door de wanorde der
wereld ontketende machten beroven ons van onze vrijheid. Wijl Kafka
het negatieve der menselijke foutieve houdingen bewijzen wil, vermeit
hij zich liefst in donkere voorstellingen, die het wanordelijke belichar
men. Hij toont soms een zeker genot in het wrede, sadistische en giftige. Er zijn echter ook lichtere gestalten; dezen zien zich vooral voor
opgaven geplaatst, die in zich niet moeilijk, noch belangrijk zijn, doch
waarmee zij niet klaar komen. Zij zijn zich bewust dat in de weerstand
van het object zich de werkelijkheid van het „zijn" openbaart, die de
mens niet meester worden kan. Ook hier weer wanorde en disharmonie.
Kafka was niet zo beroemd geworden, wanneer hij de onzekerheid
des tijds niet vorm en gestalte gegeven had op een wijze die algemeen
menselijk is. Ofschoon hij schreef over moeilijke verhoudingen hij
was geboren en getogen in Praag, waar het volk Tsjechisch en slechts
een bepaalde groep een soort papieren Duits sprak! is zijn taal
scherp, helder en koel. Woorden voor glans, kleuren en warmte ontr
breken; alles dient de gedachte. Bij het lezen van Kafka krijgt men
aldoor sterker de indruk van heldere nuchterheid, die erop uit is in de
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diepte der verschijnselen door te dringen, ze nauwkeurig te beschrijven, te doorlichten en het meest innerlijke naar voren te brengen. Elk
woord wordt belangrijk, elk beeld wordt ten volle benut. Deze stijl
werkt hoofdzakelijk op het verstand. Daarom straalt hij een zekere
kilheid uit. Men gevoelt zich als in een zeer dunne lucht. De beelden
en gelijkenissen ontberen een zekere onmiddellijkheid en levendige
frisheid. De optredende figuren lijken op schaduwen. Zelfs de harde
Kleist heeft veel meer warme menselijkheid dan Kafka. Wel schrijft hij
zeer aanschouwelijk, met een overvloed van kleine, beperkende, toespitsende en verhelderende details. Men leze b.v. het begin van „Het
Slot". De landmeter K. is juist aangekomen en wacht op zijn assisten-ten. De lezer verwacht dat het K.'s eigen, oude helpers zijn. Het blijken
echter totaal onbekenden en toch vraagt K., waar de instrumenten zijn.
Kafka wil door deze kwasi ondoordachte vraag bereiken dat de lezer
voelt in een raadselachtige droomwereld binnen te treden, waarin de
verwording van orde en gerechtigheid, de onzekerheid van het bestaan,
het overgeleverd zijn aan de algemene machten zichtbaar worden.
Inhoud en vorm stemmen bij Kafka overeen en zijn tot een zekere
volmaaktheid ontwikkeld. Maar opvallend is hun eenzijdigheid en als
gevolg een zekere armoede. Hoe talrijk ook de dichterlijke invallen
zijn en hoe verrassend de dichter geringe ervaringen tot gedachtenrijke
gelijkenissen weet te verheffen, alles gaat toch in dezelfde richting, een
koele, intellectuele beschouwing en analyse. De figuren zijn even eenzaam als de dichter zelf. Geen der dominerende personen is gehuwd.
Er is ook nergens een echt gesprek of dialoog. Allen gemeenzaam is
slechts het noodlot, het prijsgegeven zijn aan de wanorde dezer wereld,
die toch zinrijk is.
Kafka is ongetwijfeld een bijzonder verschijnsel, wiens harde wil tot
onthulling van het kwade, wiens besef van de zinrijkheid der wereld
men erkennen moet. Doch men aarzelt hem een groot dichter te noemen. De wereld is niet zo arm als Kafka meent. Hij heeft haar rijkdom
en schoonheid niet gezien. De weg der negatie mag in de wijsbegeerte
gelden, de kunstenaar heeft positief te scheppen. Daarbij komt Kafka's
vergissing dat de mens en de dichter slechts in een comprehensieve
kennis de waarheid kunnen vinden. Zij straalt echter reeds op, waar
wij een fragment van het „zijn" aanraken. Willy Haas voorspelde wellicht niet ten onrechte het spoedige einde van zijn roem. Het beleven
der onzekerheid van de tijd bracht Kafka naar voren; een herwinning
der metafysieke en religieuze grondslagen zou hem in vergetelheid
kunnen terugstoten.

Diagnose
van een koloniale ontvoogding
H. DE DECKER S.J.

De oorsprong van het paternalisme

D

e belangstelling van Leopold II voor Centraal Afrika werd vooral gewekt
door één groot motief: het kleine land waarover hij regeerde, een internationaal prestige te geven. Om zijn doel te bereiken, speelde hij behendig
de afgunst van Frankrijk, Engeland en Duitsland tegen elkaar uit. Voor de
wereld-opinie werden de onderhandelingen geplaatst in het teken van een
onbaatzuchtige filantropie: „de afschaffing van de slavernij was het allereerste oogmerk ....; alle zuiver economische en politieke bedoelingen moesten uit het programma geweerd worden". Deze menslievende motieven waren
ongetwijfeld oprecht. Doch spoedig moest de vorst ervaren dat men zonder
geld geen land beheert, laat staan „beschaaft", en dat koloniale „uitbating"
alleen realiseerbaar was mits wat koloniale uitbuiting. De eerzucht der grote
mogendheden en de kleinburgerlijkheid van zijn eigen volk dwongen hem
zijn volle aandacht te richten op de economische mogelijkheden van Kongo,
als leverancier van goedkope grondstoffen en afzetgebied voor het surplus
van de bloeiende Belgische industrie. De inlanders werden verplicht tot ivooren rubberleveringen, waarbij de ambtenaren ter plaatse dikwijls op brutale
wijze te werk gingen. Doch de vorst van een kleine mogendheid ontsnapt niet
zo gemakkelijk aan het waakzaam toezicht van een afgunstige suikeroom, die
zijn vroegere toegevendheid betreurt. De hevige perscampagne die rond 1893
in Engeland ontstond tegen het Kongolese beleid van Leopold II, leidde in
1904 tot de zending van een internationale onderzoek-commissie. De kritiek
was gemakkelijk. Leopold II stond alleen voor de enorme taak, waaraan hij
zijn persoonlijk bezit voor het grootste deel had opgeofferd. Zijn landgenoten
weigerden de aangeboden kolonie uit vrees voor financiële gevolgen, Pas na
jarenlange onderhandelingen en met nauwelijks verholen tegenzin aanvaardde
het Belgisch Parlement in 1908 de koninklijke schenking; België beveiligde
zich daarbij echter tegen alle mogelijke financiële of militaire avonturen: de
Koloniale Keure voorzag de scheiding der beide patrimonia en Belgische
dienstplichtigen konden onder geen beding naar Kongo worden overgeplaatst.
De dubbele weerstand van binnen en van buiten deed de koning afzien van
internationaal prestige en imperialistische praal. Hij wierp zijn politiek behendig over een andere boeg en vond vooral steun bij de financiële maatschappijen.
Ook op de hoogste kerkelijke instanties te Rome* deed hij een beroep, om van
de Belgische orden en congregaties te verkrijgen dat ze hun missie-activiteit
zouden uitbreiden tot de kolonie. Meteen was de grondslag gelegd van de Belgische koloniale politiek: Kongo werd onderworpen aan een triumviraat, waarvan geen het zonder de anderen kon stellen. Een stilzwijgende overeenkomst
werd gesloten tussen Staat, Kerk en maatschappijen. Dit gemeenschappelijk
optreden werd door de Afrikanen gesymboliseerd in één begrip: boela matari.
Alleen reeds deze diversiteit in het feitelijk gezag volstond om een eenzijdige
machtsuitoefening te verzachten. Daar komt bij dat financiële kringen van huis
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uit paternalistisch zijn; dat in de Kerk het gevaar niet denkbeeldig is dat het
geestelijk vaderschap wordt overgedragen op publieke aangelegenheden; dat ten
slotte de doorsnee-Belg, vooral dan in Kongo, een sterke afkeer voelt voor
staatsbemoeiing en zogenaamd politiek geknoei. De grootste gemene deler van
deze drie pressure-grou ps moest in Kongo wel leiden tot een uitgebreid paternalisme in alle sectoren van het openbare leven. Binnen de koloniale situatie
kwam dit paternalisme Kongo ten goede: de officiële Belgische politiek was
van meet af geïnspireerd door de liberale vrijheidsidee en de uitwassen werden
voortdurend verzacht door het moreel gezag van de Kerk. Het financieel succes
der grote ondernemingen maakte het bovendien mogelijk dat de staat eisen kon
stellen inzake woningbouw en medische verzorging; later inzake minimumloon,
kinderbijslagen en ouderdomspensioenen. En waar de staat slechts over beperkte kredieten beschikte, werd hij bijgestaan door de missies, die praktisch geheel
de last van het onderwijs op zich namen en een zeer groot aandeel in de medische diensten hadden.
In deze sociale diensten vond België ten aanzien van het wereldgeweten de
meest adequate verantwoording voor zijn aanwezigheid in Afrika. Deze aspecten van de kolonisatie stellen ons in staat te spreken van een verlicht paternalisme, dat, hoe Europees het ook was, toch heel gunstig afsteekt bij andere
experimenten op militaire of commerciële grondslag. Heel deze geest vinden we
treffend weergegeven in artikel 5 van de Koloniale Keure, dat een bepaling van
de Conferentie van Berlijn (1885) hernam: „De beherende mogendheid staat
in voor het behoud van de inlandse bevolking en voor de verbetering van haar
stoffelijke en zedelijke levensvoorwaarden. Ze moet de uitbreiding van de
persoonlijke vrijheid, het geleidelijk opgeven van de veelwijverij en de ontwikkeling van de eigendom bevorderen en alle godsdienstige, wetensciaappelij ke
en liefdadige instellingen beschermen en steunen, zo ze ertoe strekken om de
inboorlingen te onderrichten en hun de voordelen van de beschaving te doen
beseffen en waarderen ...".
De wil om alles zelf en beter te doen
Dit vooropgezette principe van paternalisme willen we illustreren in zijn
gevolgen op het politieke vlak. Om het tekort aan bezettingskrachten aan te
vullen, deed Leopold II niet alleen een beroep op de ondernemingen en de
missies, maar hij voerde ook de Engelse methode van onrechtstreeks beheer in,
waarbij de traditionele politieke instellingen werden ingeschakeld in het koloniale bestuurskader; de gewoonterechtelijke hoofden oefenden hun gezag uit
onder voogdij.
Een definitieve, vrij schuchtere regeling hieromtrent werd pas getroffen in
1933. Vooraf werd beproefd en gegist, gegeven en teruggenomen, in een reeks
verordeningen van 1891, 1906, 1910 en 1920. Nooit is men erin geslaagd van
deze basisinstellingen een leerschool der democratie te maken: men vertrouwde
het niet, de Afrikanen over hun eigen lot te laten beschikken, zelfs niet in
lokale aangelegenheden; men vermeed een politieke elite te vormen, alvorens de
grote massa een voldoende basisopleiding genoten had. In de buitengewoonterechtelijke centra, waar mensen uit alle stammen samenleven, was men wel
verplicht een nieuwe, meer democratische structuur in te voeren. In 1931 trof
men een eerste regeling, die normaal verder zou evolueren tot groter mede-
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beheer. In 1945 werd de klok echter achteruit gezet, toen het bestuur der inlandse wijken onder rechtstreeks beheer van Europese ambtenaren kwam te
staan. Goeverneur-generaal Pétillon heeft deze houding zeer adrem getypeerd:
„Onze vroegere opvatting over het onrechtstreeks beheer, hoe schuchter en
gematigd ze ook was bij haar aanvang, bleef steeds verzwakken. Onder druk
van economische omstandigheden en oorlogstoestanden hebben we, met de zeer
loffelijke bekommernis om vlugger en beter te handelen, alles zelf in handen
willen nemen en de Kongolese massa goedschiks, kwaadschiks willen leiden
naar een geluk dat overeenkwam met onze opvattingen" . (Rede van de G.G.,
1952).
Zou hij hierin zelf verandering brengen ? In 1954 beloofde Pétillon de oprichting van gemeenten in het binnenland; in 1960 ligt de wet nog steeds ter
studie. Op 1 januari 1958 werd het stedenstatuut van kracht, nadat de tekst
tien jaar lang besproken en geamendeerd werd op het ministerie, het goevernement-generaal en in de koloniale raad. Slechts drie steden hielden een eerste
democratische raadpleging (van verkiezingen was nog geen sprake !) in december '57. Einde 1958 werd de maatregel tot zes andere steden uitgebreid; toen
bleek reeds dat de wet totaal voorbijgestreefd was: de burgemeesters der gemeenten, waarin de stad werd verdeeld, hadden té beperkte machten en middelen om efficiënt op te treden; de hogere verantwoordelijkheid berustte bij de
eerste burgemeester, een benoemd ambtenaar, omringd door een consultatieve
stadsraad, die bovendien ver van democratisch was samengesteld.
In België groeide rond die tijd het besef dat radicale structuurhervormingen
niet langer konden uitblijven. Het voortteren op een zelfgenoegzaam paternalisme, gevoed door een spreekwoordelijk gezond verstand, had geen uitzicht
gebracht voor de Kongolezen, die kort na de oorlog reeds verzuchtten naar een
minimum aan erkenning en medezeggingschap in de zaken van hun land. De
Belgische houding deed hen steeds meer wanhopen aan een vreedzame oplossing. Tussen Europeaan en Afrikaan werd de muur van wantrouwen en onbegrip steeds hoger opgetrokken: de blanke geloofde nog niet in de mogelijkheden
van de zwarte; de zwarte geloofde niet meer in de oprechtheid van de blanke.
Opvoeding in bekrompen kring
In dit verband loont het de moeite op enkele opvallende tekorten te wijzen
van een onberedeneerd empirisme, dat fataal leiden moest tot deze psychologische tweespalt tussen blank en zwart.
Het middelbaar onderwijs werd uitsluitend gericht op een technische vorming
van lagere kaders, zonder enig uitzicht op hoger onderwijs, terwijl klein- en
groot-seminaries sinds lang voor de oorlog volwaardige priesters vormden en de
naburige koloniën hun beste krachten naar de Engelse en Franse universiteiten
zonden. Pas na de tweede wereldoorlog werden humaniora-klassen voor Kongolezen opgericht, die toegang zouden verlenen tot de universiteit. Toen in
1954 het eerste pre-universitair jaar werd geopend door de katholieke universiteit van Leopoldstad, achtte de toenmalige minister van koloniën dit initiatief
voorbarig. Rechtsstudies werden van overheidswege uitgesloten. Op het ogenblik van zijn onafhankelijkheid telt Kongo geen twintig universitair gevormde
leken.
Om in de hogere bestuurskaders te worden opgenomen, werden diploma's
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vereist die voor Kongolezen niet toegankelijk waren, met het gevolg dat men
tot 1959 heeft gewacht om de kaders te afrikaniseren en de eerste Kongolezen
tot sommige hogere functies toe te laten.
Om relletjes te voorkomen werden in 1945 syndicaten opgericht die de belangen van de inlandse arbeiders zouden verdedigen. Maar men heeft gewacht
tot september 1957, alvorens aan deze syndicaten vrijheid van handelen te
geven.
Het goevernement-generaal hield hermetisch de grenzen gesloten voor Kongolezen die verlangden studiereizen te ondernemen of congressen bij te wonen
in het buitenland. Wel werden er sinds 1953 groepsreizen naar België ingericht
voor verdienstelijke notabelen, maar die werden dan onder streng toezicht
geplaatst en, buiten de geleide bezoeken, werd alle contact met de bevolking
angstvallig vermeden. Pas in 1959 komen de eerste Kongolese studenten druppelsgewij s naar België, waar hun de toelatingsvoorwaarden tot de universiteiten
bijzonder lastig worden gemaakt; voor 1959 waren geen officiële beurzen
beschikbaar.
Gedurende de zittingen van de goevernementsraad te Leopoldstad werden
zowel Europeanen als Afrikanen door de presiderende goeverneur-generaal als
schoolkinderen terechtgewezen, wanneer ze het waagden op enigszins overtuigde wijze een niet-officiële stelling te verdedigen. Verscheidene pas benoemde burgemeesters van de gemeenten van Leopoldstad werden herhaaldelijk door
de overheid ter verantwoording geroepen, wanneer ze een verklaring aflegden
die de perken der gemeentebelangen te buiten gingen. Kranten werden voortdurend in beslag genomen. Zulke en andere administratieve bemoeiingen werden als dagelijkse plagerijen aangevoeld en wekten een diepe rancune.
Nochtans deden zich in deze periode twee gebeurtenissen voor die lijnrecht
ingingen tegen de traditionele opvattingen en een diepgaande invloed uitoefenden op de snelle kentering van de gemoederen; wegens hun zuiver empirisch
karakter en hun volkomen onverenigbaarheid met het heersend waardenstelsel
droegen zij echter niets bij tot de harmonische ontwikkeling.
Vooreerst de houding van minister Buisseret, die gedurende zijn ambtsperiode (1954-1958) de Belgische schoolstrijd en politieke twisten in Kongo
invoerde. Ongetwijfeld handelde hij uit besef van een noodzakelijke evolutie
naar meer vrijheid, maar ook vanuit een anti-klerikaal complex. Zijn politiek
was in zo verre verkeerd georiënteerd, dat ze elke structuurhervorming angstvallig vermeed, maar over het heersend gezag heen enkele populaire doch
onsamenhangende maatregelen trof, waardoor een kloof ontstond zowel tussen
Brussel en Kalina als tussen Kerk en Staat. De Kongolezen hebben deze twisten, die de traditionele eensgezindheid van boela matari aan het wankelen
bracht, handig uitgebuit. Tot de werkelijke oplossing van het probleem heeft
deze politiek niets bijgedragen. De blanke Kongo werd verscheurd door ijdele
politieke twisten; de Kongolezen kregen niet de minste politieke verantwoordelijkheid. Wel leerden ze hier de politieke knepen en technieken kennen, zodat
de kritiek op al wat Europees was hun zeer gemakkelijk viel. Hieruit besloten
de meeste blanken in Kongo dat de grondige malaise haar oorsprong vond in
de politiek. Zij stelden hun enige hoop in een terugkeer naar de vroegere stand
van zaken: het a-politiek paternalistisch regime.
Een tweede beslissende gebeurtenis is geweest de overkomst in 1958 van
enkele honderden, meestal zeer geëvolueerde Afrikanen naar de wereldtentoon-
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stelling te Brussel. Op initiatief van de katholieke missies, daarna hernomen
door de Staat, kwamen deze mensen op dit internationaal forum getuigen voor
het werk dat België in Kongo verricht had. Meteen ontmoetten voor het eerst
een groep intellectuelen uit heel Kongo elkaar gedurende enkele maanden en
gingen ze in deze samenleving eigen macht en waardigheid ervaren. De paternalistische grendel der vroegere groepsreizen moest weldra springen voor een
autonoom opgericht syndicaat. Contacten werden gelegd met mensen van alle
landen, kringen en levensbeschouwingen. Meer dan ooit beseften deze Kongolezen dat België hen in een gouden kooi had opgeleid. De meesten keerden naar
hun land terug met de zekerheid dat de onafhankelijkheid niet lang meer uit
kon blijven. In Kongo teruggekeerd waren ze verplicht zich weer in te schakelen
in de bekrompen koloniale kringloop; velen onder hen hadden een actief aandeel in de Kongolese politieke partijen, die enkele maanden later werden
toegelaten.
Vier gemiste kansen
Viermaal heeft België in de jongste jaren een gunstige gelegenheid gehad om
deze kringloop te doorbreken; viermaal werd de kans gemist. Telkens sloot
men zich weer op in een paternalistische houding, die rechten toekende bij wijze
van weldaden, doch de echte dialoog niet aanvaardde.
De vorige jaren had men weliswaar reeds gezocht naar een zekere burgerlijke gelijkstelling voor zogenaamde loyale, ontwikkelde Kongolezen, eerst door
de Kaart van Burgerlijke Verdienste (juli 1948), later door de Immatriculatie
of „inschrijving in de ,registers van de beschaafde bevolking" (mei 1952). Dat
dit statuut bij de Kongolezen niet veel waardering vond, is duidelijk: het gaf
geen recht op ambten of lonen die aan Europeanen waren voorbehouden, terwijl de levensstandaard die het meebracht, hoge kosten vergde. De Kongolezen
verlangden geen assimilatie met de Europeanen, maar wel een volwaardig
statuut van Kongolees burger en een minimum aan politieke rechten. Een prachtige gelegenheid om aan deze wens tegemoet te komen deed zich voor in 1955
bij de Kongoreis van koning Boudewijn. Voor de Belgen was het triomf antelijk onthaal in de hele kolonie een bewijs dat hun Kongolese onderneming
geslaagd was. Maar dit uitwendig succes strooide zand in de ogen. De eerste
collectieve ontgoocheling der Kongolese bevolking kwam na deze reis, toen
bleek dat de vorst aan zijn onderhorigen, die toen reeds snakten naar erkenning
en waardering, niets anders aan te bieden had dan enkele aanmoedigingspremies
voor woningbouw ... .
De tweede ontgoocheling kwam een jaar later. In juli '56 publiceerde een
groep Kongolezen ' uit Leopoldstad, de werkgroep Conscience Africaine, een
manifest waarin een beroep werd gedaan op België om in vruchtbare samenwerking een dertigjarenplan voor politieke ontvoogding te realiseren, zoals
Prof. J. Van Bilsen dat enkele maanden vroeger in een tijdschriftartikel had
uiteengezet. In koloniale kringen ontketende dit artikel een storm van verontwaardiging; de meeste parlementairs vonden het té gewaagd en inopportuun;
enkele meer dynamische krachten in het land namen het op als een ernstige
waarschuwing. Op het aanbod van Conscience Africaine werd niet ingegaan.
Onmiddellijk daarop volgde een tegenmanifest van de Abako, de meest dynamische culturele vereniging van Leopoldstad. Het dertigjarenplan werd radicaal

932 DIAGNOSE VAN EEN KOLONIALE ONTVOOGDING
verworpen; men eiste onmiddellijke ontvoogding. J. Kasavubu, president van
de Abako, zou van toen af onverbiddelijk aansturen op onderhandelingen om
deze ontvoogding te verkrijgen. De administratie liet hem betijen. Weldra
echter stond de hele Bakongo-bevolking achter hem; drie jaar later deelde heel
Kongo in zijn ontvoogdingsstrijd.
In 1957 was de politieke malaise sterk toegenomen. In België gaf men er zich
steeds meer rekenschap van en men zocht naar een koerswending in de koloniale politiek. De nieuwe C.V.P.-minderheidsregering, die in juni 1958 aankwam,
besloot een werkgroep naar Kongo te zenden, die alle provinciehoofdplaatsen
zou bezoeken om er de verlangens te vernemen van de hele Kongolese bevolking. Uitgaande van deze enquête zou een nieuwe politiek worden afgekondigd.
De werkgroep vertrok pas in oktober en een regeringsverklaring over Kongo
werd in het vooruitzicht gesteld voor het begin van 1959. Van Kongolese zijde
werd er toen sterk op aangedrongen dat ook Kongolezen lid van de werkgroep
zouden zijn. Op grond van juridische argumenten bleef de minister van Kongo
doof voor hun eis: Kongo had geen wettige afgevaardigden die als interlocuteurs valables konden optreden; België alleen zou de ontvoogdingspolitiek bepalen. Hiermede werd een derde kans gemist. Kasavubu verklaarde aan de
werkgroep ronduit dat de Belgen het recht niet hadden in Kongo te verblijven,
en weigerde hun verder enige mededeling te doen. De andere politieke leiders
gaven openhartig hun mening te kennen en gaven lucht aan hun talrijke grieven.
De vierde en grootste ontgoocheling kwam op 17 oktober 1958, toen met
veel omhaal de herdenking werd gevierd van het vijftig-jarig bestaan van de
Belgische kolonie. De verwachtingen der Kongolezen waren hoog gespannen,
vooral omdat geruchten de ronde deden dat Kongo's onafhankelijkheid zou
worden uitgeroepen. Zou de minister een bevrijdende verklaring afleggen, die
de politieke spanning kon ontladen ? In verheven bewoordingen beschreef hij
het beschavingswerk van België dat bij deze gelegenheid aan Kongo een cultureel paleis schonk, ingeschreven ditmaal op de moederlandse begroting. Daarmee konden de Kongolezen het voorlopig stellen .... Enkele weken te voren
had generaal de Gaulle aan de overkant van de Kongostroom te Brazzaville
aan de Afrikanen de volledige onafhankelijkheid aangeboden. Te Leopoldstad
bereikte de ontgoocheling haar hoogtepunt en de atmosfeer werd bepaald troebel. Bovendien namen in december enkele Kongolese leiders deel aan een PanAfrikaanse Conferentie te Accra, met als leuze: Afrika vrij in 1960 ! Op 4
januari 1959 brak te Leopoldstad het oproer los onder de fanatieke kreet:
Indépendance immédiate! In een dergelijke atmosfeer moest elke regeringsverklaring, hoe ruim ook, op scepticisme onthaald worden. Toch hoopte de regering een psychologische schok te verwekken door de formele belofte der onaf hankelijkheid, ten einde met hersteld vertrouwen enkele belangrijke structuurhervormingen door te voeren. Op 13 januari hield de koning een radiotoespraak, waarin hij verklaarde: „Het uiteindelijk doel van ons streven is dan ook,
in voorspoed en vrede, de Kongolese bevolkingen te leiden op de weg naar de
onafhankelijkheid, zonder uitstel, maar ook zonder onbezonnen overhaasting".
De regering bepaalde een timing voor de lokale en provinciale instellingen en
beloofde voor later een wetgevende vergadering. De raadsleden voor de lokale
basisorganen zouden rechtstreeks verkozen worden bij algemeen stemrecht; die
van de provinciale en nationale organen door de verkozen leden van de basis-
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organen en aangevuld worden door benoemde leden, die echter nooit de meerderheid zouden vormen. Deze structuurhervorming voldeed de Afrikanen in
zover de afrikanisering der fundamentele instellingen en de onafhankelijkheid
in het vooruitzicht werden gesteld, maar ze ontgoochelde en wekte wantrouwen,
omdat niets precies werd bepaald over de datum van de onafhankelijkheid, over
de werkelijke machten van de wetgevende organen en over een mogelijke deelname aan de uitvoerende macht.
Hoe edelmoedig deze eerste constructieve hervorming ook mocht blijken in
de ogen van de Belgen, in feite kwam ze onder die vorm vier jaar te laat. De
Afrikanen meenden er een verborgen paternalisme in te erkennen: 1 ° de hervorming was opgelegd en niet genegotieerd; 2° de traditionele opvatting die
wil dat eerst de basisinstellingen hun proeven moesten leveren alvorens tot
nationale instellingen over te gaan, werd gehandhaafd; 3 ° de feitelijke machtsuitoefening bleef in handen van de koloniale administratie. Bovendien kreeg de
minister te kampen met administratieve sleur en vertragingsmaneuvers te Brussel en in Kongo; de militaire bevelhebber van de Kongolese Weermacht maakte
zich gehaat door zijn hardhandig optreden; de financiële kringen zagen de
komende onafhankelijkheid met een kwaad oog tegemoet, zodat de beurswaarden gingen dalen en de Belgische kapitalen uit Kongo werden gerepatrieerd;
de reactionaire vleugels der politieke partijen betreurden té grote concessies en
preekten met vaderlijke wijsheid meer geleidelijkheid en voorzichtigheid.
De psychologische schok die het vooruitzicht van de onafhankelijkheid bij de
Kongolese bevolking had kunnen verwekken, liep weldra dood op teleurstelling, ontmoediging, verbittering. Toen bovendien minister Van Hemelrijck
verplicht was ontslag te nemen, omdat de regering zijn voorstellen tot versnelling en heraanpassing van het ontvoogdingsplan niet aanvaardde, kon de lusteloosheid waarmee de Kongolezen dit bericht onthaalden alleen toegeschreven
worden aan hun grondig wantrouwen en hun afkeer van de Belgische politieke
maneuvers.
Het succes van een plotselinge omkeer
De nieuwe minister van Kongo, A. De Schrijver, waarvan men verwachten
mocht dat hij een strakkere lijn zou volgen, heeft zeer vlug blijk gegeven van
begrip en politiek doorzicht. Zijn persoonlijk prestige in parlementaire, f inanciële en koloniale kringen heeft een omkeer in de publieke opinie vergemakkelijkt. Op 4 september, de dag van zijn ambtsaanvaarding, vulde hij de verklaring van 13 januari zwakjes aan: de twee nationale wetgevende lichamen zouden
in 1960 tot stand komen; hun wetgevende bevoegdheid zou substantieel zijn;
de uitvoerende macht zou tegelijkertijd worden ingesteld. Maar deze al te vage
uitdrukkingen konden de Kongolezen niet bevredigen. In een uitgebreide radioboodschap van 16 oktober sprak de minister van een Kongolese regering, bij
voorkeur onder presidentiële leiding van de goeverneur-generaal. Zijn voorstellen op het nationale plan wilde hij onderwerpen aan besprekingen met de
provincieraden, die in maart 1960 moesten opgericht worden; zonder uitdrukkelijk de datum der onafhankelijkheid te vermelden, liet hij vermoeden dat het
wellicht voor 1964 zou zijn.
Voor de politieke partijen in Kongo was de tijd der besprekingen echter
voorbij; ze wilden onmiddellijk onderhandelen en de onafhankelijkheid verwer-
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ven zonder uitstel. Verschillende partijen dreigden met boycot van de lokale
verkiezingen in december, zodat de verdere uitbouw der instellingen onmogelijk of vervalst werd. De heftigste anti-Belgische uitlatingen stammen uit de
periode die aan deze verkiezingen voorafgaat.
In deze troebele atmosfeer besluit de minister eind november naar Leopoldstad te vertrekken om er, bijgestaan door vertegenwoordigers van de drie nationale partijen, met de Kongolese politieke leiders over de regeringspolitiek een
colloquium te houden. De Belgische socialisten weigeren dit aanbod en stellen
een Ronde-Tafel-Conferentie voor te Brussel, zoals ze door sommige Kongolese
leiders reeds was geëist als voorwaarde tot deelname aan de verkiezingen.
Daarop vertrekt de minister alleen. Ter plaatse vergewist hij zich van de ernst
van de toestand en bij zijn terugkeer verklaart hij op 15 december voor het
parlement dat de overgangsperiode zal ingekort worden: half-januari '60 zal
te Brussel een Ronde-Tafel-Conferentie worden gehouden, die aan de regering
voorstellen zal voorleggen betreffende de verdere timing, de provinciale en
nationale verkiezingen en instellingen; ten slotte zal de onafhankelijkheid in
1960 een voldongen feit zijn.
Twee dagen later, op 17 december, vertrekt koning Boudewijn geheel onverwacht naar Kongo, in gezelschap van de minister. Deze tweede reis van de
koning heeft een symbolische waarde; ze sluit een periode af die aanving bij
zijn vorige reis in 1955 en die we gekenmerkt hebben als die der verloren kansen. Door de verklaring van 15 december is er iets fundamenteel veranderd in
de Belgische politiek: het paternalisme heeft definitief afgedaan; men erkent
de Kongolese leiders als gesprekspartners; de tijd der onderhandelingen is aangebroken. Had men vier jaar vroeger, na 's konings eerste reis, deze politieke
ontvoogding ingezet en geleidelijk doorgevoerd, dan zou men vandaag tot hetzelfde uiteindelijk resultaat gekomen zijn: de volledige onafhankelijkheid. Maar
ze zou verworven zijn, na vijf jaar voorbereiding en overgang, in omstandigheden en voorwaarden, die voor beide partijen gunstiger waren geweest.
Het mag ons niet verwonderen dat de Kongolezen met groot wantrouwen
rond de „Tafel" plaats namen; ze vreesden dat achter de juridische begrippen
andere bedoelingen verscholen lagen. Inwendig hoopte eenieder nochtans op
een vreedzame oplossing; men besefte dat alles té vlug en onvoorbereid verlopen was. Maar er was geen terugweg: om iets te bereiken had men werkelijk
alles moeten eisen. De Kongolese vertegenwoordigers, die zich tegen alle verwachting in op de vooravond van de conferentie tot een eenheidsfront hadden
gegroepeerd, eisten vooraf dat regering en parlement zich zouden binden aan
de resoluties (niet de aanbevelingen !) van de conferentie. Ze verwierpen de
agenda zoals die door de minister was voorgesteld: instellingen, verkiezingen,
datum der onafhankelijkheid; en eisten dat vooraf de dag der onafhankelijkheid zou worden vastgelegd. De regering gesteund door de aanwezige parlementairs ging op deze voorstellen in en de keuze viel op 30 juni 1960. Nadat
deze belangrijke beslissing gevallen was, werden de verhoudingen ineens vertrouwelijker en vriendschappelijker. In positief opbouwende geest werd verder
gewerkt aan de uitwerking van structuren, bevoegdheden en organisatie der
verkiezingen, zodat na een zittijd van een volle maand de conferentie besloten
werd in een stemming van euforie en optimisme. Eens te meer had het „gezond verstand" de brokken van ons empirisme aaneengelijmd.
Het gezond verstand opteerde immers voor de beste der opengebleven mo-
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gelijkheden. Er waren er slechts twee: ofwel tot het einde toe vasthouden aan
de paternalistische politiek van de geleidelijkheid, ofwel direct ingaan op de
eis tot onmiddellijke onafhankelijkheid. In het eerste geval zou Beneden-Kongo
(met zijn havens ' van Leopoldstad, Matadi, Boma; met zijn spoorlijn die een
belangrijk deel van de in- en uitvoer verwerkt; met zijn Inga-project, . enz.) een
tweede Algerië met voorlopige regering te Brazzaville zijn geworden. Deze
streek zou zich onherroepelijk afscheiden van de rest van Kongo. Stanleystad
zou een blijvende haard van onlusten zijn. Het stammenconflict in de Kasaï
werd onoplosbaar, daar de arbitrage der koloniale administratie steeds door
één der partijen betwist werd. De onrust zou zich uitbreiden tot. de andere centra en tot het binnenland, waar burgerlijke ongehoorzaamheid werd verkondigd; voor de Europeanen in Kongo zou geen rust meer bestaan en de Belgische administratie zou verder verantwoordelijk gesteld worden voor de
komende onlusten en moordpartijen. In het tweede geval bestonden er redelijke
kansen op een vreedzame oplossing. Hoe morgen zal geregeerd worden, weet
niemand met zekerheid, doch de psychologische waarde van het succes der
Ronde-Tafel-Conferentie mag niet onderschat worden: het vertrouwen is voor
een deel hersteld en duurzame betrekkingen tussen beide landen worden in het
vooruitzicht gesteld; die zullen niet op sentimentele herinneringen, maar op
wederzijds belang gebouwd worden. De Sociale, Economische en Financiële
Conferentie die te Brussel plaats vond in de eerste helft van mei, heeft hiervoor op grond van een hersteld vertrouwen, de grondslag gelegd.
Wel had het gezag in de interregnum-periode van februari tot juni veel te
lijden wegens een onbegrijpelijk aarzelen of een uitgesproken onverschilligheid van de hogere administratie, wegens tribale veten en een gemis aan democratische geest in de verkiezingsstrijd. De lokale administratie was soms partij dig of werd in haar werking lamgelegd en was erg ontmoedigd; de Europese
bevolking leefde in een kunstmatig onderhouden panische onzekerheid. De
Belgische regering zag zich genoopt tot betwistbare uitzonderingsmaatregelen
door het zenden, ter elfder ure, van een minister-resident en moederlandse
troepen tot beveiliging van de orde. Dit alles heeft de machtsoverdracht niet
vergemakkelijkt. De overgangsperiode duurde te lang om het koloniaal gezag
nog te handhaven, vooral in die streken waar anarchie en burgerlijke ongehoorzaamheid sinds vele maanden heersten. Een mogelijke oplossing ware een
voorlopige Kongolese regering geweest, maar België ging niet in op dit voorstel van Kasavubu, op grond van het democratisch principe dat een wettige
regering enkel gebaseerd kan zijn op het vertrouwensvotum van een uit regelmatige verkiezingen voortgekomen parlement.
Niettegenstaande deze moeilijkheden blijft het duidelijk dat de noodzakelijke keuze die België doen moest tussen een onvermijdelijke koloniale oorlog
of een waarschijnlijke vreedzame samenleving, niets te maken heeft met een
blind kansspel maar wel met een optie voor de beste der mogelijkheden.
Hypotheken op de toekomst
De goede optie van de Belgische verantwoordelijken neemt niet weg dat op
de toekomst enkele zware hypotheken drukken. We noemen er vier. Ze kunnen
grotendeels toegeschreven worden aan het Belgisch koloniaal bestel, zonder
dat dit er de volle verantwoordelijkheid voor draagt. Kongo was immers geen
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tabula rasa, waarop België zijn politiek heeft neergeschreven. Er bestaat een
Afrikaanse werkelijkheid, die gedeeltelijk weerstand bood en ondoordringbaar
bleef voor noodzakelijke aanpassingen aan de moderne tijdsomstandigheden.
In de eerste plaats is er het feit dat de Belgen aan Kongo een economische
eenheid hebben gegeven, zonder een Kongolees nationaal bewustzijn te hebben
gevormd of het tot stand komen van een Kongolese natie te hebben bevorderd.
In de hedendaagse maatschappij kan 'n politieke staat zonder economische infrastructuur niet bestaan, maar evenmin kan een economische eenheid stand houden, zo geen politieke suprastructuur deze eenheid samenhoudt in een bewuste
gemeenschap van belangen. Dit schromelijk tekort in de politieke opvoeding
dreigt te leiden tot een balkanisatie van Kongo; hetgeen de dood zou betekenen
van zijn economie en van zijn sociale welvaart. De centrifugale krachten van
het stambewustzijn zijn uiteraard reeds zo sterk, dat ze enkel door een nationale
mythe bij de massa, en door een scherp economisch doorzicht van de politieke
leiders kunnen beheerst worden. Welnu, deze mythe bestaat niet. Zullen de
leiders bestand zijn om de desintegratie te voorkomen?
Hier drukt een tweede hypotheek van het Belgisch beheer: men heeft zorgvuldig vermeden gezag en verantwoordelijkheid op bekwame Kongolezen over
te dragen; de vorming van universitairen werd uitgesteld. De Kongolese bevolking steunt hoofdzakelijk op leiders wier gezag steunt op tribale motieven.
Jonge intellectuele krachten, die ingezien hebben waar het werkelijk algemeen
welzijn ligt, wachten welberekend het einde van de eerste legislatuur af, om
pas over enkele jaren effectief op te treden in de politiek. De partijen zijn nog
té etnisch geïnspireerd, met het gevolg dat weinig of geen vooraanstaande persoonlijkheden hun gezag aan heel Kongo kunnen opleggen. In Kongo treft men
geen algemeen aanvaarde N'Krumah, Touré of Nasser aan. Wel heeft men
sinds het Ronde-Tafelgesprek vastgesteld dat het land ook over minder bekende
figuren beschikt, die blijk geven van een hoge potentialiteit aan staatsmanskunst
en die door geen al te grote tribale afhankelijkheid zijn geremd. Daarbij komt
nog dat het nationaal bewustzijn bij de meeste leiders onder en sinds de RondeTafel-Conferentie vastere vormen kreeg en dat de Kongolese vertegenwoordigers het vitaal belang ervan steeds meer gaan beseffen. Ook kan een gezonde
federale structuur, onder de vorm van een sterk gedecentraliseerde eenheidsstaat, de separatistische neigingen en de tribale opposities verzachten, omdat met
eerbied voor ieders eigenheid aldus de diverse spanningen worden opgevangen
en gericht door een stevig centraal gezag. Dat zijn, alle, hoopvolle elementen,
die de hypotheek voor een deel kunnen aflossen.
Ook de idee dat enkel mensen met hoge technische bekwaamheden de politiek van een land kunnen leiden is té eenzijdig. In andere Afrikaanse gebieden,
waar het aantal universitairen hoog ligt, is het bewind meestal in handen van
leiders die hun weg hebben gemaakt langs politieke en syndicale kaders. Deze
mensen laten zich bijstaan door technici uit eigen land of uit het buitenland.
Daarom moet men zich niet blind staren op de technische tekorten van de
Kongolese regering. Weinig onderontwikkelde landen beschikken over zulk
een korps vreemde, zij het Belgische, technici, als Kongo nu. En voor de verdere
toekomst is de toestand geruststellend, gezien de ontwikkeling van de lagere en
middelbare schoolbevolking, welke laat voorzien dat Kongo over tien jaar de
meeste centraal-Afrikaanse landen op dit gebied zal voorbijstreven. Niettemin
blijft de overgangsperiode moeilijk.
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Zo komen we tot een derde hypotheek. Vandaag is de politieke structuur
gedekoloniseerd. De administratie is hier niet op voorbereid. Voor een groot
deel zullen Belgen de hogere functies (niet de top-functies) blijven bezetten.
Zal deze administratie zich snel genoeg aanpassen aan de nieuwe mentaliteit?
Het geldt hier vooral een psychologisch probleem dat minder moeilijkheden
had. opgeleverd, indien de afrikanisatie sinds jaren was doorgezet. Tot nog toe
heeft nooit een Belg onder het gezag van een Kongolees gestaan ! Nu is het wel
waar dat de meeste Belgen in Kongo geen ideologische of imperialistische
machtsposities nastreven, maar enkel hun kostwinning zoeken. Al zegt het
spreekwoord: „Wiens brood men eet, diens woord men spreekt", toch blijft
het gevaar van inadaptatie reëel, wegens de „Belgische" homogeniteit van de
administratieve sleutelposities. Het is niet ondenkbaar dat deze sociologische
kern van ambtenaren zich in zich zelf zal opsluiten; dit zou minder het geval
zijn, zo de groep geïnternationaliseerd werd. Anderzijds kan de homogeniteit
de jonge staat ten goede komen, wegens de efficiëntie die voortvloeit uit een
jarenlange verstandhouding en traditie. Als essentiële voorwaarde blijft nochtans dat dit ambtenarenkader zich ten aanzien van de nieuwe situatie niet zal
gedragen als een vreemde monoliet, maar veeleer als een brain-trust, een technisch apparaat, dat zich zonder vooroordelen in dienst stelt van de nieuwe
regering en de nieuwe politiek. Vooral moeten ze zich vrij houden van mogelijke belangrijke pressure-groups die vanuit België of in Kongo zelf het eigenbelang stellen boven de welvaart van de Kongolese bevolking.
Dit brengt ons tot een vierde hypotheek: de blijvende druk van de belangengroepen en hun noodzakelijke dekolonisatie. De Kongolese economie wordt
haast uitsluitend beheerst door enkele Belgische financiële trusts. De ondernemingen die ervan afhankelijk zijn, wisten door de vroeger verkregen voorrechten in ruil voor de hoge risico's die ze liepen en later door een hoge graad
van zelffinanciering, hun invloed steeds verder uit te breiden, zodat de Belgische hoge financiën, ook na de onafhankelijkheid, een belangrijke rol blijven
spelen in het welslagen van de Kongolese politiek. Indien deze groepen het
algemeen welzijn dienen, bestaat hiertegen, in principe, geen enkel bezwaar.
Integendeel, wil Kongo zich verder economisch uitrusten en ontwikkelen, dan
moet het een beroep doen op vreemde kapitalen, wegens het nijpend tekort
aan inlands kapitaal. Het gevaar ligt echter hierin dat deze privé-maatschappij en, door hun aard zelf, zich minder zullen bekommeren om de evenwichtige
uitbouw van de Kongolese economie, dan om het maximaal rendement van hun
basis-ondernemingen in Kongo en hun transformatie-bedrijven in België.
Een Kongolese regering die bezorgd is voor de ontwikkeling van de sociale
welvaart en voor de economische stabiliteit van het land is verplicht de inwendige economische structuur verder uit te bouwen en zal normaal aanspraak
maken op een groter deel in de winsten van de buitenlandse kapitalen, om
hiermee ondernemingen te stuwen of op te richten die minder winstgevend zijn,
maar des te noodzakelijker voor het algemeen welzijn. In die zin kunnen we
spreken van een ontvoogding der koloniale economie door planificatie der
ondernemingen en heroriëntering der kapitalen. Weigeren de kapitaalverschaff ers deze gedirigeerde investeringen te doen en trekken ze hun kapitalen terug,
dan zal de Kongolese regering fataal overgaan tot nationalisering van sommige
bedrijven. Deze economische dekolonisatie, waarbij meer materiële belangen
gemoeid zijn, zal ongetwijfeld moeilijker zijn dan de politieke ontvoogding.
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Van de andere kant mogen we het reëel gevaar niet onderschatten, dat men
van Kongolese zijde onder invloed van demagogische motieven ook tot niet te
rechtvaardigen nationaliseringen zou overgaan. Het is daarom voor beide partijen van belang, dat de regering en de maatschappijen zo spoedig mogelijk de
nodige conventies sluiten, zoals dat in Guinea, Ghana en elders is gebeurd.
Wanneer het kapitaal in Kongo meer geïnternationaliseerd wordt, kan ook de
verdediging van rechtmatige eisen niet meer beschouwd worden als een Belgische interventie in de Kongolese politiek. Een internationaliseren van het kapitaal zal de Kongolese overheid uit welberekend voordeel tot een gematigde
houding verplichten, zodat een mogelijk politiek ressentiment tegen het Belgisch kapitaal minder waarschijnlijk kan uitgespeeld worden. Maar dan moeten
de Belgische maatschappijen ook het bewijs leveren van hun oprechtheid ten
aanzien van de nieuwe toestand door te blijven investeren. Indien ze Kongo
na de onafhankelijkheid in de steek laten, geven ze de Kongolezen het bewijs
in handen, dat hun enige bekommernis de eigen winst door economische uitbuiting was; wat terecht tot een conflict-situatie zou voeren.
Besluit
Kongo is onafhankelijk. Globaal genomen komt de nieuwe politieke conjunctuur ons gunstig voor, ondanks de hypotheken die op de jonge staat drukken. Zeker zou een meer systematische, opbouwende politiek getuigd hebben
van grotere staatsmanskunst en -wijsheid. Toch heeft de afwezigheid van elk
politiek en cultureel imperialisme het Belgisch koloniaal beheer verzacht en
hebben de grootse economische realisaties de sociale welvaart bevorderd. De
koloniale periode valt niet weg te denken uit de geschiedenis van Kongo; ze
heeft van Kongo gemaakt wat Kongo nu is. De kolonisatie heeft een technische
beschaving en de West-Europese cultuur gebracht, die de bestaande maatschappij hebben verdrongen. Deze primitieve maatschappij was in zichzelf gesloten
en haar cultuur was nog niet tot volle uitdrukking gekomen. Door de koloniale
afbraak en dank zij de technische middelen die de overheersende cultuur tot
haar beschikking stelde, is de Afrikaanse maatschappij tot wasdom en universaliteit gekomen. Dit proces is nog niet voltrokken, maar de politieke ontvoogding heeft de weg geopend tot de gehele ontplooiing van de Afrikaanse ziel en
haar levensmilieu.

A. CAUWELIER S.J.

( Schooltelevisie

O

VER schooltelevisie bestaat reeds een vrij omvangrijke literatuur, vooral in
het buitenland. Ook bij ons vindt men naast enkele enthousiastelingen hier
en daar reeds verwoede tegenstanders. Het is daarom nuttig, eens rustig het
bestek op te maken van de verwezenlijkingen en de mogelijkheden van dit
nieuwe medium. Veel te weinig immers beseft men wat school-TV eigenlijk is
en in hoever zij een vernieuwing kan betekenen voor het schoolwezen.
Met „schooltelevisie" bedoelen wij dan niet het geheel der culturele uitzendingen van de televisie, maar heel bepaald de enkele zenduren die specifiek ten
dienste worden gesteld van de toeschouwende klasgemeenschappen: de eigenlijke
„in-school -programma's zoals de Amerikanen ze noemen. Om het beeld scherp
te stellen, belichten we achtereenvolgens: de bestaande school-TV in het buitenland; de wijze waarop men daar de kloof tussen televisie en school tracht te
overbruggen; de appreciatie van de verkregen resultaten door bevoegde autoriteiten; ten slotte enkele problemen en verdere toekomstmogelijkheden.
''

Bestaande school-TV in het buitenland
1. Frankrijk. De Franse TV is de eerste geweest in Europa om specifieke
programma's voor de school uit te zenden. Reeds in 1951 kwamen de eerste
experimentele uitzendingen op de antenne; tevoren had men de nodige ervaringen opgedaan met de vroeger (1948) uitgezonden algemeen-culturele programma's, en met de „télé-clubs", pedagogische clubs van TV-kijkers op het platteland. De RTF is dus niet zo maar lukraak te werk gegaan: zowel in de organisatie van de zendtijd als in de keuze der programma's wordt een vaste, vooropgezette lijn gevolgd. Stapvoets is men vooruitgegaan, elke nieuwe schrede werd
minutieus getest. Tijd, duur en omvang van het programma werden beperkt. Het
programma 1959-1960 voorziet thans wekelijks vier uitzendingen telkens van
14 u. tot 14.30 u.: maandag en vrijdag voor het lager, dinsdag voor het technisch, woensdag voor het middelbaar onderwijs. Momenteel hebben meer dan
3000 scholen deze uitzendingen in hun lesrooster ingeschakeld. Plattelandsscholen en colleges uit provinciesteden waren de eersten om geregeld van de schoolTV gebruik te maken.
De opzet van de programmering, welke pas na jarenlang experimenteren zo
duidelijk kon geformuleerd worden, wordt voortreffelijk omschreven in de inleiding van de brochure Télévision scolaire 1959-1960, uitgegeven door het „Institut Pédagogique National" : „La télévision scolaire est un complement à l'enseignement, susceptible d'être utilisé immédiatement en classe. Elle apporte au maître
et aux élèves les documents et les auxiliaires pédagogiques qu'ils ne peuvent pas
se procurer par eux-mêmes, en y ajoutant les ressources de l'actualité et les possibilités optiques et dramatiques du langage télévisé. La télévision scolaire ne cherche pas à remplacer le maître. Elle ne diffuse pas de cours magistraux, mais des
illustrations qui donnent au maltre l' occasion de conduire en classe des exercices
d'observation ou d'expression. La télévision scolaire pourra être un instrument
efficace d'activation et de modernisation de l'enseignement dans la mesure ou le
maître l'utilisera à bon escient en l'intégrant aux activités scolaires".
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Bij het begin van het schooljaar ontvangt iedere leraar een brochure met het
jaarprogramma, dat een overzicht biedt van de algemene lijn der lessenreeksen.
Om de drie maanden worden in Le calendrier des émissions scolaires onderwerp
en structuur van elke les verder gedetailleerd. In het twee-wekelijks tijdschrift,
Documents pour la classe, ten slotte worden de komende TV-lessen uitvoerig
voorbereid en besproken, met opgave van bronnenmateriaal, documentatie en
suggesties voor klastaken. Aldus wordt de leraar in staat gesteld een bepaalde
rubriek of uitzending adequaat in zijn lessen te integreren.
Aanvankelijk stak men bedachtzaam van wal met slechts vier rubrieken: toegepaste wetenschap, aardrijkskunde, toneel, actualiteiten. Na bestudering van de
reacties en kritieken, zowel van leerlingen als leraren, werden er geleidelijk
andere rubrieken aan toegevoegd. Het lopende schooljaar brengt het volgende:
Op de maandagen (L.O.) : „Histoire des techniques" (inwijding in de techniek) ;
„L'Habitation" (toegepaste wetenschappen); „La Vie dans l'eau" (observatie van de
natuur) ; „Le Journal des Marsay" (historische evocaties van het dagelijks leven van
1789 tot 1945) ; „Images et Réalités" (inwijding in de kunst) ; „Lectures pour demain"
( speciaal voor schoolverlatenden) ; „Le Miroir du temps" (actualiteiten).
Op de dinsdagen (technisch onderwijs) : „Etudes des gammes d'opération" (industriële technieken) ; „Techniques économiques"; „Initiation á l'art plastiq.ue"; „Histoire
de l'art".
Op de woensdagen (M.O.) : „Sciences naturelles"; „Sciences physiques"; „Théátre,
qui es-tu?"; „Terre des hommes" (aardrijkskunde) ; „Langues vivantes" (Engels, Duits,
Italiaans, Spaans) .
Op de vrijdagen (L.O.) : „France années 60" (aardrijkskunde) ; „Hommes et fernmes" (inwijding in het sociale en het beroepsleven); ,,Mon village au fil des jours";
„Qui? Quoi? Quand?" (beelden uit de Franse geschiedenis) ; „Vocab.ulairre géogra~
phique"; „Vie des animaux".

2. Engeland. I.T.A. In Engeland zijn de eerste geregelde school-TV-uitzendingen niet door de BBC gelanceerd (die nochtans al jaren aan het experimenteren was), maar door de ITA. Van 13 mei tot 12 juli 1957 werd een reeks van
proefuitzendingen gegeven, en bij de aanvang van het schooljaar 1957-1958
startte men definitief met een repertorium van vijf uitzendingen (vier lessen en
één heruitzending) per week, telkens van ongeveer een half uur. Tot september
1959 richtte men zich hoofdzakelijk tot 1 1-1 5 -jarigen, zonder onderscheid van
schooltype (Engeland heeft trouwens geen officieel algemeen leerplan) . Voor
het schooljaar 1959-1960 zijn, bij wijze van experiment, drie belangrijke vernieuwingen ingevoerd. Een nieuwe serie lessen is ontworpen voor de lagere
school; er wordt een programma voorzien voor de hogere klassen van het M.O.,
met dit jaar als onderwerp: kunstenaar en samenleving; ten slotte wordt ieder
programma voortaan minstens één keer heruitgezonden, omdat de ervaring
geleerd heeft dat de verschillende klassen van één school de gelegenheid moeten
krijgen om een bepaald programma te volgen.
Sinds dit jaar wordt het ITA-programma in ongeveer 15 00 scholen gevolgd.
Jaarlijks wordt aan de leraren een algemeen programma-boekje bezorgd. De per
trimester uitgegeven Teachers Notes bevatten meer uitgebreide inlichtingen,
echter niet zo volledig als de Franse Documents pour la classe.
De ITA is niet gebonden aan een bepaald leerplan. Haar motto luidt gewoonweg: to be good éducation, a programme must first be good television'' goede
televisie, bruikbaar voor jeugdigen tijdens de klasuren. John Mackay, de Schools
Liaison Officer, heeft de bedoeling van de commerciële school-TV verder als
volgt omschreven : „ 1. To provide as a service for teachers, aspects of a subject
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which cannot easily be shown in the classroom. 2. Not to attempt to replace the
teacher by direct teaching, but to foster the enthusiasm of children by showing
them the background and application in everyday life of school subj-ects. 3. To
ensure. the acceptability of the programmes to schools by taking advice from the
educational world on the subj.ects, their - balance and prestation''. Onder de best
geslaagde rubrieken, waarvan enkele nu reeds het derde achtereenvolgende jaar
op het scherm verschijnen, vermelden we: „The farming year" (het jaar rond de
boerderij) ; „Producing Macbeth", „Shape in your hands" (boetseren, houtsnij den ....) , „More power" (energie-voorziening) , „Invitation to the dance" (bewegingskunst, ballet .....) , „Music in the making". Voor 1959-1960 loopt de
reeks „toegepaste wetenschap.' over heel het schooljaar, terwijl de drama-serie
over een tweede trimester uitgebreid wordt.
3. Engeland. B.B.C. Reeds in 1952 gaf de. BBC gedurende een maand een
serie experimentele uitzendingen, die echter slechts door zes scholen werden ontvangen door middel van een zgn. „closed circuit" . Vanaf september 1957 kwam
een geregelde schooluitzending op het scherm. Pas in juni 1959 echter beschouwde men de experimenten als afdoende en startte men officieel met een permanente dienst.
Net als de ITA richt de BBC-Schooltelevision zich tot 1 1-1 5 -jarigen, en tot
12-14-jarigen, naargelang het behandelde onderwerp. Door het feit dat de
school-TV wordt verzorgd door dezelfde pedagogische instantie die de programma's voor de schoolradio samenstelt, sluiten de programma's van de BBC nauwer
aan bij de doorsnee-lesrooster van de scholen dan die van de ITA. Bij de aanvang
werden door het Ministerie van Onderwijs en door plaatselijke onderwijsinstanties een 300-tal scholen van een apparaat voorzien. Vele scholen schaften zich
ondertussen zelf een toestel aan. In februari 11. deelde dhr. K. Fawdry, de directeur van de BBC-School-TV, ons mede dat thans meer dan 2000 scholen de TVlessen volgen.
De geest waarin men produceert, wordt door Miss E. R. Love, Assistant Head
of School Broadcasting, als volgt samengevat: „We do not set out to present
classroom-lessons by television our purpose is to provide good television programmes as a means of enriching the normal work of the teachers, stimulating
the curiosity of the children. and providing them with the proper emotional
experience, not easily obtained by other means".
Aanvankelijk gaf men slechts vier lessen en één _heruitzending per week. Het
programmablad voor „Spring 1960" vermeldt vijf rubrieken: „Natural History",
„Twentieth-Century-Drama'', „Science and Lif e', „Using our Eyes'', en „Spotlight" (actualiteiten, waarin o.m. behandeld werden: Berlijn,. Misdaad en .Jeugd,
Revolutie in - Zuid-Amerika, Het Weer in Engeland, De Centraal-Afrikaanse
Federatie) ; bovendien drie keer een „repeat" in de voormiddag, en één keer een
speciaal programma voor grammar schools: „Science for Sixth Forms" . Vanaf
september 1960 zal het aantal ,,series" wekelijks van vijf op negen worden gebracht en zal men van elke les een „telerecorded repeat" uitzenden. Tot de meest
succesvolle rubrieken van de voorbije twee jaren behoren: „Science and Life",
„Travel Taiks" (reispraatjes over aardrijkskunde) , „First Years at Work"
(beroepsmogelijkheden), en twee experimentele programma's over wiskunde:
„Shape around us" (meetkunde) en „Counting and Drawing" (statistiek) .
De leraren worden tijdig ingelicht over de komende programma's door een
(vrij summier) jaaroverzicht, een zeer overzichtelijke trimestriële tabel, en ten
-
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slotte door de luxueus uitgegeven doch niet genoeg gedetailleerde Notes ƒor the
Teacher, die ieder trimester de lessen van elke rubriek apart voorstellen.
4. Andere Europese landen. In de Duitse Bondsrepubliek is er, voor zo ver
wij weten, geen enkel zendstation dat een speciale schooluitzending op het
getouw heeft, hoewel de schoolradio er een uitgesproken succes heeft. Oostenrijk
heeft evenmin een eigenlijke school-TV, al besteedt dit land vele zenduren aan
educatieve programma's voor jongeren, echter niet in klasverband. Italië heeft
het beroemde experiment van de „telescuola'', waar wij verder op terugkomen.
Zweden experimenteerde in 1957 met drie proefuitzendingen, waarvan de resultaten nochtans niet bekend zijn gemaakt. Ook van de Belgische proeven, die door
de beide nationale zenders in 1956 werden uitgevoerd, zijn geen officiële rapporten uitgegeven. Nederland maakt aanstalten om van wal te steken. Een Commissie Televisie-Onderwijs, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende Pedagogische Centra, van de Stichting Nederlandse Onderwijsfilm en van
de NTS, heeft zich in een aantal vergaderingen over de toekomstige school-TV
beraden. De besprekingen zijn thans zo ver gevorderd, dat er vaste plannen
bestaan voor 16 proefuitzendingen, die waarschijnlijk in het najaar 1960 zullen
beginnen. De uitzendingen zijn voor drie groepen van scholen bestemd: 1. de
hoogste klassen van het L.O., het Voortgezet Gewoon L.O. en het Nijverheidsonderwijs; 2. Uitgebreid L.O.; 3. Voorbereidend H.O. en M.O.
5. Amerika. De Amerikaanse „Educational Television" (E.T.V.) bestrijkt
een ruimer gebied dan onze Europese School-TV: men zendt ook lessenreeksen
uit die buiten het strikt schoolverband liggen. Het ETV-rapport, februari 1960,
vermeldt dat er momenteel 45 speciale onderwijsstations in gebruik zijn, 9 in
opbouw en 10 andere in staat van voorbereiding.
Wat de eigenlijke „in-school"-programma's betreft, worden er in de V.S.
zowat overal experimenten genomen die lopen over drie tot vijf jaar, en zowel
lager, middelbaar als universitair onderwijs betreffen. Tijdens het jongste schooljaar zouden ongeveer 100.000 studenten via de TV onderwijs hebben ontvangen
over onderwerpen die normaal deel uitmaken van het leerplan. Krachtige tendensen treden op de voorgrond om deze vele verspreide pogingen tot een grote
nationale eenheid samen te bundelen. Eerst staatsgewijs en dan nationaal wil men
komen tot één onderwijs-TV-net, dat naar men voorspelt binnen vijf jaar tot
stand zal komen.
Merkwaardig genoeg laten vele Amerikaanse zendstations, in tegenstelling tot
de Europese, zich leiden door de opvatting dat hun programma's een gevoelige
-besparing van leerkrachten zullen mogelijk maken en aldus het ernstig tekort aan
onderwijzend personeel in vele staten zullen helpen bestrijden.
6. Japan. Japan is het land dat het verst gevorderd is met zijn ervaringen op
het gebied van de school-TV. Bij de aanvang, in 1953, waren wekelijks vijf volle
zenduren voorzien voor de scholen, vanaf de kleuterafdeling tot en met de universiteit. Op dit ogenblik volgen 15.000 onderwijsinstellingen de schooluitzendingen van de N.H.K. (Nippon Hoso Kyokai) . Dagelijks beschikt dit educatief
organisme nu over drie tot vier zenduren, waarvan elke voormiddag één uur
wordt besteed aan universitair onderricht. Tot nog toe kunnen slechts de twee
grote steden Tokio en Osaka worden voorzien, doch weldra zal een groot nationaal net van 89 zendstations alle Japanse onderwijsinstituten kunnen bereiken.
De lessen worden telkens een maand op voorhand opgesteld door een commissie waar technici van de TV, afgevaardigden van het Ministerie van Onder-
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wijs en van de leerkrachten deel van uitmaken. Geregeld worden grootscheepse,
nauwkeurige onderzoekingen ingesteld omtrent de pedagogische draagkracht van
de uitzendingen.
Brug tussen school en televisie
Voor het welslagen van de school-TV is het van het grootste belang dat er een
intieme samenwerking bestaat tussen de TV-producers en het onderwijzend personeel. „Seule une collaboration confiante et constante entre producteurs et utilisateurs peut permettre a la Télévision scolaire de trouver sa pleine ef f icacité
pédagogique" (Télévision scolaire 1958-1959, p. 7) . Met welke middelen tracht
men die samenwerking te stimuleren?
Overal geschieden de uitzendingen van de school-TV volgens een strikt plan,
dat meestal meer dan een jaar tevoren wordt opgesteld. In Frankrijk wordt de
inhoud van het algemeen jaarprogramma opgemaakt door „L'Institut Pédagogique National'', een orgaan van het Ministerie van Onderwijs, en de presentatie
gerealiseerd door een technische ploeg van drie realisators van de Documentaire
Dienst van de RTF. In ieder stadium van de produktie (bij het opzoeken der
documentatie, het opstellen van het scenario enz.) blijven leerkrachten en technici met elkaar in contact en vullen elkaar aan. Dat deze samenwerking niet altijd
op wieltjes loopt, bewijst een uitspraak van dhr. H. Dieuzeide, de directeur van
de Franse School-TV: „Pour chaque émission de 30 minutes, je considère que les
services de l'Institut Pédagogique National fournissent plus de 200 heures de
travail .... La collaboration avec la RTF est excellente sur le plan des intentions
et sur le plan des principes, mais sur le plan pratique, sur le plan technique, les
cloisonnements entre service, les rivalités, les contestations rendent les taches de
coordination dif f iciles" .
Bij de BBC is een speciaal organisme in het leven geroepen: de „School
Broadcasting Council'', die een „producing-staf f'' omvat van drie mannelijke en
drie vrouwelijke producers, allen met een degelijke schoolpraktijk en een jaar
speciale TV-training achter de rug, en een „research-staff', bestaande uit 24
leraren en 4 inspecteurs, die de ontvangende scholen bezoeken.
Bij de ITA is de situatie enigszins anders: hier worden geen speciaal getrainde
leraren bij de produktiestaf betrokken, daar men niet graag werkt met onderwijsdeskundigen die inzake TV toch steeds amateurs blijven. De programma's
worden op voorhand gekeurd door speciale organisaties, waar de voornaamste
educatieve lichamen in vertegenwoordigd zijn: het School Broadcasting Committee en de Educational Advisory Council. Bovendien wordt het dagelijks contact met de school verzorgd door een TV-inspecteur: de Schools Liaison Of f icer.
Net als de vier inspecteurs van de BBC gaat deze man in de klas de uitzendingen mee volgen om er de reacties van leerlingen én leraren te registreren.
De meeste educatieve zendstations van de V.S. werken in nauwe samenwerking met wat zij noemen: een „TV-co-ordinator'', d.i. een op onderwijsgebied
bevoegd persoon die in de school de commentaren en ideeën van de leraren verzamelt om ze door te sturen naar de produktiestaf.
Hoe de leraren door programmabrochures worden voorgelicht over de bruikbaarheid van de uitgezonden lessen, hebben we boven al gezegd. Als een conditio sine qua non voor het welslagen van een TV-les geldt het principe: het half
uur TV moet door de klasleraar ingebouwd worden in het gewone onderricht.
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Het contact tussen produktieleiders en schoolontvangers wordt niet alleen in
stand gehouden door de bezoekende inspecteurs: men tracht ook direct iets te
vernemen over de reacties van leraren en leerlingen. In Frankrijk b.v. wordt per
school en per uitzending commentaar geleverd door één leraar en één leerling.
Dit gebeurt door middel van een enquêtekaart. Dergelijke formulieren worden
eveneens door de BBC en de ITA gebruikt,. Een Brits rapport van juli 1959 kon
aldus bogen op de volgende 'informatiebronnen: iedere week een 100-tal rapporten van leraren, 600 gedetailleerde rapporten van de „Education Officers of the
School Broadcasting Council", een groot aantal formulieren door de ontvangende
scholen ingevuld, en „large numbers of unsolicited letters" ...
Deze rapporten worden wetenschappelijk onderzocht door gespecialiseerde
lichamen, b.v. in Frankrijk door de afdeling „Recherches" van „Le Centre
Audio-visuel" te Saint-Cloud, in Engeland door de „Research Services Ltd" in
opdracht van de ITA.
-

Beoordeling van de verkregen resultaten
Het is nog te vroeg om een verantwoord synthetisch oordeel over de pedagogische waarde van de school-TV te formuleren. Toch brengen verschillende
detailstudies reeds belangwekkende elementen aan het licht.
H. Dieuzeide, hoofd van de Franse School-TV, meent een voorlopige positieve
balans te kunnen opmaken op grond van de volgende beschouwingen. De schoolTV draagt in ruime mate bij tot een effectieve democratisering (die ditmaal niet
nivellerend-naar-omlaag verloopt) van het onderwijs, door dezelfde onderwijsmiddelen (musea, laboratoria, technici, films, specialisten, enz.) ter beschikking
te stellen van elke Franse jongen, ongeacht tot welke maatschappelijke stand zijn
school behoort. „Avec la télévision, le Louvre est nationalisé pour la deuxième
f ois, les Comédiens Francais sont les comédiens de tous les f rancais ...." . De
plattelandsscholen worden uit hun isolatie gehaald. De school-TV moderniseert
zeer vlug inhoud en formulering van het onderwijs. Enerzijds brengt zij steeds
het meest moderne gezichtspunt omtrent een bepaalde kwestie te berde, anderzijds is zij voor de klasleraar een voortdurende stimulans, daar steeds de beste
leraren voor een bepaald vak op het scherm verschijnen. „Mais la télévision
scolaire fortifie aussi le maltre par l'intérieur, si j'ose dire. Elle véhicule des
informations pédagogiques originales, elle propose des idées nouvelles, elle
présente des trucs, des angles d'attaque, des procédés destinés à améliorer son
enseignement. Elle seule permet à des collègues, à des spécialistes d'aider chaque
maître sans le supplanter" .
Op een meer zakelijke toon onderzoekt een studie van de Scottish Educational
Film Association de resultaten van de „zes eerste maanden school-TV in Schotland" (april 1958: 45 scholen, die zowel BBC als ITA ontvangen) . Twee derde
van de onderwijzers achten TV van alle audio-visuele middelen het best geschikt
voor educatieve * -doeleinden. Een derde geeft de voorkeur aan het grotere scherm
van de film, die steeds kan vertoond worden op het ogenblik dat de leraar zelf
verkiest. Algemeen gaat men akkoord over de positieve bijdrage van de TV, al
blijven er vele meningsverschillen over de „manier waarop". Vrij velen klagen
erover dat de programma's te moeilijk zijn (door een afwijkende terminologie
b.v.) en soms niet goed aangepast. Twee derde van de onderwijzers beschouwen
de huidige uitzendingen nog als een soort inbreuk op de lesrooster en dringen

SCHOOLTELEVISIE 945

aan op een nauwkeuriger en overvloediger programma-toelichting. De redenen
waarom sommige programma's de voorkeur krijgen, komen vooral hier op neer:
zij brengen de „realiteit" in het klaslokaal, zij verschaffen materiaal en illustraties die de onderwijzer niet zomaar ter beschikking heeft, zij spreken de natuurlijke nieuwsgierigheid der kinderen aan, zij verruimen de levenshorizon.
Het officiële Britse Report on the two first years of school-television (1959)
merkt eerst zakelijk op dat „television will bring about no revolution in the basic
ideals and methods of British éducation".. De eigen mogelijkheden en preciese
grenzen van het nieuwe medium zullen nog moeten bestudeerd worden, maar
toch hebben nauwkeurige onderzoekingen reeds geleid tot de vaste overtuiging:
„ ... that television has qualities which make its future in education secure: its
capacity to assemble and give shape to a large variety of fascinating visual
material, its up-to-dateness, its power to demonstrate clearly and effectively, its
intimate and informal atmosphere of personal communication. In the hands of
imaginative teachers, its value extends far beyond what derives directly from the
experience of viewing: .... (same teachers) see in it a means of sharpening
children's powers of observation, and their critical faculties; others again welcome it for the stimulus and new ideas it can bring to their own teaching".
Op dit ogenblik is in de V.S. een groots opgezet onderzoek aan de gang. Als
„proefkonijnen" fungeren 18.000 leerlingen van 48 scholen in de staat Washington, die allen een deel van hun lessen krijgen per televisie. Het onderzoek
loopt over vijf jaar, doch in het oktobernummer van America publiceerde Leon
C. Fletcher onder de titel The growth of educational TV reeds enkele resultaten:
de inschakeling van de TV in het onderwijs heeft een duidelijk positief resultaat;
de leerlingen van een TV-klas krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor
eigen studie; zij maken meer gebruik van de bibliotheken. Bovendien: „through
television the best teachers can be made available to all students, everywhere.
Through television specialized instruction and special equipment can be brought
to the classroom for the benefit of more students".
Problemen
Een eerste probleem betreft de wezenlijke rol van de school-TV. Terwijl de
Franse en Engelse ervaringen aan de school-TV zeer bewust slechts een aanvullende en illustrerende functie toekennen, staan vele Amerikaanse TV-experts de
mening voor dat de school-TV veel dieper kan ingrijpen en dé oplossing is voor
het nijpend tekort aan leerkrachten. In die zin werd door het. Amerikaanse leger
in 1954E een vergelijkende studie ondernomen. Ongeveer 12.000 rekruten werden
als volgt getest: dezelfde lessenreeks werd door dezelfde instructeurs aan de ene
helft gegeven langs de TV, aan de andere helft in gewone instructie. De resultaten toonden aan dat, onder gelijke omstandigheden: 1. het TV-onderricht minstens even effectief was als de gewone instructie; 2. voor de minder begaafden
het TV-onderricht effectiever was dan het gewone onderricht; 3. TV-onderricht
minstens even goed onthouden werd als wat zonder TV onderwezen werd.
Wellicht hierdoor geïnspireerd, tracht de Italiaanse TV in de schooluitzendingen
een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan het gebrek aan onderwijzers,
vooral in het technisch onderwijs. Vanaf november 1958 werd dagelijks een les
uitgezonden van de „telescuola'' : een volledige cursus van beroepsonderwijs, die
voorbereidt op de officiële examens van de staatsscholen. Velen echter ook in
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Amerika blijven met klem de school-TV de mogelijkheid en de bevoegdheid
ontzeggen om de klasleraren te vervangen. Vooralsnog zijn er voor geen van
beide stellingen genoeg wetenschappelijk verantwoorde elementen aanwezig om
zich over deze kwestie een definitief oordeel te vormen.
Een tweede vraag geldt de eigen waarde voor het onderwijs van het visuele in
het algemeen. Schoolpsychologische studies moeten nauwkeurig uitwijzen, welke
voor de verschillende stadia van het onderwijs de meest harmonische verhouding
is tussen het verbale en het visuele. Zulk een onderzoek stoot echter op zeer
ernstige moeilijkheden. Niet alleen zijn de meesten van onze tijdgenoten, hoewel
zij een massa „beelden" te verwerken krijgen, toch niet visueel opgevoed en
gaan zij, naar het bekende woord van Prof. Ford van de Londense Universiteit,
als „visuele analfabeten" door het leven, maar vooral moet rekening gehouden
met het moeilijk probleem dat ontstaat uit het feit dat hetgeen visueel geleerd
wordt, ook in overwegend visuele vorm wordt onthouden, zonder dat het omgezet wordt in verbaal-abstracte psychische inhouden: het ontsnapt dus tot op
zekere hoogte aan een louter verbaal opgesteld onderzoek.
Ten slotte, aangezien het succes van de school-TV essentieel afhankelijk is van
het gebruik dat het onderwijzend personeel ervan maken wil (ten minste naar
onze Europese opvatting), rijst hier een praktisch probleem: hoe kunnen de
leerkrachten voor de school-TV gewonnen worden ? Zelfs in de V.S., waar de
school-TV reeds een hoge vlucht genomen heeft, blijft dit een voortdurende
zorg. Het zal wel utopisch zijn, te verwachten dat alle oudere, in het vak vergrijsde, onderwijzers nog warm zouden lopen voor dit nieuwe, enigszins „avontuurlijke" medium. „It would be idle to pretend that all teachers in the United
States are enthusiastic about television in the classroom .... Usually the hostile
ones were those who had no experience of the medium at work' (M. S. Fellows) . Overigens schuilt er een praktische moeilijkheid in het feit dat de schoolTV uiteraard op antenne komt onder de klasuren, en dat de meeste leraren dus
juist op deze uren belet zijn de school-TV te leren kennen.
Vooral een land waar de school-TV nog moet ingeburgerd raken, zal het
meest met dit probleem af te rekenen hebben. Het is onmogelijk de onderwijsmensen te „overvallen" met de school-TV. Methodisch moet op lange termijn
een propaganda-politiek worden gevoerd, vooral in de normaal- en kweekscholen
en bij de jongere, dynamische leerkrachten. Landen die nu pas beginnen, kunnen
gebruik maken van de buitenlandse ervaringen en hoeven dus niet meer zo veel
tijd én geld te besteden aan het experimenteren met proefuitzendingen; des te
meer zorg kunnen zij besteden aan het scheppen van een psychologisch gunstig
klimaat om de betrokken leraren van de mogelijkheden en de noodzaak der
school-TV te overtuigen. Hier ligt een dwingende taak zowel voor de verantwoordelijken uit de schoolwereld als voor de TV-autoriteiten 1).
Besluit
„Schooltelevisie" is een vrij recent verschijnsel. Strikt genomen staan „school"
1 ) In Nederland heeft de „Centrale Vernieuwingscommissie van de Bond van Neutraal Bijzondere Scholen" sedert november 1959 het boekje Ervaringen met Schooltelevisie in Frankrijk en Engeland op ruime schaal in schoolkringen versprteid. Hierin
wordt een goed beeld opgehangen van wat school-TV kan bieden aan het onderwijs.
Bovendien beijvert dezelfde Commissie zich om aan de belangstellende onderwijsmensen enkele telerecordings te vertonen welke in Engeland met succes zijn uitgezonden.
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en „televisie" los van elkaar. Zij hebben elkaar niet nodig: de school heeft het
eeuwen lang kunnen stellen zonder dit kleine magische scherm, en de TV leidt
in vele landen een schitterend bestaan zonder zich ten dienste te stellen van de
school. Waarom dan een toenadering tussen beide?
Daar waar school en TV zijn gaan samenwerken, constateert men dat het
meestal de „school" is die de eerste stap heeft gezet. De eerlijke school staat toch
steeds in functie van het leven. Hoe sneller dit „leven" evolueert en zich vernieuwt, hoe meer de „school" de indruk krijgt achterop te geraken en het leven
niet meer aan te kunnen. Hulpbehoevend kijkt de school dan uit naar de hulpmiddelen die haar in staat moeten stellen het leven weer in te halen. Is het niet
altijd zo geweest ? Alfabet en schrijfstift, perkamentrol en drukwerk, vulpen en
kleurenkrijt, foto's, landkaarten en speelgoed, laboratoria, platen en radio, diapositieven en films, heel de audio-visuele wereld ten slotte, zijn onmisbaar geworden in de wedloop om het jachtige „leven" bij te houden. Ondanks de onmiskenbare resultaten van de „nieuwe-school-beweging" blijft ons onderwijs nog
steeds te verbaal, te passief, te weinig actueel, het beschikt over te weinig inductie-materiaal en mist vaak alle zin voor het artistieke en het „muzische".
Of de School-TV in deze behoeften zal voorzien, zal men pas na een lange
praktijk kunnen uitmaken. Zeer vlug trouwens ontdekt men nu reeds de grenzen
en onvolkomenheden van dit nieuwe middel. Laten we daarom niet te vroeg
juichen, maar eerlijk de tekenen onder de ogen zien die in een positieve richting
schijnen te wijzen. Minder geschikt waarschijnlijk (tenzij indirect) voor diepgaande „formele" vorming van het intellect in taal- en redeneervakken, kan de
TV het hare bijdragen voor het onderricht in die vakken waar een overvloedig
feitenmateriaal een visuele presentatie vergt.
Wellicht biedt de School-TV in ons land bovendien een concrete mogelijkheid
om de stugge muren die hoe langer hoe hoger oprijzen tussen het zogenaamd
officieel en vrij onderwijs, door gemeenschappelijke programma's en een onderlinge samenwerking op dit beperkte terrein te overstijgen.

Wij hebben voor dit overzicht zeer veel gebruik gemaakt van het documentatierapé
port samengesteld door H. van Wieringen in opdracht van de Nederlandse Commissie
Televisie-Onderwijs: Schooltelevisie 1959, en aan het uitvoerig verslag van de „Conférence Internationale de Londres" van het Bureau Européen de la Jeunesse et de
l'Enfance, Londen 21-23 augustus 1958: La Télévision scolaire en Europe.
Verder hebben we, buiten de in de tekst geciteerde publikaties, gebruikt:

B.B.C. Schooltelevision Broadcasting, A Report by the School Broadcasting Council
for the United Kingdom (june 1959).
Télévision Education Populaire, Institut national d'éducation populaire de Marly-1e~
Roy, 12-21 mai 1958. Conférence internationale.

Rapport-General des Journées d"études de la Télevision scolaire pour le premier degré,

1957 en 1958.
Television and the Child, An empirical study of the effect of television on the young,
by H. T. Himmelweit, A. N. Oppenheim, P. Vince. — Oxford University Press, 1958.
Teaching through Radio and Television, Revised edition by W. B. Levenson and E.
Stasheff. --- Rinehart, New York, 1952.
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Indrukken van Rusland III
H. VAN STRAELEN S.V.D.
ET wil me voorkomen, dat het. Rusland der Sovjets niet het echte Rusland
is. Over het echte Rusland kan men lezen in de werken van Solovief,
Chestof, Tolstoi of Dostojewski; men kan het studeren in de geschiedenis -van
de verschillende Iwans, van Peter de Grote, van Catharina of van de Romanofs;
men kan het beluisteren in de muziek van Balakiref, Tschaikowski, Prokovief
of Strawinski. En nu dat zekere boeien weer wat losser worden, komt dat echte
Rusland weer zo langzamerhand tevoorschijn en hier zou ik speciaal willen
benadrukken hun hang, hun nostalgie naar het Westen. Hetzij dat ik me een
ogenblikje neerzette in de hal van mijn hotel, of in de pauze van een circusvoorstelling wat rondliep, in een boekenwinkel rondsnuffelde of ergens een kop
koffie dronk, zo gauw de vreemdeling ontdekt was, wilden ze toch wel eventjes
naderbij komen om een gesprek te beginnen. Men kan zich natuurlijk wel zo
accomoderen, dat men niet opvalt, maar ja dan moest ik een overhemd aan
doen, waarvan de kraag een beetje scheef valt, vooral geen das aan doen, geen
plooi in de broek hebben, erg breed uit op een stoel zitten, liefst met één vuist
onder de kin en met een half afgebeten appel in de andere hand; dan daarbij
een beetje ineengedoken en op mijn hoofd een sjappies hoed met een slappe
rand en dan liefst nog scheef. Dan valt men inderdaad niet op. En als men
loopt, laat men zijn aimen een beetje los slingeren en heft er één een klein
beetje op: „Towaritsch", „Kameraad'', „hoe gaat het er mee ?"
Voor de betrekkelijk korte duur van mijn verblijf in Rusland, vond ik ' die
accomodatie nu niet, direct nodig, maar zo viel ik zo valt iedere vreemdeling
dan ook op. Maar dan komen de mensen gaarne wat naderbij en willen een
gesprek aanknopen. „Amerikanski ?'' „Neen, een gewone Nederlander" . Uit de
gevoerde gesprekken, vooral die met professoren, merkt men toch wel een groot
heimwee naar het Westen. Zij, die vroeger in Europa geweest zijn, houden ervan hun heerlijke herinneringen van die landen, waar ze o ! zo graag nog eens
naar toe willen, weer eens op te halen.
Toen Dostojewski, na zijn straf in Siberië uitgezeten te hebben, weer terugkeerde naar het Westen, overkwam hem een intens zalig gevoel. Bij het zien
van de grens van Europa, liet hij de paarden stoppen, stapte voor enkele ogenblikken uit de postilj onwagen, ontblootte zijn hoofd, maakte een groot kruis en
sprak in diepe ontroering: „God heeft me toegestaan het beloofde land weer te
zien ". Dat is weer zo echt Russisch, uitbundig, overdadig, schwiirmerisch, verschwenderisch en vol van allerlei gloedvolle ontboezemingen. Men proeft er de
Vodka, de caviaar en de solyanka in; men ziet de troika over de sneeuwvelden
jagen, liefst met een paar wolven er achteraan, terwijl de zweepslagen door de
luchten knetteren; men ziet de ballonachtige torens der Russische kathedralen
verschijnen, men hoort de melodiëen van Tschaikowski of het balalaika-orkest,
men hoort de monotone zang van de Wolga-Schlepper of men ziet een kozakkendans voor zich uitvoeren, I mean to say, het is alles zo in en in Russisch.
Europa, dat zo dikwijls Rusland binnenviel, trekt toch nog altijd. Tijdens mijn
Russische dagen moest ik meermalen denken aan de woorden van Dostojewski:
„Europa is ons tweede vaderland. Het is de Rus even dierbaar als zijn eigen
H

-
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Rusland. Niemand kan meer dan ik Rusland liefhebben, maar ik behoef me
toch geen verwijten te maken, omdat ik Venetië, Rome en Parijs met al hun
historie en kunstschatten, haast nog liever heb. Hoe dierbaar zijn voor de Rus
die oude stenen, die wonderen van Gods oude wereld. Wat is Europa toch een
eerbiedwaardig en heilig iets !"
Ik kreeg de indruk, dat vele intellectuele Russen heden ten dage nog net zo
denken. De gewone mensen willen ook graag fraterniseren, vooral als men zich
vriendelijk toont en zo het vertrouwen krijgt van die uiterst gevoelige mensen,
die er even gauw bij zijn om een grote achterdocht te koesteren, als om zich uit
te storten in een stroom van de meest intieme confidenties, al naargelang de
vreemdeling hen beïndrukt of al naargelang de omstandigheden of de gevoelens van het ogenblik zijn. Evenwel, die nostalgie richt zich mirabile dictu
niet tot het vermaterialiseerde, maar tot het Christelijke Westen. De Russische schrijvers van de laatste eeuw hebben nooit vergeten, dat ze Europeanen
zijn, t.w. werkelijke broeders van het Christelijke Westen. Meer dan waar ook
trof mij die innerlijke verbondenheid, toen ik met een Russische priester 'in het
bekende klooster te Zagorsk 5 5 km buiten Moskou een gesprek voerde.
Het was of de verschillen tussen ons niet meer bestonden. We waren volkomen
bij elkaar thuis en leefden in elkaars gedachten. Waarschijnlijk treft mij die
eenheid en die verbondenheid zozeer door mijn lang verblijf in het verre Oosten. Als ik met boeddhistische monniken of Shinto-priesters verkeer, bestaat er
nauwelijks enige innerlijke harmonie. Onze gedachtenwereld ligt mijlen uiteen,
we hebben geen gemeenschappelijke culturele bodem.
Als we even terug zien op de laatste 2000 jaren Europese geschiedenis, dan
komt het me voor, dat de Europese cultuur zich uit vier elementen heeft opgebouwd, welke niet voorkomen in de islamitische cultuurwereld, noch in India
en helemaal niet in China of Japan, t.w.: het Griekse denken met zijn kunst en
literatuur, het Romeinse recht met de imperiale idee, het erfdeel der Joden en
dan ten slotte als voornaamste element het Christendom. Daarnaast vinden we
nog wel de autochtone zeden en gebruiken van de oerbewoners der verschillende Europese gebieden, maar die zijn door de vier genoemde elementen zo overspoeld en doortrokken, dat we sedert de 12de eeuw toch wel van een enkele
Europese cultuur kunnen spreken. Als we deze Europese cultuur van binnen uit
bekijken, vooral als we b.v. kijken met ogen van kruisvaarders naar Byzantium
en het gebied, dat onder die culturele invloed kwam, ja dan gaat men wel
spreken van een Byzantijnse en een niet-Byzantijnse cultuur. Maar bij mij lukt
dat nu eenmaal niet en dat zal niemand lukken, die lang in het verre Oosten
heeft geleefd en geprobeerd heeft enigszins mee te wiegen op een totaal gedifferentieerde cultuurstroom. Als we Europa vanuit het verre Oosten, en natuurlijk nog veel meer, als we het bekijken met de ogen van Indiërs, Japanners of
Chinezen, dan is er weinig verschil te bespeuren tussen Byzantium en wat niet
daartoe behoort. In ieder geval ik gevoelde me met die Russische priesters
vrijwel volkomen thuis. We hebben dezelfde priesterwijding ontvangen, vieren
dezelfde heilige geheimen, geloven in dezelfde opstanding hun paasfeest is
meer dan subliem we aanbidden dezelfde Drieëenheid de voorstelling van
Rublef in het Tretiakof-museum in Moskou is wel een der mooiste der wereld
we vereren beide de onbevlekte Moedermaagd, hebben devotie tot dezelfde
heiligen, ja, wat is er dan eigenlijk, wat ons nog uit elkander houdt ? 0 ja, ik
weet het wel, er zijn helaas hele bibliotheken over geschreven, dat .... stille,
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Gottes Wille, alleen maar bescheidenheid, alleen maar liefde, alleen maar berouw over onze .... geen paragrafen, geen .... De voornaamste bezwaren
tegen de hereniging liggen toch wel op psychologisch terrein. Als we het verleden eens konden vergeten, als we eens een gemeenschappelijke taal gingen
spreken letterlijk en figuurlijk, b.v. Engels, zodat we elkaar over en weer
een beetje beginnen te verstaan. Vooral ook als we met die mensen veel gingen
samenwerken op het gebied van spiritualiteit, geestelijk leven, cultuur en op
nog vele andere gebieden, dat zou ons toch wel een beetje nader tot elkaar
brengen. Het waren mooie woorden van de H. Vader: „De verantwoordelijkheid ligt bij beide partijen".
Nogmaals, die Russische kloosterlingen maakten op mij een zeer aangename
indruk, en ik dacht: van die mensen kan ik heel wat leren. Ze kwamen me wel
erg gevoelig voor en ik geloof, dat als men ook maar 1 % inquisitorisch gif zou
vertonen, of een microscopische dosis arrogantie, dan zou de innerlijke verbondenheid wel gauw gekwetst worden. Toen ik na mijn bezoek aan het klooster
van Zagorsk 's avonds in Moskou terugkeerde en op mijn stille kamer een en
ander overwoog, wilde het mij voorkomen, dat als de oecumenische beweging
meer geleid zou worden door zachte heiligen dan door vaktheologen of juristen,
de vooruitzichten wellicht meer belovend zouden zijn. Ten minste ik houd mijn
hart vast als „scherpe" juristen er bij gehaald moeten worden en als ze er dan
nog „volmachten" bij hebben, that's the end of all. Brieven met volmachten
moesten constant op 100 graden temperatuur gehouden worden, zodat men ze
slechts heel even in de handen kan nemen. „Power corrupts, absolute power
corrupts absolutely" . Wat een tragedies in de geschiedenis van mensen met volmachten, juist om dat volmachtenbewustzij n ! Wat een mislukkingen op dit
gebied heb ik al in mijn korte leventje meegemaakt ! Het wil me als niet vakman
en salvo meliori judicio voorkomen, dat we de Russische orthodoxen in de allergrootste deemoed moeten benaderen, ja zelfs met een soort schuldgevoel, voor
wat onze zonden hebben bijgedragen aan die tragische scheiding. Hier moet ik
onwillekeurig denken aan de „Reus op de Sint-Jorisberg" : „Voor alles moeten
we er ons rekenschap van geven, dat we daar geen heidenen te bekeren hebben.
Missionarissen kunnen niet tot deze volkeren komen met denkbeelden, die hen
vernederen. Zij hebben geen onbeschreven bladzijden voor zich, waarop men
slechts behoeft te schrijven, maar integendeel een oude christenheid, die men
vooraf moet leren kennen en waarderen" . Men leze verder, wat deze heilige
graaf Sjeptytskyj schrijft over het besef van na herenigd te zijn als katholieken
van mindere rang te worden beschouwd: „De Oosterse katholieken voelen, dat
hun een werkelijke minderwaardigheid wordt opgelegd door een algemene
mentaliteit. Een van hen gaf mij eens de volgende definitie van deze kwestie:
'Men beschouwt ons, Oosterlingen, zeker niet als vreemdelingen in de Kerk,
dat woord zou te sterk zijn, maar als behoeftige en lastige verwanten, die men
niet aan dezelfde tafel kan uitnodigen met gasten die men achting toedraagt.
Men laat ons eten in de dienstkamer, men brengt ons een glas brandewijn en
een stuk gebak. Men denkt soms ons gelukkig te maken met een neerbuigend
welwillend woord, met een beetje attentie, maar nooit zal een van ons een vertrouwensman worden. Alleen zij onder ons, die een sterk uitgesproken neiging
tot de Latijnse ritus hebben, worden door onze broeders als de hunnen beschouwd, omdat ook deze neiging immers steeds een teken van „blagonadeznost" (betrouwbaarheid) is ?"
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Tijdens de dagen van mijn verblijf in Rusland, heb ik nooit de indruk gekregen, dat ik in een goddeloos land was. Ik voelde me niet in een land van
Gods afwezigheid, wat ik b.v. in het verre Oosten wel bespeur (zonder hier
natuurlijk enig oordeel uit te spreken) . Het christelijke Rusland is niet zo maar
een aanhangsel, dat weinig te betekenen heeft. Het is een wezensdeel van
Rusland. Wat een heerlijke christelijke legenden heeft dat Rusland niet voortgebracht ! Wat een geloof spreekt er uit hun jubelende Paasgroet: „Christos
voskress, voistinu voskress", waarmede ook nog heden ten dage miljoenen Russen elkander omarmend begroeten. We moeten een beetje oppassen, opdat we
niet door de eindeloze krantenberichten de indruk krijgen alsof in Rusland
alleen nog maar militia-mannen en -vrouwen, agenten der Komintern of partijbonzen, wonen. Daar zijn nog miljoenen mannen en vrouwen die in diepe
deemoed het „Heer ontferm U onzer" bidden en het wil me voorkomen, dat
men niet het wezenlijke van Rusland, ook van het hedendaagse Rusland, gezien
heeft, als men het christelijk kruis niet heeft waargenomen, al heeft het daar
dan ook een andere vorm. Het is ten slotte het Christendom en dat alleen, wat
Rusland zo sterk aan Europa bindt. Bij het zien van dit christelijke Rusland,
ontblootte Dostojewski het hoofd, stapte uit de wagen en maakte een groot
kruisteken. Dat was voor hem het beloofde land, dat hij mocht weerzien; daarvoor dankte hij God. Dit christelijke Rusland is een deel van het mystieke
lichaam van Christus en behoort als zodanig tot het christelijke (maar dan ook
alleen het christelijke) Westen. Het zou m. i. wel eens kunnen gebeuren, dat het
christelijke Rusland de brug gaat vormen, die Oost en West verbinden moet.
Ondertussen wil ik toch niet ontkennen, dat een meer dan 40-jarige communistische propaganda wel hier en daar ruïnes heeft veroorzaakt. En ik bedoel
hier niet zozeer de overtuigde atheïsten, die er wel heel weinig zijn, als meer
het feit, dat er nu miljoenen zijn die nooit in de godsdienst zijn opgevoed, er
door omstandigheden nooit mee in contact zijn gekomen en er daarom ook
niets van af weten. Onder de mij toegewezen gidsen, merkte ik wel, dat er bij
waren voor wie godsdienst iets heel onwezenlijks was, iets waarvan ze eindeloos
ver afstaan, en ik schat dat aantal toch wel op een 25 miljoen. Maar zelfs ook
die mensen, zo wil het mij voorkomen, zijn de godsdienst niet vijandig gezind.
Ze weten er gewoon niets van, denken er nooit over na en staan er ook helemaal
onkritisch, onbevangen, nog beter wellicht, onbeholpen tegenover. Dit komt
wel erg uit in een boek van Jean Rounault, een Fransman, die per abuis vanuit
Boekarest met 60.000 Roemeniërs naar Rusland werd afgevoerd en daar geruime tijd slavenarbeid heeft verricht. Hij vertelt in zijn memoires Mon Ami V assia" hoe zijn kamp door een jonge officier onverwacht bezocht wordt, terwijl
Jean bezig is de bijbel te lezen.
„Wat is dat voor een boek ?" (boeken waren ten strengste verboden) .
„Dat is een boek over
„De Bijbel"..
„Wat is dat voor iets, een bijbel ?"
God en over Christus".
„Wat zegt men daarin over God en over Christus ?"
„Wordt dat werkelijk
„Het vertelt, dat God de wereld heeft gemaakt".
in dat boek verhaald ?' „Ja zeker'. „En is het ook waar ?'' „Waarom
zou dat niet waar zijn ?" (De Russische luitenant Micha komt dichterbij en gaat
naast Rounault zitten) . „Wat wordt er op deze bladzijde verteld ?" „Dat
„Hoe heeft God gearbeid ?" (De vrais een beschrijving van Gods werk".
„Eerst heeft Hij het licht gemaakt".
gen worden vliegensvlug gesteld) .
„Wel, Hij schiep de zon, die de
„Het licht ? Hoe heeft Hij dat gedaan ?'
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aarde verlicht" .
„De zon ? Maar dat is toch wel iets buitengewoons, zou ik
zo zeggen. En daarna ?''
„Daarna deed Hij de hemel van de zeëen uiteen
en toen heeft Hij het water van de aarde gescheiden. En op de aarde liet Hij
bomen, bloemen en koren groeien" .
„Hoe heeft hij dan gewerkt, was Hij in
een koichoze ?''
„Nee, nee, helemaal alleen" .
„Maar dat is toch wel formidabel. Ga eens gauw door". (Luitenant Micha wordt haast ongeduldig. Hij
heeft honger naar meer informatie) .
„Daarna heeft God de maan, de zon en
de sterren gemaakt en op de aarde de dieren".
„En in hoeveel tijd heeft Hij
dat allemaal klaargespeeld ?''
„In een week".
„Dat vind ik toch knallend
interessant. En wat heeft Hij op het eind van die week gedaan ?''
„Toen
maakte Hij de mens".
„Hoe heeft Hij dat klaargespeeld ?"
„Naar Zijn
beeltenis" .
„Als ik het dus goed heb, dan lijken wij op God ?"
„Precies,
dat is zo. Dat geloven wij".
„Verder, verder, nog meer; ik vind het reuze.
Wat is hier op deze bladzijde geschreven ?"
„Dat is de geschiedenis van een
man, die naar een vreemd land gedeporteerd werd, net als ik" ,
„Wat voor
land ?"
„Egypte".
„Goed, ga verder". (Luitenant Micha begint nu zelf in
de bij bel te bladeren en opent het boek lukraak) .
„Wat staat er hier ?"
„Dat is een kwestie van de Joden, het uitverkoren volk".
„Waarom zijn de
Joden uitverkoren ? Ben jij soms zelf een Jood ? En wat staat er hier ?"
„O,
dat is de geschiedenis van een grote kerel en de kleine David. Die gaan samen
vechten en David wint het" .
„Goed, en wat staat er hier op het einde ?''
„Dat is het leven van Christus".
„Wie is dat eigenlijk ?"
„Dat is de zoon
van God" . „Wat heeft Die zoal gedaan ?'' „Zijn Vader heeft Hem naar
de aarde gezonden om goed te doen, om de armen te helpen en om de zieken
te genezen" . „Was Hij dan dokter ?'' „Nog veel meer dan dat. Hij was
de vriend van alle mensen".
„Lees eens wat voor, wat Hij zo allemaal gedaan heeft".
„Hij heeft het water in wijn veranderd".
„Waarom ?"
„Omdat er ergens een trouwpartij was" .
„Dat heeft Hij toch chic gedaan,
ga verder" .
„Hij heeft ook een dode ten leven opgewekt" .
„Was die
knaldood ?''
„En of, zelfs al begraven".
„Dat is knap werk. Daar neem ik
mijn pet voor af. Ga eens door" .
„Hij zegt verder, dat we elkaar moeten
liefhebben en nooit iemand kwaad doen'.
„Maar wat is er nu ten slotte van
die Christus, die zoon van God geworden?''
„Men heeft Hem aan het kruis
gehangen" .
„Hé, gehangen ? Maar dan heeft Hij het er ten slotte toch niet
zo goed van af gebracht".
(De luitenant springt op en rent de kamer uit) .
Niemand begrijpt, waarom hij mij de bijbel heeft laten houden". (Uit: Mon
ami Vassia, Pion) .
Ik verliet Rusland in een oude rammelende Dakota, die nauwelijks boven de
300 m kon uitkomen. We hadden een sterke tegenwind en vorderden daarom
slechts langzaam. Des te beter kon ik de laatste stukjes Russische grond onder
de machine zien wegglijden. Het bezoek was niet lang geweest, maar het heeft
toch wel indruk op me gemaakt. Enkele van deze indrukken heb ik hier willen
weergeven. Het zijn echter alleen maar indrukken en men beschouwe ze dan
ook als zodanig.

Vroeger wonen
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DR. J. WEYNS

OEN de mens zijn woning schiep, heeft hij zeker drie dingen op het oog
gehad: een bescherming tegen het klimaat; een zo gerieflijk mogelijke
inrichting van de binnenruimte; een beveiliging tegen vijanden allerhande,
vooral tegen de boze geesten en de kwade invloeden van immateriële aard.
Deze drie factoren hebben tot op onze dagen standgehouden, nummer drie weliswaar alleen in de geest van onze boeren: onze huidige „rationele" huizenbouwers houden er geen rekening meer mee. Wij laten dit aspect hier dan ook
maar buiten beschouwing.
De eerste zorg was dus, het klimaat te weren. In dit opzicht is de belangrijkste schepping uit de woongeschiedenis de georiënteerde langgestrekte bouw
geweest. Hij is geen uitvinding van onze voorouders of van onze cultuur. Hij
is oeroud in West-Europa en vindt zijn prototype in het begin van het neolithicum: de eerste sedentaire bevolking, de eerste landbouwers, de zg. „Bandkeramiekers", hebben hem ongeveer 60 eeuwen geleden toegepast. In onze gewesten kennen wij deze lange rechthoekige oervorm het best door de opgravingen
te Sittard, Geleen en Elsloo in Nederlands-Limburg en te Rosmeer in BelgischLimburg. In ons Openluchtmuseum te Bokrijk vinden we hem terug in een
boerderij als b.v. die uit Helchteren, gedateerd van 1815 (links op afb. 1) .
Zelfs de afmetingen komen overeen: ruim 20 m lang en 5 m breed.
De Ianggestrekte, georiënteerde bouw, door sommigen nog „lang-geveltype"
geheten, is de overheersende huisvorm in ons land. Men ontmoet hem overal,
onvermengd echter alleen in de Kempen. Doch ook in de vier-zijden-hoeve
(,,open hoeve") en de vierkant-hoeve („gesloten hoeve") is het woonhuis nog
volgens de zon georiënteerd en vormt op zichzelf een rechthoekig bouwstuk.
Natuurlijk was de bouwwijze van 60 eeuwen geleden primitiever dan in de
meer recente voorbeelden: in plaats van de in de grond geplante palen die het
dak dragen, heeft een verbeterde timmertechniek een huisstoel geschapen met
boven de grond staande stijlen. Maar hoe is, voor de rest, die zelfde grondvorm
te verklaren ? Door een continuïteit in de ontwikkeling ? Neen, er zijn onderbrekingen geweest. De verklaring is gelegen in de klimaatfactor, die dezelfde
gebleven is, en in het gebruik van dezelfde materialen, in wezen hout. Voor
eenzelfde vraagstuk (weren van klimaat) met dezelfde middelen (hout, met
bijkomend stro en leem) is dezelfde oplossing ,redelijk. Adolf Bastian (j 1905),
de vader van de etnologie, zou hierin een toepassing van zijn „Elementargedanke" hebben gezien: op eenzelfde grondprobleem reageert de menselijke
geest fundamenteel overal op dezelfde wijze.
Welke zijn immers de voordelen van deze bouwkundige oplossing ? Zij vangt
twee vliegen in één klap. Een langse gevel is naar de zon gekeerd, en ontvangt
dus zoveel mogelijk warmte en licht. Tegelijkertijd is een smalle sluitgevel
naar het westen, de richting van de te duchten winden, gekeerd. Door deze
omstandigheid heeft de bouw het minste te lijden. De wind was immers na
het vuur de hoofdvijand voor de grote strooien daken: welk een druk zou
een dakvlak van ruim 20 m lang en 5 m hoog ondergaan, indien het vlak naar
de wind gekeerd zou staan- Afgerukte daken bij slecht georiënteerde lemen
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huizen zijn geen zeldzaamheid geweest. Bejaarde zegslieden hebben mij daarvan
verteld.
Niet alleen de oriëntatie, ook de dakvorm was op windafweer berekend.
Vooral in schuren en aan de achterkant van de huizen zijn de wanden zo laag
mogelijk getrokken, zodat de wind minder vat krijgt op de dakvoet. Verder zijn
de dakeinden afgeschuind, m.a.w. er ontstaat een z.g. walm- of schilddak. Onze
boerderij uit Houthalen-Kwalaak heeft die afschuining van een schilddak, alleen
aan de westkant: een bewijs weer dat die vorm als windafweer is bedoeld. Onze
abdijhoeve en haar schuur hebben een walmdak waarvan de westelijke walm
lager en zachter van helling is dan de oostelijke: weer om dezelfde reden. Dit
zelfde verschijnsel is op te merken aan sommige grote polderschuren van WestVlaanderen. Pannendaken behoren bij stenen bouwsels. Zoals het walmdak de
eigen vorm is voor stro of riet, zo gaat het gebruik van pannen samen met de
zadeldakvorm. Ook hier zijn de schuine zijboorden van het dak de kwetsbare
punten. Om ze voor de wind te beschutten zijn de muren van de topgevels wat
hoger opgetrokken en vormen windweerders. Dat kunnen we in Bokrijk zien
aan de als poortgebouw dienende Haspengouwse hoeve uit Heers en aan het
Paanhuis uit Diepenbeek.
Aansluitend bij deze oervormen van de woning in onze gewesten, even een
woordje over de schuren. Er zijn twee hoofdvormen van schuren. In de Kempen
kunnen we ze het best bestuderen, daar komen ze naast elkaar voor. In het ene
geval, en bij de grote schuren is dat altijd zo, ligt de dorsvloer naast een van de
lange schuurwanden. Gemakshalve noemen we die de „langse schuur" ; de
Duitse onderzoekers maken het zich niet zo gemakkelijk en noemen dit de
Seitenliingsttennenscheune. In 't tweede geval ligt de dorsvloer haaks of dwars
t.o.v. de schuurrichting. De poort steekt dan in de langse wand, doch gewoonlijk niet juist in het midden. Dit is de „dwarse schuur" (Quertennenscheune) .
De langse schuur, ook wel Brabantse schuur genoemd, omdat ze bijzonder kenmerkend is voor Brabant, is landbouwkundig zeker de meest ontwikkelde en
ook wel de jongste van de twee. Aan de ene zijde rijdt de volle oogstwagen
erin en aan de andere kant leeg eruit. Een prachtige schuurvorm dus die theoretisch althans onbeperkt lang kan worden. Het zijn indrukwekkende ruimten,
„zo schoon als een kerk", zou men geneigd zijn in sommige gevallen te zeggen.
Het driebeukige Germaanse hallehuis zal er weinig anders hebben uitgezien
dan b.v. de binnenruimte van het schuurtje uit Mol-Sluis uit het begin van de
19e eeuw (af b. 2) .
In twee opzichten is het dwarse schuurtje echter nog belangwekkender: het
is schilderachtiger en historisch interessanter. Smits en Baksteen b.v. hebben in
de streek waar zij werkten ook wel de langse schuur gekend (nauwelijks twee
kilometer van de werkstede van Jacob Smits in Mol-Achterbos stond de kleine
langse schuur die nu een plaats heeft gevonden naast de museumherberg in
Bokrijk), maar hun voorkeur ging naar de schilderachtige dwarse schuurtjes.
Maar vooral op het cultuurhistorisch belang van deze schuurvorm wil ik hier
wijzen.
In Jg. XII, n° 3 (december 1958) van dit tijdschrift is een artikel verschenen
van E. Graaf Oxenstierna, getiteld De Noordgermanen. Het beschrijft o.m. de
huisvorm van voor 2.000 jaar op de Jutlandse heide. Welnu, die huisvorm komt
helemaal overeen met ons huidig dwars Kempisch schuurtje, zowel in uiterlijke
vorm als in de binnenconstructie. En hier kan wel een genetisch verband zijn
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aan te wijzen: de Germaanse oudheid betreft toch ook de oertijd van onze
cultuur. En zo zou onze Kempische hoevebouw een traditie hebben van minstens tweeduizend jaar. Een bevestiging van zijn hoge ouderdom vinden we
overigens in de grote verspreiding van het dwarse schuurtype. Niet alleen in de
Kempen, maar ook in Limburgs Haspengouw (hier niet drie-, doch éénbeukig),
het Waasland, Zeeuws-Vlaanderen, de Westhoek van West-Vlaanderen, evenals in Zuid- of Frans-Vlaanderen vinden we dezelfde vorm terug. Bijzonder
boeiend vind ik het, dat de grootste schuur van Europa, onze als „nationaal"
te promoveren schuur van Ter Doest te Lissewege (1280), dezelfde grondvorm
bezit: de hoofdpoort in de langse zijde.
Stappen we nu over naar de gerieflijke binneninrichting. Gerieflijkheid is
natuurlijk een betrekkelijk begrip, dat wel altijd in ontwikkeling zal blijven.
Ook in het verleden heeft die ontwikkeling niet stilgestaan.
Het beste gerief in huis is van oudsher ongetwijfeld het vuur geweest: voor
voedselbereiding en verwarming. Het belang ervan werd door sommige etnologen zo hoog aangeslagen, dat zijniet aarzelden voorop te stellen dat het dak
er meer is gekomen om het vuur dan om de mens te beschermen. Oorspronkelijk brandde het vuur in het midden van de woonruimte, b.v. in het Noordgermaanse huis waar we daarnet van spraken. Het is verrassend hoe lang deze
stookwijze heeft voortbestaan. Voldoende bekend is het z.g. „los hoes" of open
huis uit N.O. Nederland, dat zijn centrale haard tot op onze dagen heeft bewaard. Zulke huizen worden in de vakliteratuur ook rookhuizen genoemd. Ook
in Oostenrijk hebben ze voortbestaan tot in de twintigste eeuw. Het is trouwens
een Oostenrijks onderzoeker, Victor von Geramb, geweest, die het rookhuis als
cultuurhistorisch feit in het licht heeft gesteld, en het enige huis van het enige
Oostenrijkse openluchtmuseum te Klagenfurt is een rookhuis. Minder bekend
is het feit dat ook in de Kempen de wandhaard met schoorsteenpijp een betrekkelij k jong cultuurelement is. Ziehier de bewijzen. In Vorselaar waren er op
„de plaetse", d.i. in de dorpskom, in 1529 nog 29 rookhuizen tegenover 6 met
wandhaard of schoorsteenpijp; in 1589 is de verhouding 34/10; in 1646: 17121;
in 1677: 14/34; in 1745: 9/46; in 1789: 7/49. Het laatste rookhuis uit de Kempen waarover ik een bericht heb, is verdwenen na de eerste wereldoorlog. Wel
heb ik nog enkele huizen gevonden die oorspronkelijk rookhuizen waren, met
een rookgat in het dak, en die pas later een open schouw hebben gekregen. In
Bokrijk bezitten we geen rookhuis. Alle boerderijen zijn reeds met schouwhaarden uitgerust.
Deze wandhaard was een verbetering tegenover de centrale stookplaats. Toch
had hij een zeer groot nadeel: met de rook die nu beter ontsnapte ging ook veel
warmte verloren: „van voren verbranden (men -beschermde zijn schenen wel
eens met lappen van berkeschors) en van achteren bevriezen". Het is daarom
wel heel jammer dat onze wooncultuur niet op het juiste moment heeft overgeschakeld op de verwarmingswijze van de kacheloven, gelijk in Centraal,
Oost- en Noord-Europa. In de 16e eeuw is daartoe zeker de kans geweest, want
toen waren de kachelovens hier sporadisch bekend, in kastelen. De kacheloven
zou onze huisinrichting merkelijk veranderd en grondig verbeterd hebben. Terloops mogen we er wel even op wijzen dat men thans enigszins tot het principe
van de kacheloven nadert, nu het vuur van de centrale verwarming uit de kelder
wordt gehaald en centraal in het huis wordt geplaatst.
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Toch hebben onze voorouders een zo goed mogelijk gebruik weten te maken
van het haardvuur. Er werd op gekookt voor mens en dier. De uitrusting daarvoor is goed bedacht. Voor de zware koeketel werd de draaiboom, kraan of
haalpaal opgesteld (af b. 4 en 5) . Voor deze grote koeketel hing de haal of
hangel tamelijk hoog. Voor kleine ketels, papketels en waterketels, was daarom
een verlenghaak, het „klein haaltje" nodig, en voor de spekpan het driehoekige
hang- of panijzer, met een ring in zijn basis. Er is een blaaspijp of een blaasbalg, een tang, vuurlepel, asschop, wafelijzer, braadrooster. De turf leverde een
goedkope en goed bruikbare brandstof: brandt langzaam en verwarmt in verhouding toch goed. Voor het verder gebruik van de houtskool, vooral die van
de oven dan, heeft men goed gerief bedacht. Allereerst de blus- of doofpot,
van koper of aardewerk, om de kool vlug te doven. Dan het ijzeren komfoor,
om te koken op de kolen; het lollepotje, grispotje of voetstoof j e, dat men zelfs
kan meedragen; en de koperen bedverwarmer, om de kilte uit de lakens te verdrijven. Maar dat alles, ik herhaal het, heeft een afdoende verwarming niet
mogelijk gemaakt.
Om de koude te ontvluchten had de Kempische boer twee woonruimten in
gebruik: het „huis", tegelijk inkomhal en centrale ruimte met buitendeur, als
zomerverblijf, en de „kamer" zonder buitendeur, die tegelijk slaapkamer is voor
de ouders en winterverblijf voor het gezin (af b. 6) . De haard was daarom
dubbel gebouwd, m.a.w. twee haarden zijn rug aan rug gebouwd en één geweldige piramidaal vernauwende pijp voert de rook door het dak. In al onze Kempische huizen te Bokrijk kan men deze schikking waarnemen. Elders, in Haspengouw b.v., schiep men één bestendige woonruimte, van de buitenwereld
afgescheiden door een soort voorhuis, dat in het primitiefste type tegelijk dorsvloer was. Zie ons huisje uit Kortessem.
Van groot belang voor het behoud van de warmte zijn natuurlijk de vensters.
Het gebrek aan glas maakte doeltreffende lichtopeningen onmogelijk. Het
eenvoudigste venster is een stuk vlechtwerk van de wand dat vrij bleef van
leem. In de stal van ons huisje uit Kortessem is zulk een lichtopening aanwezig.
De volgende vorm van lichtgat kennen we uit oude prenten en schilderijen: een
klein bovendeel is gedicht met een doorschijnende stof (een of ander vlies,
perkament, geolied papier, soms glas in lood) en de onderste opening blijft vrij
en kan alleen gedicht worden met een draaiend of schuivend houten luik. Dit
is de oorsprong van het kruisvenster. Het gebruik van een vlies voor de waaier
of het bovenvenster en het open benedenraam heeft in de Kempen voortbestaan
tot op het einde van de 19e eeuw, ofschoon toen nog slechts sporadisch. Deze
oude vormen van lichtopeningen kan men goed bestuderen aan ons huisje van
Heist-op-den-Berg. Om al deze ,redenen is het echter begrijpelijk dat de lichtgaten eertijds klein waren. Dat was dan weer niet gerieflijk voor de verlichting.
Maar de avondbezigheden hadden toenmaals minder verlichting nodig.
De geschiedenis van de vloer is kort. Tot in het begin van de 20ste eeuw
heeft men daarvoor gestampte klei gebruikt, ofschoon de gebakken tegel toen
zijn intrede reeds had gedaan. In 0.-Limburg, waar op de heide de keien voor
het rapen lagen, heeft men die niet alleen gebruikt voor de grondvesten of
voeting van de bouwsels, doch ook voor de bevloering: grote keien voor het
„huis" of de inkom, kleine keien, mozaïekvormig tot patronen verwerkt, in de
„kamer''. Een tussenvorm is: een afwisseling van gebakken tegels met een
vierkant van rolkeitjes (achterkamertje in onze boerderij uit Meeuwen) .
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Ten slotte de meubelen. Ik vind het sympathiek dat, hier ook de kinderen
hun rechten hebben gehad, beter dan op het gebied van de kleding. We bemerken namelijk: de bakermat (afb. 3), waarin bakervrouw en moeder moesten
oppassen het kind aan het open vuur niet „te heet te bakeren', het kinderstoeltj e en de looptuigen (loopmand en loopbank) . Als bergmeubelen hebben
eeuwen lang de kist of koffer (de „scrine'' zeggen de lijsten van aangeslagen
goederen na de slag van Westrozebeke in 1382) en de schapraai kunnen volstaan. De „cleerscaprade" is veel zeldzamer en verschilde weinig van de gewone
schapraai of broodschap of etenskast. De eenvoudigste, ééndeurige schapraai
vinden op het spreekwoordenschilderij van Pieter Breugel, bij de uitbeelding
van het spreekwoord „de hond zit in de schapraai" (= ge komt te laat want de
hond likt reeds de pot) . Maar de kist is ongetwijfeld het oudste bergmeubel,
een oermeubel, waaruit de andere zijn gegroeid. De schapraai zelf, in haar
ééndeurige vorm, is immers niets anders dan een rechtop gezette koffer, voorzien van planken of schappen. Ten andere als het huisraad beperkt wordt tot
één bergmeubel, gelijk bij de Lappen, dan is dat een kleine kist. De kist, met
praktisch alle kostbaarheden, nl. kleren en de geldstukken, kon men meeslepen
in tijden van gevaar. De laatsten die er heel hun hebben en houden in hebben
verhuisd, waren de boerenknechten. Toch was het niet gemakkelijk, onderaan
uit de koffer iets op te diepen. In het midden van de achttiende eeuw heeft men
daar iets op gevonden. De vondst werd in Frankrijk gedaan en de naam van
het nieuwe meubel is dus Frans. De kist werd vooraan van drie of vier laden
voorzien. Dat was gemakkelijker, „c'était plus commode" . De intrede van de
monumentale, twee-deurige kleerkast, met haar opvallende kop of „troon",
moet een gebeurtenis van betekenis zijn geweest. Na eeuwen van kleine lage
meubelen, voor het eerst zulk een geweldig stuk in huis ! Dit gebeurde in de
landelijke woningen echter pas in de 18e eeuw. Vitrinekasten of pronkkasten
kwamen er nu spoedig bij. Zij vooral getuigen, met hun porselein en dergelijke
delicate dingen, van de verfijning die in de 18e eeuw onze huizen binnendringt.
De laatste grote verbetering in de volkswoning, voor de algehele huisrevolutie van onze eeuw, is de intrede van de steenkolen-kachel in de vorm van de
z.g. „Leuvense stoof". Voor het eerst kon nu de volkswoning werkelijk warm
worden gestookt, ofschoon dit wel gepaard ging met ongezonde kacheluitwasemingen.
Daarmee zijn we aan het eind van een vluchtige rondgang door Bokrijk en
door de geschiedenis van onze woning gekomen. Dit is niet de geschiedenis
waar prinsen en andere politieke groten door wandelen, het is de geschiedenis
van het volk, van het leven van alle dagen, dat cirkelde rond het huis, van een
cultuur in haar stoffelijke verwezenlijkingen.
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BOEKENKRONIEK

Engelse pocketbooks:
halfjaarlijks overzicht
DR. W. PETERS

geleidelijk aan verdrongen zal worden
ET ziet er naar uit dat
Dit zal wel niet direct het geval zijn bij de gewone man,
H
door
die een paar shilling neertelt om zich wat goedkope lectuur aan te schaffen;
pocketbook

paperback.

maar zowel uitgever als criticus, .alsook de serieuze lezer gaan paperback prefereren. De naamsverschuiving staat maar heel indirect in verband met het wat
grotere formaat van jongste uitgaven, hetgeen het boek meenemen op zak soms
wat bezwaarlijk zal maken. Zij wordt direct geïnspireerd door een hoogst belangrijke verschuiving wat betreft de inhoud. Deze verschuiving is niet geheel.
nieuw: we herinneren aan de blauwe Pelicans, die in het traditionele pocketbook-formaat toch studies bevatten van wetenschappelijke waarde. Maar stond.
tot nu toe Pelicans, als onderafdeling van de overbekende en oudste serie, de
Penguin Books, enigszins alleen, de indruk wordt thans gewekt dat het serieuze
boek zich een vaste plaats gaat veroveren naast het meer populaire boek. Erkende uitgeversbedrijven zijn niet blind voor de mogelijkheden van de goedkope
uitgave van een wetenschappelijk werk: in vorige overzichten maakten we b.v.
melding . van Longmans' serie Men of Wisdom, en :op de St. Martin's Library
van Macmillan, terwijl Faber's Paperback zich concentreerde op klassieke literaire werken. Niemand minder dan de Oxford University Press en de Cam=
bridge University hebben zich nu op dit terrein begeven, terwijl goedkope
herdrukken van boeken van Amerikaanse Universiteitsdrukkerij en door Constable en. Hamish Hamilton in Engeland op - de markt .worden gebracht. Galaxy,
Dover en Torcli zijn. de namen van deze nieuwe series. Het is begrijpelijk dat
het bij deze . uitgaven niet om enkele. shillings gaat; de prijs ligt aanzienlijk
hoger.. De bekende. uitgever Collins heeft naast . zijn. Fontana books nu ook een.
Fontana Library in zijn fonds opgenomen, die goedkope herdrukken bevat van
werken die oorspronkelijk bij Universiteitsdrukkerijen verschenen. Men sta niet
verbaasd wanneer men ondez. de paperbacks titels. tegenkomt als Printipia Ethica
door Prof. Moore, Stebbing's Phil oso ph y and. the Physicists, Brook Frothingham's.. Tran.rcendentalism .in. New England, of Conceptual Thinking van Kor -.
ner. Vele Anglisten zullen -met vreugde vernemen dat C. S. Lewis' The Allegory
of Love, Matthieson's The Achievement of T. S. Eliot, vooral Dover Wilson's
What happen. in Hamlet (de eerste twee Galaxy books, het laatste een Cambridge Un. Press uitgave) als paperbacks te krijgen zijn. En historici zullen met
evenveel vreugde kennis nemen van de goedkope uitgave van An introduction
to Anglo-Saxon England van Hunter Blair (Cambridge), van Fisher's History
of Europe (in twee delen: Fontana Library) of van Lord Acton's Lectures on
Modern History (idem) . Op enkele van zulke duurdere uitgaven komen we zo
aanstonds terug.
Op nog een andere ontwikkeling moeten we hier wijzen. Waarschijnlijk om
te voorkomen dat erkende uitgevers ook hun eigen pocketbooks-afdeling gaan
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ontwikkelen (we denken hier aan Faber, Hamish Hamilton, Hodder, Hutchinson, e.a.), nemen pocketbook-firma's nu contact op met grotere en belangrijke
uitgevers. Wij zagen deze tendens reeds in wat we zo juist zeiden omtrent de
publikatie van meer wetenschappelijke werken. Iets anders echter is dat de
pocketbook-firma gedeeltelijk het fonds overneemt van een uitgeversbedrijf..
Dit geschiedde onlangs toen Penguin tien Methuen-boeken op de markt. bracht.
Nu staat Methuen op hoog peil; het overnemen van een gedeelte van zijn fonds
kan bijgevolg de pocketmarkt alleen maar ten goede komen. Dit bleek reeds
onmiddellijk uit dit eerste tiental, waarin we o.a. aantreffen Seller and Yeatman's 1066 and all that l), een klassiek humoristisch werkje waarin de gehele
Engelse geschiedenis geschilderd wordt in kategorieën van „good things and
bad kings'' of omgekeerd; vervolgens Hesketh Pearson's The Li fee o f Oscar
Wilde, een der beste en meest billijke studies over het leven van deze tragische
mens, het voortreffelijke In Search of England, waarin Morton, bekend om zijn
In de voeIsIapen van de Meester, de lezer meeneemt op een voettocht door
Engeland, en ten slotte het menselijke en geestige verhaal The Water Gypsies,
van A. P. Herbert, eertijds lid van het Parlement, waar hij zich grote beroemdheid verwierf door zijn wetsvoorstel tot vergemakkelijkte echtscheiding, en
verder een beetje enfant terrible op het terrein van politiek, literatuur, godsdienst, enz. Maar The Water Gypsies, dat als achtergrond het London heeft
van schuitbewoners, houdt zich buiten alle problematiek, en gaat helemaal over
mensen, waar je ongemerkt van gaat houden.
De pockets met een godsdienstige inhoud nemen zowel numeriek als naar
inhoud een vooraanstaande plaats in. Fontana books, die nog maar nauwelijks
tien jaar oud is, heeft alleen reeds een vijftigtal titels. C. S. Lewis, de bekende
auteur van Brieven uit de Hel, ziet nu zijn Miracles in deze serie opgenomen.
Zijn uiteenzetting van dit zware onderwerp is licht, in de goede zin van het
woord, en tegelijkertijd licht gevend. Ook de Dominicaan Vann verscheen
reeds eerder in de Fontana-serie; deze keer is het een van zijn jeugdwerken:
Morals and Man, dat in 1937 onder de titel Morals mak yth Man, gepubliceerd
werd. Het eerste gedeelte toont ons father Vann als trouw Thomist op het terrein der ethica; in het tweede gedeelte ontmoeten we de. latere Vann, met zijn
scherpe kijk op hedendaagse problemen, met zijn voorliefde voor de zin van
teken en symbool, en zijn intens verlangen om de gewone mens te hulp te
komen. Bij zonder welkom is ook W'aiting . on God, waarin een aantal brieven en
opstellen van Simone Weil bijeengebracht zijn..
Om een idee te geven van wat de pocketbook-firma's aandurven, maken we
melding van The Epistle of Paul to the Romans, (Fontana), hetgeenniets
anders is dan een gedetailleerd wetenschappelijk commentaar op de Romeinenbrief, van de hand van de protestante theoloog en exegeet C. H. Dodd. Een
enigszins merkwaardig - boekje is Fosdick's The Meaning of Prayer (Fontana) .
Het behandelt ..verschillende aspecten van het gebed, maar blijft ver uit de buurt
van alle getheoretiseer. Schr. baseert zich op de praktijk van de dagelijkse bijbellezing. Een gids voor tien .weken wordt op deze wijze samengesteld. Een
soortgelijke methode vinden we in The Manhood of the Master, van dezelfde
schrijver (Wyvern books) , ofschoon hier het meditatieve element wat sterker
,
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Waar geen prijs vermeld wordt, is deze 2 sh. 6 d, of 3 sh. 6 d.
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naar voren treedt. Gebedstof voor twaalf weken wordt gegeven, gebaseerd op
dagelijkse lezing van de H. Schrift, die hier steeds betrekking heeft op het leven
van Christus. Beide boekjes dateren van v66r de eerste wereldoorlog. Dr. Fosdick is Amerikaans predikant.
Naast de vermelde, goede Fontana books vermelden we The Meaning of
Protestantism, waarin James Nichols de ontwikkeling beschrijft van Protestante
secten in termen van haat en afschuw voor het katholicisme. We stonden verbaasd dat zoveel onwaarheid en onzin nog in 1947 kon worden neergeschreven,
en dat er in 1960 blijkbaar nog een markt voor is. Hoe geheel anders is de
studie van J. Wand, die tot voor enkele jaren Anglikaans bisschop van Londen
was. In zijn The Church Today (Pelican) is hij geenszins blind voor moeilijkheden, voor scheiding en ergernis binnen de Kerk; maar met grote eerlijkheid
steeds dieper doordringend tot in het wezen van de door Christus gestichte
Kerk levert hij een verhelderende bijdrage tot meer oecumenisch denken. De
beste godsdienstige paperback is echter Grace and Perronality, dat tot de Fontana Library behoort (6 sh.) . Het formaat is dat van de gewone pocket, maar
omslag, lettertype en bladspiegel verraden onmiddellijk dat de lezer met een
ander soort boek te doen heeft. Het is het werk van John Oman, geestelijke in
de Kerk van Schotland, die het tot Moderator of hoofd van dit niet tot de
Anglican Communion behorend kerkgenootschap bracht. Het boek werd reeds
in 1917 gepubliceerd. Schr. waagt zich aan het probleem van de genade en de
vrije wil, raakt echter nergens verstrikt in steriele polemiek. Wars van distincties
en terminologie vindt hij de weg naar de verzoening tussen genade en vrije wil,
tussen grace and personality, in een gracioui personality, een werkelijkheid die
hij in het tweede gedeelte van zijn studie nader gaat omschrijven.
Als toegift vermelden wij de uitgave van St. Francis of Assist van G. K.
Chesterton, dat geen aanbeveling behoeft (Hodder) . En Knight of the Burning
Heart (Wyvern Books), waarin Leslie F. Knight een populaire, weinig boeiende en vooral merkwaardig gecomponeerde levensbeschrijving geeft van John
Wesley; zij geeft te weinig over zijn Amerikaanse avontuur, te weinig ook over
het succes van zijn prediking in Engeland, veel te weinig ook over het huwelijk
en gezinsleven van deze eerste Methodist. We weten niet of The Nun's Story
hier thuis hoort, of onder de rubriek romans vermeld dient te worden (Pan) .
Tot slot verwijzen wij naar een handig boekje, Guide ƒor Living (Pan), dat een
groot getal aanhalingen en uittreksels bevat uit geschriften en redevoeringen
van Pius XII. Het enige bezwaar dat we tegen de gemaakte keuze hebben is dat
de schr. Maurice Quinlan niets heeft opgenomen van hetgeen de Paus over het
religieuze leven heeft gezegd.
Nog steeds stroomt de vloed van pockets die ons van de oorlog, te land, te
zee en in de lucht verhalen, gestaag voort. Veruit de meeste zijn nauwelijks het
aanschaffen waard. De waardevolste oorlogspocket is nu meestal een detailstudie van een bepaalde operatie. Voor Nederlanders is vanzelfsprekend Arnhem bijzonder interessant (Pan) . De generaal der parachutisten, Urquhart
beschrijft wat er bij Arnhem precies gebeurde, wat er verkeerd ging, en waarom
de slag uiteindelijk verloren werd. Dit ietwat trieste maar boeiende relaas werd
onlangs in het Nederlands uitgegeven. Een soortgelijk boek is The Battle of the
Ardennes (Panther) . Ook hier een gedetailleerde, vrij zakelijke weergave van
de feiten. Het is niet steeds gemakkelijk om precies te omschrijven wat er nu
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links en rechts vaak en veel geïmproviseerd worden, men kent en ziet gewoonlijk slechts één kant van de strijd, en eerst na de oorlog kan na zorgvuldig
onderzoek de beoogde strategie van de vijand worden vastgesteld, zijn ter beschikking staand materiaal, de getalsterkte der ingezette en in reserve gehouden
troepen, enz. Zulk een verslag vraagt een historicus; en de schrijver van dit
boek, R. Merriam, was verbonden aan de historische sectie van het Amerikaanse
Leger. Het moeizame research-werk dat achter deze studie schuil gaat, biedt
voldoende garantie dat een wetenschappelijk verantwoorde weergave van de
slag in de Ardennen wordt geboden. Het oorlogstoneel verlegt zich naar Noord
Afrika in A f rican T ril og y (Four Square) . De schr., Alan Moorhead, is j ournalist, maar gedeeltelijk volgde hij de wisselingen van de strijd in Noord-Afrika
van zeernabij ; en tijdens de veldslagen verzamelde hij eerste hands materiaal
uit de mond van de vechtende soldaten. Het is een boek geworden van over vier
honderd dicht bedrukte pagina's; het geeft een panorama van de tweede oorlog
tussen het strand van de zee en het zand van de woestijn. Ten slotte vermelden
wij Death of a Navy, een uit het Frans vertaald boek (Panther) . De auteur,
Andrieu d'Albas, vertoefde na de oorlog lange tijd in Japan en huwde daar met
de dochter van een Japanse Admiraal. Hij kreeg toegang tot ooggetuigen-verslagen van Japanse krijgsverrichtingen ter zee; alle mogelijke faciliteiten werden
hem verleend om de geschiedenis van de Japanse vloot tijdens de oorlog te
bestuderen; hij heeft deze studie aangevuld met het raadplegen van Amerikaanse bronnen, en het resultaat is een stuk zee-oorlog-geschiedenis, dat bijna te
gedetailleerd is en daardoor hier en daar wat eentonig wordt. Toch trekke men
niet de conclusie dat het alleen voor de specialist van belang zou zijn. De vechtende mens wordt niet over het hoofd gezien noch behandeld als een ding. Het
is echter geen verkwikking te lezen van de zelfmoord-piloten, die hun vliegende
olietank met opzet lieten ontploffen op het vijandige schip. Een sprong terug
naar de eerste wereld-oorlog is jutland (Pan), waarin D. Macintyre nog eens
de gegevens omtrent deze geweldige zeestrijd tussen de Engelse en Duitse vloot
bijeenbrengt. Het verhaal werd eerst drie jaren geleden geschreven en bezit de
helderheid, de rust en ook de wijsheid die een terugblik op lang geleden maar
nooit vergeten strijd, zorg en leed gelukkig met zich meebrengt.
In onze inleiding maakten we en passant reeds melding van enkele historische werken. Hunter Blair's An introduction to Anglo-Saxon England (Cambridge; 15 sh.) werd in 1956 gepubliceerd en is al een heel kloeke pocket!
Hier wordt ons een schilderij geboden van bijna het gehele Oud-Engelse leven:
zijn -bevolking met zijn gewoonten en levenswijze, het koningschap, de economie, de ontwikkeling van stad en dorp, het kerkelijk leven, enz. Voor de Middeleeuwen vinden we in dezelfde serie (Cambridge; 10/6) The Medieval Scene,
van G. C. Coulton, die lichtelijk anti-katholiek is en blijk geeft het christendom
niet altijd juist te verstaan. Maar hij is een erkende autoriteit; helder en onderhoudend zijn de korte opstellen over allerlei aspecten van het leven in het Middeleeuwse Engeland. A History of Europe (Fontana Library, in twee delen;
9/6) is vijf en twintig jaren oud en min of meer klassiek. Goedmoedige, evenwichtige kritiek en rustige stijl en dictie maken de lezing tot een verfijnd genoegen, ook voor de leek in het vak. Niet alleen als historicus, maar ook als
letterkundige, verdient Fisher's naam te blijven voortleven naast die van Mac-
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aulay en Green uit de negentiende eeuw. Lord Acton's Lectures on Modern
History dateert uit het begin van deze eeuw. Ook hier vinden we de gelukkige
combinatie van deskundigheid, scherp inzicht en prachtige stijl. De uitgave
bevat een twintigtal lezingen, die voornamelijk de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw bestrijken (Fontana Library; 6 sh) . De inleiding is van de beruchte anti-katholieke Oxford Professor, Trevor Roper, en zijn opmerkingen
zijn precies wat wij van hem verwachtten.
Op het gebied van de kunstgeschiedenis ontmoeten we, weer in de jonge
Fontana Library, het hoofdwerk van de onlangs gestorven kunsthistoricus Bernhard Berenson: The Italian Painfers of the Renaiscance (6 sh.). In vier boeken,
die oorspronkelijk afzonderlijk werden gepubliceerd. in de negentiger jaren,
behandelt schr. de schilders van Venetië, Florence, Noord- en Midden-Italië.
Titel en inhoud doen vanzelf denken aan het beroemde werk van Walter Pater
uit de vorige eeuw: The Renaisance, waarvan binnenkort een goedkope uitgave
verschijnt in dezelfde Fontana-serie, maar dat de Amerikaanse Mentor-serie
reeds vorig jaar in goedkope uitgave publiceerde. Een buitengewoon pocketbook is ook British Architects and Craftsmen
Ismen van de hand van Sacheverell Sitwell, broer van de dichteres Edith. Mooi geïllustreerd met foto's en schetsen
bespreekt schr. de grote Engelse architecten. Sitwell is kunsthistoricus en literator; en de vrucht is een prachtig geschreven overzicht van de Engelse architectuur in haar bloeiperiode (Pan; 5 sh.) . Nu we van de geschiedenis bij de kunst
zijn aangekomen, vestigen we de aandacht op A Dictionary of Art and Artists
van Peter and Linda Murray (Penguin; 5 sh.) . De schrijvers hebben getracht
de belangrijkste wetenswaardigheden op het gebied van kunst en kunstgeschiedenis samen te vatten. Als eerste inleiding en kennismaking is dit werkje bijzonder kostbaar, maar ook bij dieper contact zal het niet teleurstellen. In de
Fontana Pocket Library of Great Art verscheen ten slotte: Flower Painting by
the Great Masters (4 sh. 6 d.), waarin M. Fairbanks heel wat meer geeft dan
een praatje bij mooie plaatjes. In kort bestek wordt een zeer goed overzicht
gegeven van de kunst van bloemen schilderen en tekenen. Zij betrekt hierbij
niet alleen de oude meesters zoals da Vinci en Durer, maar ook Japanse en
Chinese kunstenaars.
De biografie kan in Engeland steeds op bijzondere belangstelling rekenen.
We vermeldden reeds het leven van Oscar Wilde door Hesketh Pearson. Een
andere Ier, -Roger Carement, werd besproken door René MacColl (Four Square) . Casement was aanvankelijk in Engelse consulaire dienst, werkte tijdens de
eerste wereldoorlog aan. het ietwat fantastische plan om uit Ierse krijgsgevan=
genen een leger tegen Engeland te récruteren,* maar deed dit zo onhandig dat hij
bij het voet zetten op Ierse bodem al onmiddellijk gevangen kon worden genomen. Over het proces en de executie is heel wat te doen geweest; nog meer
heeft het. karakter . van deze merkwaardige mens de historici bezig gehouden,
terwijl de controverse over zijn homosexuele . aanleg en praktijken nog voortwoedt. Een levensschets van twee literaire figuren uit de negentiende eeuw
geeft ons de Grey Arrow Serie, en zoals wij van deze serie verwachten, is zowel
de studie over Meredith van Siegfried Sassoon als die van Harold Nicholson
over T enn yson bijzonder waardevol: de namen van de twee auteurs staan hiervoor garant. Sassoon heeft een prachtstudie geschreven over de te weinig bekende, ietwat gecompliceerde romanschrijver Meredith, waarbij hij de . romans
plaatst tegen. Meredith's ontwikkeling van geest en zijn groei als mens, een
,
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ontwikkeling en groei die zich niet zonder veel leed voltrokken. Nicholson
geeft een chronologisch verloop van Tennyson's leven, maar Tennyson was in
diepste wezen steeds een dichter; de levensschets is zodoende tegelijkertijd het
blootleggen van de bron waaruit Tennyson's poëzie voortvloeide. Op heel wat
lager niveau staat Henry van Etten's George Fox and the Quakers, dat in Longman's . Men of Wisdom-serie verschijnt. Het bevat een inleiding: op het leven,
de avonturen en medewerkers van deze eerste Quaker. Het geheel is echter
oppervlakkig, fragmentarisch en al te propagandistisch. Heel wat beter . is Moses
and the vocation of the jewish peo ple. Het geeft een goede kijk op de persoon
en de zending van Moses. Zodra de schr., André Neher, zich echter begeeft op
het gebied van de latere geschiedenis van het Joodse volk, en dan een parallel
gaat zien tussen het verblijf van dit volk in Egypte en de lijdensgeschiedenis
der Joden in Duitsland, weet schr. nog maar matig te boeien. Een sprong
naar het andere uiterste brengt ons bij niets minder dan twee studies over
Chroestsjef. The Li fee and Times of Nikita Kruschev (Panther) door R. Macgregor Hastie is een vrij populair gehouden reportage; het mist het gezag van
Khruchev's Russia (Penguin), waarin de bekende buitenlandse journalist en
Rusland-expert E. Crankshaw onbewogen zakelijk aan het woord is over het
hedendaagse Rusland en de mannen die het maakten. Het is niet gemakkelijk
contemporaine geschiedenis te schrijven; schr. 's eerlijke objectiviteit en deskundigheid behoeden hem voor oppervlakkigheid en eenzijdige beoordeling.
Een overgang van de biografie naar de literatuur vormt English Eccentrics
(Arrow), waarin de toch wel enigszins eccentrieke dichteres Edith Sitwell
schrijft over soortgenoten. Allerlei vreemde personagiën uit ieder levensmilieu
zijn hier in een hoogst merkwaardig gezelschap bijeengebracht; professoren en
jagers treffen we er natuurlijk onder, ook reizigers en sportmensen, dichters en
pilaarheiligen: alles wordt met droge humor en lichte spot verteld, vooral ook
met sympathieke mildheid jegens de vreemde kostgangers Gods.
Tot het lichte genre behoort ook Yet more Comic and Curious Verse (Penguin; 5 sh.), waarin J. M. Cohen van links en rechts, uit. boek en krant, van
grafsteen en bij wijze van spreken van suikerzakjes, berijmde en onberijmde
verzen en versjes heeft bijeengegaard. Meer serieus is Poetry of this Age van
dezelfde auteur (Arrow; 5 sh.). Het geeft een overzicht van de dichtkunst der
laatste vijftig jaren in zes Europese talen, in Frans, Duits en Engels, en daarnaast in Italiaans, Spaans en Russisch. Het interessante van deze inleiding en
dit overzicht lijkt ons de onderlinge verbondenheid van de dichters van verschillende nationaliteit en verschillende levensinstelling.
Van de onlangs gestorven G. H. Vallins geeft Panbooks Good English en
Better English uit. Geheel anders van opzet en lichter van toon, doen zij toch
denken aan Fowler'.s Modern English Usage en Quiller Couch's The Art of
Writing van tussen de twee oorlogen. Het zijn onderhoudende, maar ook
hoogst nuttige boekjes, voor allen die hebben te ' schrijven;
De literatuur wordt gedomineerd. door de roman; het is ondoenlijk hier ook
maar in de verste verte volledig te zijn. Immers , het merendeel- der boeken is
nog steeds amusementslectuur, en de roman is hierbij nog steeds het geliefde
gerecht. Gelukkig vragen maar betrekkelijk weinig romans in pocket-uitgave
onze .ernstige aandacht. Veruit het meeste is derde-rangs. Wij volstaan ermee
te wijzen op The Spiral Road ' (Four Square) , hetgeen een vertaling is van de'
Hartog's Gods Geuzen, op The Mandarinss, (Fontana; 5 sh.) , waarin Simone
,
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de Beauvoir een erg langdradig verhaal geeft over veel leeghoofdigen in het
Parijs van na de tweede wereldoorlog, op Children of the Archbishop (Fontana; 5 sh.), het sympathieke verhaal van Norman Collins dat zich grotendeels
afspeelt in een tehuis voor verweesde of verlaten kinderen, en op The Bank
Audit (Four Square), van Bruce Marshall; deze keer put hij zijn materiaal uit
eigen werkkring, maar het milieu van bankdirecteuren en klerken is weinig
aantrekkelijk. Tot slot vermelden we de publicatie van niet minder dan elf
romans van D. H. Lawrence in Ace books, hiermede het voorbeeld volgend
van Penguin, die in de afgelopen jaren zo nu en dan ook een tiental werken
van eenzelfde auteur op de markt bracht (o.a. van Shaw, Waugh, Wells).
Wij besluiten dit overzicht door te verwijzen naar enkele boeken die buiten
de besproken categorieën vielen. Poets in a Landscape (Pelican) is een werkje
van de Schot Highet, nu professor in Amerika, die een reeks belangrijke literair-historische studies op zijn naam heeft staan; het is een inleiding op de
zeven grote Latijnse dichters, waarbij de band met hun geboortestreek telkens
het grondthema vormt. Een boekje voor de gymnasiasten der hoogste klassen en
voor ieder wie het erfgoed der klassieken interesseert. Wat kariger moeten we
zijn met onze lof voor Wall s of Jericho (Arrow), niet vanwege het onderwerp
zelf; want wat kan boeiender zijn dan het herontdekken van verschillende beschavingen die zich blijvend hebben neergelegd in de structuur van een stad?
Lady Wheeler stelt echter teleur door de babbelende wijze waarop zij praat over
haar onderwerp. Voortreffelijk daarentegen is Man explores the Sea (Pelican),
dat ons een encyclopedisch overzicht geeft van de mens die zich in de loop der
tijden, en wel vanaf 415 voor Christus tot anno Domini 1958, op zeer uiteenlopende wijzen met al evenzeer uiteenlopende bedoelingen onder water gewaagd heeft. Het schrijft over duiktechniek, over het maken van onder-water
films, het speuren naar verzonken schatten, naar het wapen der onderzeëers,
enz. James Duggan heeft deel genomen aan verschillende diepzee-onderzoekingen en een boeiend boek geschreven.
In The Americans (Arrow) geeft G. Gorer zijn vues op het karakter van de
Amerikaan. Het is een grappig boek, hier en daar sarcastisch; toch is het niet
enkel een opsomming van eigenaardigheden; zijn beschrijving van het kind op
school, of van het kostuum van de Amerikaanse man, of van reclameleuzen of
welk ander onderwerp ook, is gewoonlijk de aanloop tot diepergaande beschouwingen over de Amerikaan, die hij tenslotte weet samen te bundelen tot enkele
hoofdkarakteristieken (als bv. Amerika als een wereld van dingen, een samenleving van spanningen) . Een uitzonderlijk charmant werkje is The Penguin
Book of English Folk Songs; de selectie werd gemaakt door de beroemde musicus Vaughan Williams en A. L. Lloyd. Het geeft de tekst en de muziek van
een zeventigtal balladen, folkloristische wijsjes en liedjes, terwijlnoten aan het
einde de oorsprong en de geschiedenis van de belangrijkste liederen bespreken.
En na het vele ernstige dat dit overzicht ons gaf, tot slot iets voor lichte verpozing in een verloren half-uurtje. Unsolved mysteries (Arrow) is een verzameling heel sterke verhalen. De auteur heeft ze van her en der bijeengebracht. Om
de spanning te verhogen, vermeldt hij niet de mogelijke oplossing of verklaring. Hij bewaart deze tot het einde van het boek, zodat de lezer eerst zelf
proberen kan de verklaring te vinden. Wat echter geschreven werd om juist wel
de verklaring van het mysterieuze te geven, is Red ƒor Danger (Pan) . Hierin
vermeldt schr., L. Rolt, de meer dan honderd spoorweg-ongelukken, die in
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Engeland tussen 1840 en 1940 plaats vonden en die naar zijn, niet erg bescheiden mening, de Engelse spoorwegen tot de veiligste in de wereld hebben gemaakt.
Uit het bovenstaande blijkt wel hoe de markt van de paperbacks zich ontwikkelt. Steeds meer wordt het duidelijk dat de naam der uitgeversfirma de
veiligste garantie biedt voor de goede pocket. Ook uit dit overzicht blijkt dat
naast Penguin books, het weer Fontana, Arrow en Four Square zijn, die doorgaans het hoogste peil bereiken, waarbij wij de uitgevers van alleen quality
books buiten beschouwing laten. De markt wint aan belangrijkheid met de
maand, en kritische bladen kunnen zich niet langer permitteren om het verschijnsel pocket-book uit de weg te gaan of onbesproken te laten. De Sunday
Times beloofde ons onlangs een wekelijkse bijdrage over de goedkope uitgaven;
John of London's W"eekly doet dit reeds enige tijd. Tot nu toe gaf The Times
Literary Supplement een hoogst enkele keer iets over de pockets; het heeft er
echter nu veel van weg dat het blad iedere maand hieraan zijn aandacht zal
gaan besteden. Intussen wordt het steeds moeilijker niet zozeer om kaf van
koren te scheiden, maar kaf en koren nog te zien ! M.a.w., het wordt steeds
moeilijker om precies bij te houden welke Engelse firma's aan het produceren
zijn, en wat. En hoe een boekenzaak van standing, die tevens naar een zekere
representatieve volledigheid streeft, zelfs het meer waardevolle pocketbook in
voorraad kan houden, is ons een raadsel: het vraagt niet alleen een zorgvuldig
bijhouden van wat er verschijnt, het vraagt steeds ruimere toonkamers; want een
pocket schaft men zich aan wanneer men het eerst gezien en in de hand gehouden heeft.

INTERNATIONALE
G
GUIDO VAN
HOOF
KRONIEK

Parijs postuum
ET was een verbazend schouwspel. Op de derde dag van deze Parijse topH
conferentie, die plotseling bleek te eindigen zonder ooit begonnen te zijn,
was de grote hal van het voormalig Nato-hoofdkwartier in Palais Chaillot sinds
de middag bezet door ongeveer alle drie duizend geaccrediteerde journalisten.
Er heerste een onbeschrijflijk gespannen atmosfeer, waaraan zelfs de grootste
namen uit de wereldpers (alleen al de New York Times was komen opdagen
met een staf van zestien o.l.v. James Reston ...) niet ontsnapten, laat staan de
jonge Vlaming, uw dienaar, die hier zijn eerste internationale conferentie versloeg. Eindelijk, stipt te 15 uur, ging ' een achterpoortje open en stapte de
geblokte Nikita Sergeivitsj Chroestsjef binnen, vrij elegant in een grijsblauw
pak, maar natuurlijk weer geschaduwd door de granieten maarschalk Rodion
Malinovsky. Uit de vijf eerste rijen, bezet door Oost-Europese journalisten en
leden van de sovjetdelegatie, steeg dadelijk een beleefd applaus op, maar verrast
door deze op een persconferentie hoogst ongebruikelijke „claque",
begonnen honderden doorgewinterde perslui (van het reinste egg head-type)
terstond te jouwen en te fluiten. Chroestsjef tikte enkele keren met de wij svinger op het voorhoofd in een veelzeggend gebaar en wat dan gedurende twee
en een half uur volgde, behoort tot een grandioze show, ergens halverwege tussen de dorpsmeeting en Stratford-on-Avon. Men kon grinniken of zich opwinden, maar hier werd een historische tragedie gespeeld door een meesterlijk
acteur, die door verschillende demonen werd gevierendeeld. Alleen, wie
Chroestsjefs berekende woedeuitvallen plotseling zag zwellen tot ongebreidelde
razernij of even plotseling zijn loflied op de Sovjetgrootheid zag omslaan in een
vitrioolpamflet op Amerika en zijn president, die vergat niet in deze machtige
man de schalkse, superieure Donbas-mijnwerker te zien die pas op 26-jarige
leeftijd leerde lezen en schrijven; neen, doch die was er tevens van overtuigd in
deze individuele eruptie een collectieve psychologische crisis bij te wonen. Dat
deze diagnose vermoedelijk de juiste was, hoorden wij naderhand bevestigen
door de bekende Rusland-specialist van The Observer, Edward Crankshaw.
Leest men nu thuis het stenografisch verslag van deze persconferentie door,
dan vindt men daarin weinig of niets terug van Chroestsjefs vertoning op het
unieke wereldforum van Chaillot. Immers, veel meer door de toon dan door de
zinnen zelf, veel meer door de verpakking dan door de inhoud is zij uitgegroeid
tot de werkelijke climax van drie diplomatiek bewogen dagen. De vooropening
was geweest Chroestsjefs vervroegde aankomst op zaterdag 14 mei en zijn korte
gesprekken 's zondags steeds in gezelschap van Malinovsky met de Gaulle en Macmillan, tijdens welke hij, de geboren redenaar, geschreven verklaringen voorlas. De opening zelf begon maandagochtend 16 mei niet te 10 uur met
de Vier alleen, zoals voorzien, maar een uur later in een voltallige bijeenkomst,
ook bijgewoond door het twintigkoppig gevolg van ministers, raadgevers en
tolken. Zonder zelfs Eisenhower te groeten ging Chroestsjef dadelijk ten aanval
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over en eiste van de Amerikaanse president een openbaar excuus voor het
U.2-incident, bestraffing van de schuldigen en de belofte dat de spionagevluchten niet zouden hernomen worden. Eisenhower antwoordde, woedend maar
beheerst, dat de vluchten voor de duur van zijn mandaat stopgezet waren
(grondwettelijk kon hij trouwens zijn opvolger niet verbinden) . Doch dit
antwoord schonk de sovjetpremier geen voldoening en, ondanks de Gaulles
aandringen op één etmaal bedenktijd, deelde hij mee dat hij zijn verklaring gezien de onvervulbare voorwaarden een soort van ultimatum publiek zou
maken. Aldus geschiedde 's namiddags, op een eerste Russische persconferentie,
met de precisering dat men de topconferentie beter zou uitstellen „tot over zes
of acht maanden" (dus tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van
november) ; verder verduidelijkte dit communiqué dat de ochtendzitting een
voorafgaande vergadering was geweest.
Vanaf dat ogenblik leed het geen twijfel meer dat de topbeklimmingniet zou
plaatsgrijpen. Wel bemoeiden de Gaulle en vooral Macmillan zich 's avonds
nog met bemiddelingspogingen; wel nodigde de Franse president dinsdagochtend zijn drie gasten formeel uit tot de opening van de conferentie te 15 uur;
maar Chroestsjef verscheen niet en derhalve publiceerden de drie Westelijken
te 21.43 uur, na een bijeenkomst van nauwelijks dertien minuten, het bericht
dat door Chroestsjefs houding de besprekingen niet konden beginnen.
Anderhalf jaar lang hadden Macmillan en Chroestsjef zich ingespannen om
de terughoudendheid van de Amerikaanse en de Franse president t.a.v. een
topconferentie te overwinnen. Zij was immers onvermijdelijk geworden na 17
november 1958, toen de sovjetpremier in een „ultimatum" de drie Westelijke
mogendheden zes maanden tijd had gegeven om hun troepen terug te trekken
uit een tot vrijstad geproclameerd West-Berlijn. Maar 17 juli 1959 gleed van
de kalender weg zonder dat de bedreiging ten uitvoer werd gelegd, overigens
tot ongenoegen van de Duitse Democratische Republiek waaraan de Sovjetunie
alle bezettingsrechten wilde overdragen. Doch inmiddels was het duidelijk
geworden dat Chroestsjef aanstuurde op toponderhandelingen van de zg. Grote
Vier en na een reis door de Verenigde Staten, tijdens welke hij met president
Eisenhower in Camp David lange gesprekken voerde („de geest van Camp
David") , kreeg hij zijn zin; van zijn kant liet hij het Berlijns ultimatum vallen.
Sinds maanden dus stond het hele diplomatieke leven onder het aanwentelend topgesternte. Hoewel men in het Westen van langsom minder beslissingen
verwachtte van „de eerste uit een reeks topconferenties'', achtte men het niettemin mogelijk dat zij het vormsel zou toedienen aan de door Chroestsjef sinds
het 21ste partijkongres gepredikte „coëxistentie" (d.i. het samenbestaan op
dezelfde planeet van landen met verschillend sociaal stelsel zonder dat het tot
een oorlog moet komen) . Wat kon er dan wel gebeurd zijn dat zij het niet
verder bracht dan de preliminaire zitting ? Kon de sovjetleider zijn verbintenissen niet opzeggen zonder naar Parijs te reizen ? Op het eerste gezicht lijkt de
officiële oorzaak zo weinig in verhouding te staan tot het alleszins ernstige en
spectakulaire gevolg, dat men geneigd is van een voorwendsel te spreken. Want
was het U.2-incident het kelderen van de Parijse conferentie waard?
Alles bij elkaar leek dit incident niet veel meer om het lijf te hebben dan een
van de talloze, steeds onbehaaglijke spionnenvangsten, zoals ook de Verenigde
Staten er sinds 1945 een honderdtal hebben geregistreerd (waarvan 23 gevallen
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met Washingtonse of UNO-diplomaten) . Menige commentator meent derhalve
dat Chroestsjef het onverkwikkelijk voorval tot pathetische afmetingen heeft
opgeblazen enkel als voorwendsel, als dekking voor zijn top-terugtocht. De ene
schrijft dit toe aan zijn -besef dat het Westen geen duimbreed zou toegeven
inzake Berlijn, zodat hij in alle geval met ledige handen zou terugkeren (inderdaad was de Westerse positie de laatste weken zienderogen verstrakt) . Een
andere wijt dit aan de druk van China, waar theoreticus Mao Tse-toeng in de
tien dagen voor Parijs vijf brandstichtende en voor Chroestsjef weinig malse
verklaringen heeft laten verspreiden (inderdaad is de Chinese koers alles behalve „coëxistentialistisch") . Een derde brengt het in verband met de oppositie
in de Sovjetunie; enerzijds heten Chroestsjefs economische hervormingen maar
een half succes, zodat zij onder vuur genomen worden door de groep-Soeslov,
en aan de andere kant zou ook het „Russisch Pentagon" (dat tenminste als
pressure group schijnt te bestaan) erg, ontstemd zijn over de besnoeiïngen in de
conventionele strijdkrachten, waarbij zowat 250.000 officieren naar het burgerleven moeten terugkeren; kortom in de richting van al deze „stalinisten", vijanden van de glimlach-diplomatie, zou hij nu ballast hebben uitgeworpen. De
Londense psychiater William Sargant, de schrijver van het opzienbarende
Battle ƒor the Mind geeft een andere uitleg: hij onderscheidt in Chroestsjefs
gedragslijn een tactiek, die kennelijk ingegeven is door de Pavlov-psychologie.
En tenslotte menen velen te Moskou geaccrediteerde diplomaten en journalisten
dat het de Russen er vooral om te doen was Eisenhowers reis af te gelasten; de
president zou immers van 10 juni af de vijf grootste steden van de Sovjetunie
bezoeken en tot miljoenen een even lange en even ongestoorde radio- en tv-rede
houden als Chroestsjef in de States; volgens eensluidende rapporten wees alles
er op dat dit zou uitgroeien tot een triomf voor Eisenhower en de coëxistentie.
Naar gelang temperament of smaak kan eenieder in deze uitstalling zijn
gading vinden. Het is helemaal niet uitgesloten dat al deze factoren inderdaad
Chroestsjefs onthutsende diplomatie mede bepaald hebben. Maar wie zal uitsluitsel geven, zolang de muze Klio achter het Stalen Scherm tussen dikke
haremmuren moet leven ? In afwachting van haar emancipatie loont het misschien de moeite even tussen de lijnen van de Russische verklaring te lezen,
zonder daarin per se een alibi te willen zoeken. Ook in de internationale jungle
kan men op een eenvoudige waarheid stoten. Zij luidt hier: ten gevolge van het
U.2-incident heeft niet slechts Chroestsjef zijn vertrouwen in Eisenhower ververtrouwen.
loren, maar tevens de Sovjetunie haar el /vertrouwen.
Chroestsjef heeft Eisenhower al een paar keren zijn „verraad aan de geest
van Camp David" verweten. Men neemt aan dat de president toen een vergelijk
inzake Berlijn had voorgespiegeld mitsgaders wederzijdse concessies, maar dat
deze kans geleidelijk is weggesmolten, b.v. onder druk van kanselier Adenauer
en nog anderen. Het werd Chroestsjef dus moeilijker bij zijn sceptische collega's
in de Sovjetleiding en vooral bij de Chinese en Oostduitse streng-orthodoxen
Eisenhower verder voor te stellen als de kampioen van de vreedzame coëxistentie, als de man met wie te praten valt. Inderdaad vertoonde hij een groeiende
zenuwachtigheid; eind april, dus nadat zijn reis door Frankrijk hem alle illusies
kan ontnomen hebben, herhaalde hij te Bakoe zijn Berlijns dreigement.
Het vertrouwen in Eisenhower moet echter de genadeslag hebben gekregen
met diens reactie op het U.2-incident. Voor de Opperste Sovjet had Chroestsjef
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dit nog in de schoenen geschoven van militairen, oorlogsstokers en imperialistische kringen; elegant hield hij voor Eisenhower de achterpoort open langs de
veronderstelling dat de president niet op de hoogte was. Sinds mensenheugenis
is dit trouwens de gebruikelijke behandeling van spionagezaken geweest: officiële instanties wassen steeds de handen in onschuld, en willen niets uit te staan
hebben met „kerels die voor eigen rekening werken".
Dat Eisenhower de kans niet te baat nam en het over een andere boeg gooide,
blijkt achteraf een zware blunder te zijn geweest. Op 9 mei verklaarde staatssecretaris Herter dat men reeds jaren bezig was met de luchtspionage boven de
Sovjetunie en zolang dit de enige uitkomst was tegen verrassingsaanvallen, zou
men daarmee doorgaan; op 11 mei bevestigde de president zelf dit standpunt
tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Wellicht voor het eerst in de geschiedenis nam een regering dus verantwoording op zich voor een spionagedaad en
verhief haar tot regeringspolitiek, welbewust en niet zo maar uit sportieve
oprechtheid. Waarom dan wel ? De beslissing was op 7 mei getroffen na een
vergadering van staatssecretaris Herter, adviseur Charles Bohlen en het hoofd
van het Central Intelligence Agency, Allen Dulles; van uit zijn farm gaf Eisenhower zijn zegen. De bedoeling was natuurlijk niet de topconferentie te voorkomen, maar integendeel de noodzaak van controle bij ontwapening en kernstop
te dramatiseren; inductief uitgaande van het U.2-geval, zo hoopte men, zou men
op de top dan toch één tastbaar resultaat kunnen plukken.
Deze berekening is, vermoedelijk door een onderschatting van de Russische
psychologie, verkeerd uitgevallen; maar alleen door miskenning van de Amerikaanse psychologie kan men haar als dwaas bestempelen. Het staat buiten
twijfel dat de Verenigde Staten aan het complex van Pearl Harbour lijden;
letterlijk dag en nacht vrezen zij een Russische verrassingsaanval, temeer daar
de spoetnik een voorsprong 1 gaf op het gebied van de lange-afstandsraketten.
Bij de Russen kan men een gelijksoortige obsessie waarnemen, die van de
preventieve oorlog, die volgens de marxistisch-leninistische dogma's een der
laatste stuiptrekkingen van het kapitalisme zal zijn, maar die en dat konden
de Rode Kerkvaders niet voorzien ook de sovjetstaat in de draaikolk van de
atoomoorlog zal vernietigen. Is die vrees gegrond ? De ruziezoekende kanonfabrikanten beginnen tot de legende te behoren: de hele Amerikaanse strategie
is op dit moment defensief en steunt op de verwachting dat de Sovjetunie zelf
de oorlog zal ontketenen (the first blow), zodat de Amerikaanse strijdmacht
de beslissende tegenstoot moet kunnen geven. Om het loutere feit dat een
intercontinentale raket in een half uur de Oceaan overbrugt, is derhalve een
elektronische gordel 2 ) opgebouwd, die precies een kwartier voor de aankomst
van de raket alarm geeft en de tegenaktie ontketent. Om de alarmtijd te vervroegen wordt nu koortsachtig gewerkt aan het tweelingenproject Midas-Samos,
dat over twee of drie jaar „operationeel" zal zijn en dan bijna ogenblikkelijk
het lanceren van een raket, waar ook ter wereld, kan overbrieven.
Voor een ordentelijke tegenaanval (second blow) moeten natuurlijk de Rus)

1) De kloof scheen pas einde mei gedempt, nadat een Atlaskaket een recordvlucht
van meer dan 14.000 km gemaakt had.
2) Dit radarnet bestaat uit drie lijnen: D(istant) E(arly) W(arning) in Canada,
Alaska en VS; B(allistic) M(issile) E(arly) W(arning) S(ystem) van Alaska via
Groenland naar Yorkshire; en „Site 18", hetzij twee machtige elektronische posten
op het Japanse eiland Wakkanai en op een der Aleoeten.
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sische militaire installaties gelocaliseerd zijn 3 ). Gezien de bijna hermetische
geslotenheid van het Sovjetrijk leverde de klassieke spionage hieromtrent te
de Sovjetunie noteerde er van 1953 tot
schaarse gegevens. Met weerballons
1956 zelf 113 oogstte men niet veel méér. Een omwenteling betekende
derhalve in 1956 de Lockheed U.2, die uitgerust met elektronische apparatuur van op 23 km hoogte spioneert en totdusver ongenaakbaar was voor
Russische Migs en afweerraketten, beter nog, slechts zelden op het radarscherm verschijnt. Vanuit bases in Okinawa, Turkije, Pakistan, Alaska, GrootBrittannië, Duitsland, werden met deze toestellen 40 tot 60 vluchten per jaar
ondernomen; zo zij al niet heel Europees en Aziatisch Rusland in kaart brachten, dan hebben zij in alle geval „gezien" dat in de Sovjetunie slechts 30 intercontinentale raketten vuurklaar-gericht staan (einde 1960 zouden het er
evenwel 200 kunnen zijn) . De fotomogelijkheden van deze vliegtuigen grenzen aan het ongelooflijke. Twee jets hebben onlangs van op 16 km hoogte een
gebied in kaart gebracht dat 64 maal de Benelux-oppervlakte telde, en met een
zodanige scherpte dat men er golfballen op kon onderscheiden. De camera's
van de toekomstige Samos-satelliet zullen van af 300 mijl hoogte voorwerpen
van ongeveer 7 meter kunnen verraden ... .
Wie in dit licht de stukjes van de Parijse legpuzzel ter hand neemt, begint
te vermoeden dat de Sovjet-unie haar lichte militaire voorsprong van de laatste jaren en ook haar zelfvertrouwen heeft ingeboet. Het U. 2- incident heeft
niet slechts Amerika's geraffineerde technologie onderstreept, maar vooral
dat de Sovjet-hemel slecht of niet verdedigd is en dat er in het Stalen Scherm
grote gaten zijn geboord. Het Rode Leger en het presidium, dat vrijdag
13 mei bijeenkwam en blijkbaar maarschalk Malinovsky meezond naar Parijs,
zijn misschien niet in paniekstemming geweest, maar toch tamelijk ongerust.
De sleutel van Chroestsj ef s Parijse gedragingen ligt dus voor ons in zijn
uitspraak tijdens de persconferentie in Chaillot: „Wij willen met de Verenigde Staten enkel onderhandelen op voet van gelijkheid". In meer woorden
betekent dat: indien men de Sovjetunie erkent als een natie van gelijke rang
(Chroestsjefs economische politiek is er trouwens op gericht Amerika tegen
1970 te evenaren) en niet op een strategisch-verzwakte basis. En in alle
geval is het de uiting van een minderwaardigheidscomplex.
In de U. 2- affaire noteert men voor de twee Groten dus een gelijk spel:
was het voor Eisenhower een flater het incident te patroneren, dan was het er
ook een voor Chroestsjef het zo onbedachtzaam rond te bazuinen. De topconferentie, waarop de hele vredelievende wereld haar hoop had gevestigd,
werd er het slachtoffer van. Dat de volgende Amerikaanse president „over
zes of acht maanden" dadelijk aan de groene tafel zal willen zitten, is niet zo
waarschijnlijk, zelfs niet met de Berlij nse stok achter de deur. Wat men wél
kan voorspellen: het zal een van de allerlaatste topconferenties zijn, waar op
grond van een historische fictie Groot-Brittannië en Frankrijk de hele denkbeeldige wereld van voor 1940 zullen vertegenwoordigen. De z.g. „derde
wereld" wil in 1960 niet langer lijdend voorwerp zijn. Een echte topconf erentie zonder Nehroe zal van langsom meer een nonsens blijken te zijn,
3 ) Thans omringen 45 Amerikaanse bases de Sovjetunie, meestal uitgerust met
strategische bommenwerpers en met IRBM-raketten; Polarisraketten worden vanuit
duikboten gelanceerd en intercontinentale Minuteman's weldra van uit rijdende
treinen.

HISTORISCHE KRONIEK

Het Middelbaar Onderwijs
in het oude Athene
DR. A. WITLOX

E opvoeding in het oude Athene gedurende het eerste deel van de vijfde
eeuw, voorafgaande aan de grote vernieuwing door de sofisten, droeg een
uitgesproken aristocratisch stempel; zelfs nog volop in de vijfde eeuw was ze veel
meer gericht op „la vie noble'', het leven van de toekomstige landeigenaren, rijk
en veelal werkloos ze hadden immers personeel genoeg dan op de realiteit
van het leven van de Athener uit de middelklasse, die zijn brood moest verdienen als boer, handwerksman of in de handel of scheepvaart. Het ideaal van deze
aristocratische opvoeding was de xa,1 oxd yaO1a, noblesse van geest verbonden met
schoonheid van lichaam, waarbij al spoedig meer de nadruk viel op de lichaamsschoonheid; de jonge aristocraat was voor alles een sportieve figuur. Vooral het
paardrijden stond chic, het paard was voor de aristocratische families, wat heden
ten dage de Rolls-Royce is 1).
Jonge aristocraten, die voorbestemd waren om later leiders te worden van het
staatkundige leven, werden óf door hun eigen vader (als hij staatsman was) opgevoed of in de leer (en in de kost) gedaan bij een verwant of bevriend staatsman. Hun enige opleiding had tot dan toe bestaan uit een vrij summier elementair onderricht 2 ) ; hun eventuele bekwaamheid als staatsman moest dan maar
gewaarborgd worden door familietraditie en het contact met leidende politieke
figuren. Ze werden dus, wat men noemt, „nourris dans le sérail" . Maar de groeiende democratie stelde totaal andere eisen aan de algemene ontwikkeling van „le
citoyen'' ; immers iedere burger van welke rang of stand ook moest niet alleen in
de volksvergadering het woord kunnen voeren over alle mogelijke kwesties, maar
hij kon ook door het lot ! geroepen worden tot de hoogste ambten. Zodoende ontstond er een grote behoefte aan algemene ontwikkeling en wel op
korte termijn 3)•
Terwijl er nu in Athene en elders geen sprake was van een wat wij zouden
noemen Instituut voor Middelbaar Onderwijs en nog minder van een politieksociale Faculteit, waren het de door Socrates en Plato zo fel bestreden en verguisde sofisten, die in deze leemte trachtten te voorzien. De activiteit van de
,

1) De adellijke families gaven hun kinderen graag namen, gevormd met iunos, zoals
b.v. de boer-parvenu in de Nubes van Aristophanes, op aandringen van zijn adellijke
vrouw, zijn zoon Pheidippides noemde. Bekend is ook de geestige parodie op Homerus
in de Vespae van Aristophanes (vers 179- 186) , waar Bdelycleon zijn vader onder een
ezel uithaalt en in navolging van de Cycloop Polyphemus vraagt: Wie ben je?, waarop
de vader antwoordt: Niemand (Ovzcs), maar op stupiede wijze erbij voegt: "Faxos
'Anoóeaairx1&ov". Niemand, van Ithaca, zoon van „Van der Vlucht", vadersnaam erbij
noemend, zoals elke rechtgeaarde Athener placht te doen.
2) Zie mijn artikel: Het Lager Onderwijs in de Griekse Oudheid in Streven, april
1957, p. 647 en vlg.
3 ) Wij denken hierbij onwillekeurig (en met tegenzin) aan de beruchte N.S.B.-cursussen voor burgemeester.
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sofisten ontplooide zich in de tweede helft van de vijfde eeuw; ze stelden hun
kennis en onderricht in dienst van de nieuwe eisen van de democratie: de vorming van de toekomstige staatsburger, het ontwikkelen van de persoonlijkheid
van de aanstaande „leaders" van het volk, dat was hun program 4 ) . Ze stelden
zich dus beschikbaar tegen zware betaling voor ieder, die een rol wilde
spelen in de politieke arena. Het waren geen filosofen, geen denkers, noch zoekers naar de waarheid, het waren mannen van de praktijk, leraren, pedagogen;
irac3e 5ety dviOecói ovs „mensen opvoeden" was hun doel. De voornaamste figuren
waren: Protagoras van Abdera, Prodicus van Ceos, Hippias van Elis, die allen
optreden in de dialoog Protagoras, benevens Gorgias van Leontini, de grote
leraar in de retoriek.
Ze reisden van stad tot stad, hielden openbare voordrachten (bzu 3e 1Ets), ook
al om reclame te maken; sommigen traden zelfs op tijdens de spelen ion Olympia.
Hun optreden ging gepaard vaak met de nodige pompa, ze spraken in een hoogdravende, quasi-professorale taal, droegen soms het staatsiegewaad van een rhapsode en binnenshuis waren ze vaak op een troon gezeten. In de dialoog Protagoras (p. 315 A/B) vinden we een niet van ironie gespeende beschrijving van de
pompa, waarmee Protagoras optrad, omstuwd door een menigte vereerders. Wanneer we nu de vraag stellen in welke vakken de sofisten les gaven dan moeten
we in de eerste plaats noemen de retorica. Daar de welsprekendheid een machtig wapen was (en nog is) in de politieke arena, gaven de sofisten, speciaal Gorgias van Leontini, les in de rhetorica én .... debateerkunst, bij welke het niet
zozeer aankwam op gedegen kennis als wel op handigheid in het debat, het
:Ettcv door handig kletsen overreden, en: róv rftrw 26yov rírrw rocuiv een
zwakkere redenering door praten doen zegevieren, dus „wat zwart is wit praten
en wat krom is recht".
Dit principe hing ten nauwste samen met de theorie van Protagoras: zvw'rog
de mens is de maatstaf van alles. Deze theorie, toegepast op de debateerkunst, leidt tot de conclusie: elke stelling kan waar zijn of
niet, men kan evengoed het pro als het contra verdedigen. Van een leerling van
Protagoras bezitten we een werk: d wcioi í 0 yot een monotoon repertorium van
meningen, twee aan twee tegenover elkaar geplaatst. Triomfantelijk en zich bewust van de macht der overreding door het woord antwoordt Gorgias in de gelijknamige dialoog (Gorgias p. 458B), wanneer Socrates uit het voorafgaande
gesprek heeft geconcludeerd: „dus" beweert ge „de retoriek behoeft volstrekt niet de dingen zelf te kennen, maar moet wel een middel tot overreding
hebben gevonden' : „Is het dan niet een groot gemak, Socrates, dat men zonder
de andere kunsten te hebben geleerd, maar alleen door deze kunst (de overreding) volstrekt niet onderdoet voor de demagogen ?"
Van evengroot gewicht als in de politiek was de welsprekendheid voor de
rechtbank, de knappe redenaar kon evenals de tyrannos naar willekeur iemand ter
dood doen veroordelen of verbannen en het vermogen laten confisqueren.
Maar de belangstelling en het onderricht van de sofisten richtte zich op nog
vele andere vakken zoals rekenkunde, meetkunde, astronomie en ,uovetxr^, waar,u -ceov icávzcov xewua-ca)v,

5

4) cf. Protagoras 319 B

t3oxeis yá po yety zjv roA rtxjv zsxv^v xat vncaxvstrn ac

noteiv ?Lvógar áya8ovs no2&'zas.

„Gij schijnt me toe de politieke bekwaamheid te bedoelen en te beloven mannen tot
goede burgers te maken", zegt Socrates tot Protagoras.
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mee bedoeld wordt de metriek en het ritme in verzen (in afwijking van de normale betekenis: literatuur en muziek) 5 ). Prodicus gaf les in grammatica en in de
leer van de synoniemen (Protagoras 337A).
Dat ook natuurfilosofie en cosmografie werden onderwezen, kunnen we concluderen uit de Apologie (cap. III), waar Socrates zich beklaagt, dat hij in de
Nubes van Aristophanes wordt ten tonele gevoerd als iemand, die „wandelt in
de lucht en piekert over de zon" en zich verdedigt tegen de beschuldiging een
natuurfilosoof te zijn en een 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 6 ) .
Wat het grote aantal van bovengenoemde vakken betreft, moet ik toch even
vermelden een uitlating van Gorgias en Hippias, die er prat op gingen, dat ze in
staat waren over alles te spreken en op alle vragen te antwoorden. Over de wetenschappelijke waarde van deze -co2va ha zijn de geleerden het niet eens, of
ze een gedegen kennis tot grondslag had of slechts een „erudition de façade"
was 7 ) .
Dit laatste oordeel schijnt me het meest aannemelijke toe; uit verschillende
uitlatingen van sofisten in de dialogen van Plato en de daaruit sprekende mentaliteit van deze heren, kan men met gerust geweten concluderen, dat hun lessen
vaak ontaardden in sofistische haarkloverijen en acrobatische toeren op 't slappe
koord van de dialectiek. Marrou (p. 85) neemt hen in bescherming: „Saluons ces
grands ancêtres, les premiers professeurs d'enseignement superieur, alors que la
Grèce n'avait connu que des entraineurs sportifs, des chefs d' atelier et, sur le
plan scalaire, d'humbles maîtres d'école". We moeten hem eerlijkheidshalve toegeven, dat Protagoras en Gorgias te respecteren waren als mannen van wetenschap wat het woord oogptozal in eerste instantie betekende, maar weldra
kreeg het woord de valeur van „betaalde leraren" en tenslotte in de polemiek
van Socrates en Plato die van marskramers in schijnwetenschap; immers hun
werkzaamheid ontaardde in een wel zeer lucratief bedrijf 8).
Ondanks het dure lesgeld en de problematische waarde van hun onderwijs,
was het lesnemen bij de sofisten hoge mode in Athene. De jonge mensen tussen
dertien jaar en de dienstplichtige leeftijd moesten toch ook buiten de sportschool
bezig gehouden worden, want anders liepen ze maar wat te slenteren als „nozems" of, zoals Plato (Protagoras p. 320A) hen noemt „als loslopende schapen,
of ze soms bij toeval zouden stoten op een plukje politieke bekwaamheid".
Prachtig wordt ons de stemming van de leergrage en weetgierige „teenagers"
geschilderd in de Protagoras cap. III, IV en V. Daarin wordt verhaald, hoe de
jonge Hippocrates in de prille ochtend Socrates wekt met het verzoek hem te
introduceren en een goed woordje voor hem te doen bij Protagoras, die ten huize
s) Dat de grammatica veelvuldig werd bestudeerd en onderwezen, blijkt o.a. uit de
bekende passage in de Nubes, waar Socrates met zijn „leerling" Strepsiades spreekt
over het onderscheid tussen het sexueel en grammaticaal geslacht.
6 ) cf. mijn artikel: Het proces van Socrates in Streven, aug.-sept. 1956, p. 1014.
4 ) H. J. Marrou, Histoire de 1'éducation dans 1'Antiquité, p. 92.
S) Van Protagoras wordt verhaald, dat hij 100 minae (f 5.000.—) zou hebben gevraagd voor een cursus. Prodicus vroeg 50 drachmen (f 25.---) voor een reeks lessen
in grammatica; Hippias beweerde, dat een lessen-tournee op Sicilië hem f 7.500.— had
opgebracht.
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van de rijke Athener Callias logeert; Socrates zet echter de domper op zijn
enthousiasme door hem erop te wijzen, dat hij in de eerste plaats Protagoras
helemaal niet kent en vervolgens, dat hij niet eens weet, wat een sofist is en dus
groot gevaar loopt wat zijn geestelijk heil betreft 9 ) . De onvoldaanheid over het
Lager Onderwijs als enigste ontwikkeling en de honger naar meerdere kennis
wordt ons ook treffend geïllustreerd in de dialoog Theages. Ofschoon papa zijn
zoon een goede lagere school heeft laten bezoeken, waar hij onderwezen is in de
bekende vakken, is de jongeman niet tevreden, hij wil meer, hij wil betvós
(roué) worden.
Maar het is papa, de ouderwetse conservatieve -burger van Athene, niet duidelijk, wat zoonlief bedoelt: „Ik denk, zegt hij, dat enige vrienden hem wonderen
hebben verteld van de lessen van de sofisten, althans hij dringt er bij mij steeds
op aan, dat ik hem tegen betaling van het nodige honorarium 'bij een sofist in de
leer doe ! Nu kan mij het geld minder schelen, maar ik ben bang, dat de opleiding bij de sofisten genoten, wel eens gevaarlijk zou kunnen worden 10) • En
hierin had papa schoon gelijk, want de jonge mensen leerden bij de sofisten niet
alleen vele vakken, maar werden ook besmet door de subjectivistische en atheïstische denkwijze van hun leraars, waardoor de oude moraal en godsdienst 11 ) werden ondergraven.
Tegen deze gevaarlijke invloed van de sofisten rees van twee kanten verzet.
Eén groep van tegenstanders werd gerecruteerd uit de orthodoxe bourgeoisie, uit
welke hoek de wind opstak, die Socrates neervelde, die men immers voor een
aarts-sofist versleet 12 ) . Persoonlijk zal ook menige in eer en deugd opgevoede
vader zich geërgerd hebben aan de moderne theorieën en „problemen" van hun
alsmaar zwetsende zoons, die wat nog erger was met hun aangeleerde subjectivistische mentaliteit alle oude waarheden belachelijk maakten. Of zij zich
ook evenals de moderne existentialisten opzettelijk „stupid-looking" maakten
door kleding en haardracht, vermeldt de historie niet. De toch reeds van nature
bestaande controverse -tussen het opgroeiende geslacht en de ouders werd door de
sofistische theorieën nog meer verscherpt.
Een geestige parodie op dit oude thema lezen we in de Nubes van Aristophanes, waar Pheidippides na gedurende enige tijd les te hebben genomen bij de
„sofist" Socrates zijn vader durft slaan en met de nieuwe dialectiek bewijst dat
kinderen gerechtigd zijn hun vaders de slagen terug te betalen, die ze in hun
jeugd hebben moeten incasseren.
In de Meno van Plato wordt door een zekere Anytus, een man van de oude
stempel, de oude opvoeding verdedigd en de stelling verkondigd, dat in het
algemeen de hoogstaande mannen van de ene generatie ongemerkt de opvoeders
zijn van de volgende. Immers in deze dialoog wordt de vraag besproken of
, w E zac e
E, vq^
ao cat S ,friaivwv a azcvílsi s^a^attasc
9) Protagoras
pg.u^
313 D gac orcos
li tuá5, c76iee ot raapt' T)r rov oc juázos rOopijv, o E, t ro toos re xat xanj os.

„en pas op, amice, dat de sofist door alles aan te prijzen wat hij verkoopt, ons niet zal
bedriegen, zoals zij, die het voedsel voor het lichaam verkopen, de reiziger en kruidenier".

10) cf. Kuyper, Atheens jongensleven, p. 137 sq.
t 1 ) Bekend is de uitspraak van Protagoras : rei( ,uèv fewv oivx exw Eióévat, ovl' cvs
etaiv, ov.' cç ovx eiaty.

„wat de goden betreft, kan ik niet weten, noch dat ze bestaan, noch dat ze niet bestaan".
12) cf. mijn artikel in Streven, aug.-sept. 1956, 1011 vlg.
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deugd 13 ) door onderricht is bij te brengen, waaruit vanzelf de tweede vraag rijst
of er leraren zijn in de deugd of niet. Socrates antwoordt op bovengenoemde
stelling als volgt: „Zijn die nobele en rechtschapen lieden vanzelf zo geworden,
terwijl ze, zonder het van iemand geleerd te hebben, toch in staat zijn aan anderen datgene te leren, wat ze zelf niet leerden?"
Hierop repliceert Anytus: „Ik neem aan, dat ook zij van vroegere mannen
geleerd hebben, die nobel en rechtschapen waren. Of schijnt het u toe, dat er niet
vele hoogstaande mannen in deze stad geweest zijn ?" Socrates: „Mij komt het
voor, Anytus, dat hier wel degelijk politiek-jbekwame mannen zijn en geweest
zijn, niet minder dan er nu zijn. Maar zijn ze ook goede leermeesters geweest in
hun eigen talentvolle gaven; want dat is de vraag waarover ons debat gaat. Niet
of hier bekwame mannen zijn of niet en ook niet of er vroeger geweest zijn, maar
of deugd door onderricht is bij te brengen, dit onderzoeken we allang" . Trouwens wanneer Socrates zo de zonen van bekende staatslieden Themistocles, Aristides of Pericles beziet, is er weinig reden tot verheugenis en geen van hen is een
knap staatsman geworden onder vaders leiding.
Tenslotte komt hij tot de conclusie, dat deugd niet door onderricht is bij te
brengen 14 ), noch door de ouderwetse noch door de moderne opleiding. Socrates,
de grootste en felste tegenstander van de sofisten, volgens zijn eigen inzicht een
„zendeling" met goddelijke missie, deze zoeker naar waarheid stelde tegenover
het subjectieve menen van de sofistiek het positieve weten van de filosoof: aeer^
ÉaTty bUai^ fLJ], deugd is (filosofisch) inzicht. Marrou (p. 96) formuleert dit
aldus: „Socrate maintenait la transcendance de l'exigence de la Vérité. C' est par
la Vérité, non plus par la technique de la puissance, qu'il veut former son élève
à l'd»r'r^, à la perfection spirituelle, a la „vertu": la finalité humaine de l'éducation s'accomplit dans la soumission aux exigences de l'Absolu".
Socrates heeft niets op schrift nagelaten, maar zijn meest geniale „leerling"
Plato heeft een systeem voor de opvoeding tot filosofisch weten ontworpen in
zijn Politeia. Hij wilde de menselijke geest opvoeren tot de ideale waarden,
waarin de echte r,cau rta is verankerd. Slechts hij, die in staat is de Ideeën te
begrijpen, wordt tot de studie van de dialectiek toegelaten. De studie van de
dialectiek zou 5 jaar moeten duren, waarna de toekomstige regeerders zich praktisch gaan bekwamen; vijftig jaar geworden, mogen ze als leiders van de staat

optreden.
De ware staatsman, in staat ook anderen te vormen, hij die eerst recht inzicht
(énteirilli) heeft, is de wij sgeer-staatsman (Meno p. 100A) . Plato liet het niet

bij deze theoretische beschouwingen, maar trachtte ze ook in praktijk te brengen
en stichtte daartoe zijn beroemde Academie. Maar hiermee zijn we beland op
het terrein van het Hoger Onderwijs, waarover ik in een volgend artikel hoop te
handelen.
13) jammer is --- en m.i. voor het betoog nadelig ^-- dat „deugd" nu eens door Plato
gebruikt wordt in ethische zin, dan weer politieke bekwaamheid of staatsmanstalent
betekent (en talent valt nu eenmaal niet te leren) .
14) Deugd is dus geen leervak, zoals b.v. aardrijkskunde of geschiedenis.

BRIEF UIT POLEN

Een nieuwe Poolse encyclopedie
O. FORST DE BATTAGLIA

ET verschijnen van dit werk was voor Polen een met spanning tegemoet
gezien gebeuren. De eerste uitgave, in 50.000 exemplaren, was nog voor
de publicatie uitverkocht. Met de volgende druk gebeurde hetzelfde. Op het
ogenblik zal het aantal der in enkele maanden verkochte exemplaren de 200.000
wel overschreden hebben. Men mag dus beweren dat de Mala Encyclopedia
Powszechna P.I/.N., de Kleine Algemene Encyclopedie van de T/etenschap peljjke Staatsdrukker, richtinggevend zal inwerken op de openbare mening en
de algemene kennis van het volk. Nu is natuurlijk de buitenstaander benieuwd
naar het wat en hoe dezer verspreide kennis. Dit werpt een licht op de geestelijke situatie en het politieke klimaat van Polen.
Vooreerst de presentatie. Het werk is, gezien de lage prijs, een wonder van
verzorging, druk en smaakvolle illustratie. De landkaarten staan niet ten achter
bij die van de volks-Brockhaus of de kleine Herder. Bibliografisch staat alles
op een aanmerkelijk hoger niveau dan we dit, bij Poolse boeken gewend zijn.
Naast de voortreffelijke buitentekstplaten, die veel beter zijn dan die der Russische „Grote Encyclopedie" met haar kinderachtige propaganda, maken de
zwarte illustraties een wel wat sjofele indruk; de weergave is vaag en primitief .
Men tracht wel het volk het allerbeste te bieden, doch is nog niet in staat dit te
bereiken en moet zich, als zo vaak in Polen, met enkele topprestaties tevredenstellen.
Van groter belang echter is de inhoud: de keuze der stoffen, de ruiniteverdeling, de wijze van behandeling. Natuurlijk draagt dit lexicon onmiskenbaar het
stempel van zijn geboorte in een communistisch milieu. Er heersen de nodige
taboe's, doch men volgt een eigen, Poolse weg. Daarin voelen wij een nawerken
van de „lente in de herfst" van 1956, die de Polen zo hoopvol begroet hadden.
Het concept dezer encyclopedie is blijkbaar in die tijd ontstaan. Zou zij thans,
drie en een half jaar later, er zo uitgezien hebben ? In alle geval getuigt zij van
een open Marxisme à la polonaise, dat voordelig afsteekt bij de starre kleingeestigheid van het overigens imponerende en monumentale Russische werk.
De wetenschappelijke, technische en mathematische thema's zijn ongewoon
helder en knap behandeld. Geen spoor van enige onwetenschappelijke tendens.
Als voorbeeld wijzen wij op het artikel over de in communistische kringen tot
„reactionair" pseudo-geleerde gedegradeerde Mendel: „beroemd Tsjechisch bioloog; abt (sic) van het Augustijnenklooster te Brünn. Door kruising van meerdere bonensoorten ontdekte hij de wetmatigheid van erfelijke eigenschappen.
Het werk Versuche über P f lanzen-Hybriden, verschenen in 1866, werd eerst in
1900 door Correns, Ts j ermak en de Vries naar waarde geschat". Over Henri
Bergson, die bij de Nazi's een „Joodse modefilosoof'', bij de Bolsjewieken een
„reactionaire schijnfilosoof" heette, wordt hier kort en zakelijk gezegd: „Franse
filosoof, loochende de waarde der kennis door de loutere rede, stelde de intuïtie
op de eerste plaats. Hij beschouwde de werkelijkheid als veranderlijk, dynamisch en oneindig variërend, in zich dragend het „élan vital'', dat ontoeganke-

H

EEN NIEUWE POOLSE ENCYCLOPEDIE 977
lijk voor het verstand, intuïtief kenbaar is". De afschuwelijkste idealistische
filosofen, wier naam reeds een materialist in het harnas jaagt, worden zonder
hatelijke adjectieven vermeld, van Husserl tot Ingarden, ja van Maritain tot
Soloviëf en Berd jaj ef . Het wemelt hier overigens van agrarische feodalen, uitbuiters, lakeien der bourgeoisie, van lieden, die, wanneer ze al in de Sovjetencyclopedie hun (scharad) plaats hebben, ten minste van het epitheton „j aryj
vrag Soveckago naroda" (bittere vijand van het Sovjetvolk) voorzien worden
en van tallozen, die wegens hun verdorven gezindheid geen talent of betekenis
gehad hebben. Zo vinden we hier b.v. Barrès en Bourget, Claudel en Léon
Daudet, Mauriac en Maurras, Montherlant en Morand, Péguy en Rostand; Belloc, Chesterton (met portret en de vermelding „vriend van Polen") , Graham
Greene, Papini, Bacchelli, Merezkoski, Bunin, Pasternak („belangrijk lyricus:
Dokter Zjiwago werd als anti-sovjetisch beoordeeld") .
Het wordt echter nog erger. In de USSR en in de volksdemocratieën worden
slechts portretten van „progressieve" persoonlijkheden in de lexica opgenomen
en dat volgens graden: kleurfoto, foto van een bladzijde, (meestal erbarmelijke)
zwart-wit-weergave in de tekst. In dit Poolse lexicon echter paraderen keizer
Frans Jozef, koningin Victoria, Lodewijk XIV, koningin Elisabeth II, Eisenhower, MacMillan, Churchill, Richelieu, Metternich, Disraeli, Foche, Jof f res,
zelfs Frederik de Grote, Bismarck en Adenauer, bovendien een aantal Poolse
grootheden, die bij de communisten in een slecht blaadje staan.
De katholieke dichters en schrijvers, bijzonder uit Polen, Frankrijk en Engeland, zijn in een gelukkige en representatieve keuze vertegenwoordigd. De
Duitsers komen er minder goed af; enkel Heinrich Böll vindt er plaats, terwijl
b.v. Th. Hacker, Gertrud von Ie Fort, R. Schneider, El. Langgásser, Bergengruen, en van de Oostenrijkers Max Mell, en Handel-Mazzetti ontbreken. Trouwens, die gedeelten die over Duitsland of het katholicisme handelen, vormen
de zwakste zijde van het werk. Hier voelt men de nationele en communistische
vooringenomenheid en de dwang van boven.
Het Poolse volkslexicon vermijdt de plompe strijdmethoden tegen de godsdienst, die de Grote Sovjet-encyclopedie kenmerken. Daarin wordt God eenvoudig als „mif iceskaj a licnost", als „mytisch wezen" afgedaan; hier is Hij slechts
„terriblement absent", zonder aparte vermelding. Daar wordt de figuur van
Christus in de trant van het vulgaire materialisme der 19de eeuw voorgesteld:
hier staat: „Christus .... de in het O.T. door de profeten beloofde bevrijder
van het Joodse volk; in het N.T. (werd) Jesus als Godmens de titel gegeven
van Verlosser, die de mens overeenkomstig de christelijke leer, bevrijdde van
de erfzonde". Agressiever beweert het artikel „Katholieke Kerk" : „in de Middeleeuwen en in de latere tijd remde zij vaak de ontwikkeling der wetenschappen; .... in de 19de en 20ste eeuw trad zij op tegen de progressieve sociale
bewegingen (encycliek Return Novarum) ". Dan echter lezen we: „In de Middeleeuwen vervulde de K.K. in Polen een zeer belangrijke culturele en politieke
rol. De overwinning der contrareformatie en de machtsverovering van de K.K.
bevorderden in de 17de eeuw het toenemen van fanatisme en bijgeloof en later
het verval van beschaving en wetenschap. Temidden van het algemene marasme
werkte echter een gedeelte der geestelijkheid ten tijde der verlichting mee aan
de culturele vernieuwing en de sociaal-politieke hervormingen. In het in drieën
verdeelde Polen verzette zich de hiërarchie doorgaans tegen de opstanden, die
.vaak door de met het volk verbonden lagere clerus ondersteund werden .... In
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het huidige Polen bestaat een entente tussen de regering en het episcopaat sedert
1930, aangevuld in 1956, op basis van scheiding van kerk en staat, van godsdienstvrij heid, van eerbied voor de wetten en de regering door de Kerk".
Hieruit kan men de principiële houding der encyclopedie in haar politiek t.o.v.
de Kerk aflezen. Dat het met de culturele sector beter staat werd reeds aangetoond.
Wat Duitsland betreft zijn niet zo zeer de overigens gematigde en niet al te
talrijke propagandistische slagwoorden te betreuren, als wel het opschroeven
der belangrijkheid van als „progressief" geroemde stromingen en .figuren, vanaf
de boerenoorlogen tot aan de D.D.R. en haar leiders. Daarmee in overeenstemming is de verplichte, in communistisch jargon opgestelde verheerlijking van
elke revolutie, bijzonder van de bolsjewistische van 1917. Dit alles zijn echter,
wel is waar drukkende, hypotheken op een kostbaar en, zoals de Mala Encyclopedia honderdvoudig bewijst, onverwoestbaar overgeërfd bezit van nationale en
Europese cultuur, weten en goede smaak, van openheid en kunde, die zich
overal manifesteren, waar zij niet hun tribuut te betalen hebben aan, nu ja,
.... aan de bestaande verhoudingen.
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elfs zij, die de meest pessimistische verwachtingen hadden t.a.v. de topconferentie, die 16 mei in Parijs zou beginnen tussen Eisenhower, Chroestsjef,
Macmillan en de Gaulle ter bespreking van de kwesties ontwapening, Berlijn en
Duitsland, zijn tenslotte nog teleurgesteld. Het is zelfs zo, dat men nog niet
eens kan zeggen, dat de conferentie mislukt is; zij is er gewoon niet geweest.
Wel waren de groten aanwezig in Parijs, maar zij kwamen niet bij elkaar om
de zittingen te openen.
Het was bekend, dat het enthousiasme voor het topgesprek niet bijzonder
groot was bij de Franse president de Gaulle, die al had weten te bewerken, dat
het niet een half jaar eerder was gehouden; Eisenhower had ook al geen al te
hoge verwachtingen, gedachtig aan het verloop van -de besprekingen in Génève
in 1955 en pas na lange aarzeling had hij erin toegestemd, nadat Chroestsjef in
Camp David vorig jaar het ultimatieve karakter had ontnomen aan zijn eisen
betreffende W. Berlijn; in het W. was eigenlijk alleen Macmillan er mee ingenomen, temeer daar hij zich kon beschouwen als de man, die door zijn bezoek
aan Moskou in het begin van 1959 de weg naar de top had geopend. De Russische premier had reeds lang gepropageerd, dat het mogelijk moest zijn om
liefst in een onderhoud tussen hem en Eisenhower, maar desnoods in aanwezigheid van Macmillan en de Gaulle, de verschillende problemen tot een oplossing
te brengen. Alhoewel uit zijn rede in Bakoe in april reeds een verstrakken van
zijn standpunt in de voornaamste kwesties was gebleken, had men toch niet
verwacht, dat zijn optreden in Parijs vandien aard zou zijn, dat een gesprek
zelfs onmogelijk zou worden gemaakt.
Over de aanleiding van deze mislukking kan men het wel eens zijn. Op 5 mei
waar ook belangrijke veranderinhield Chroestsjef voor de Opperste Sovjet
een rede,
gen in de regering en de partijleiding werden bekend gemaakt
waarin hij meedeelde, dat op 1 mei een Amerikaans vliegtuig met een raket was
neergeschoten boven Sovjet-grondgebied. Dit bleek later een Lockheed U -2 te
zijn op een spionagevlucht boven Rusland. Aanvankelijk stelde C., dat de
Amerikaanse president van deze vluchten niet op de hoogte was, maar verweet
hij aan een kliek in de V.St., dat zij buiten de president om en tegen diens
politiek in zich schuldig maakte aan oorlogsophitsing. Na een aanvankelijke
ontkenning gaf men enkele dagen later in de V.St. toe, dat het een spionnagevliegtuig was geweest en dat de president in het algemeen hiervoor zijn toestemming had gegeven; de V.St. achtten dergelijke vluchten noodzakelijk,
omdat de S.U. in 1955 het zg. „open skies"-plan van Eisenhower had verworpen en dit dus de enige manier was om gegevens over Rusland te verkrijgen,
daar Washington niets voelde voor een nieuwe verrasingsaanval à la Pearl
Harbor; men had dit soort dingen al jaren gedaan, ook met fotograferende
vliegtuigen, en zou het ook in de toekomst blijven doen. Dit laatste werd later
ingeslikt; men zette de vluchten stop, maar maakte dit weer te laat bekend,
zodat men de indruk wekte opzij te gaan voor Russische dreigementen, die niet
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alleen tegen de V.St. gericht waren, maar waarin tevens de landen, wier vliego.a. Turkije, Pakistan,
velden als bases voor deze vluchten gebruikt werden,
werden bedreigd met onmiddellijke vernietiging door
Noorwegen en Japan
Russische raketten.
Het Amerikaanse optreden was niet bewonderenswaardig; het was niet taktisch om zo kort voor het topoverleg nog een dergelijke vlucht met alle risico's,
die eraan waren verbonden, te organiseren; de eerste reactie, dat het een uit de
koers geraakt weervliegtuig was, willen wij laten voor wat zij was; ook kunnen
wij enige waardering opbrengen voor de houding van Eisenhower, die in dezen
zijn ondergeschikten dekte, te meer, omdat Rusland anders voortdurend zou
gewezen hebben op een tegenstelling in de Amerikaanse regeringskringen tussen een vredelievende president en een oorlogszuchtige kliek. Maar waarom
werd het besluit om deze vluchten te staken pas bekend gemaakt, toen Chroestsjef in Parijs zijn eisen had gesteld, die hierop neerkwamen, dat Rusland niet
aan de topconferentie zou deelnemen, tenzij de Amerikaanse regering haar
eigen handelingen volledig zou veroordelen, de schuldigen streng ter verantwoording zou roepen en in de toekomst zou afzien van dergelijke acties.
Het U -2- incident was voor C. natuurlijk slechts een aanleiding om van houding te veranderen; men giste in het W. naar de oorzaken. Waarom had Rusland alle belangstelling in een topconferentie verloren en waarom kwam C. toch
naar Parijs, zelfs nog, een dag eerder dan men had verwacht ? Als mogelijke
verklaring werd gewezen op de opvallende aanwezigheid van maarschalk Malinowski, de Russische minister van defensie; hij had reeds in Moskou heftige
taal gebruikt tegen de bondgenoten van de V.St. ; men vond het waarschijnlijk,
dat het Russische leger niet erg ingenomen was met de politiek van vreedzame
coëxistentie van C., die zou leiden tot vermindering van de bewapening, daar
hieruit mogelijk gevaar zou kunnen voortvloeien voor de Russische veiligheid;
het leger zou zich dus verzetten tegen de plannen van C. en het zou sterk
genoeg zijn om hem te dwingen zijn koers te wijzigen. Dit zou betekenen, dat
Malinowski, die in 1957 door C. benoemd was als opvolger van Zjoekov om de
invloed van de partij op het leger, waartegen Zjoekov zich had verzet, weer te
herstellen, nu de rollen had omgekeerd. Dit zou dan mogelijk zijn geweest met
behulp van de Stalinistische groepen in Rusland en de satellietlanden. Ook
neemt men aan, dat comm. China al zijn invloed heeft gebruikt om C. van de
ingeslagen weg af te houden; het heeft geen belang bij een topconferentie,
waarbij het zelf niet aanwezig is en iedere keer, dat Chroestsjef en Eisenhower
elkaar zouden ontmoeten, probeerde Mao door actie in de Straat van Formosa
of aan de grenzen van India de politiek van C. te dwarsbomen.
Maar waarom kwam C. dan naar Parijs ? Hij had zich de moeite kunnen
sparen en vanuit Moskou op het allerlaatste ogenblik kunnen melden, dat hij
geen interesse had. Een verklaring voor deze houding zou kunnen zijn, dat C.
tot het uiterste gehoopt heeft de partij uit het vuur te slepen. Tijdens de voorbereidingen heeft hij geprobeerd of er verdeeldheid te zaaien was tussen de W.
grote drie. Na zijn gesprek met de Gaulle einde maart en begin april merkte
hij, dat dit in elk geval niet gemakkelijk was; langzaam begon hij weer dreigende taal te spreken; deze werd opgevoerd naarmate het ogenblik der conferentie
naderde en het vliegtuigincident gaf hem de kans om naar een climax te gaan;
hij hoopte door zijn optreden in Parijs en zijn dreigementen onmiddellijk naar
O-Berlijn te reizen, Macmillan en de Gaulle er toe te brengen al hun invloed
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op Eisenhower aan te wenden om hem te bewegen toe te geven. Lukte dit, dan
trad hij als overwinnaar uit het strijdperk; lukte het niet, dan had hij aan allen
in Rusland of elders, die het niet eens waren met zijn politiek, laten zien dat hij
geen slappe houding wenste aan te nemen. Hij heeft zich blijkbaar verkeken
op het karakter van de Gaulle; hij bereikte, dat het W. zich nauwer aaneensloot en dus verliet hij Parijs om naar 0-Berlijn te gaan, na eerst nog verklaard
te hebben, dat de tijd voor de conferentie nog niet rijp was en dat dit pas het
geval zou zijn over 6 à 8 maanden.
Enkele dagen heeft men in het W. verwacht, dat C. in O. Berlij n met de DDR
een vredesverdrag zou sluiten en er ernstige moeilijkheden zouden volgen voor
W. Berlijn. C., die in alle staten van woede Parijs verliet, was in O. Berlijn
echter aanzienlijk kalmer; hij verklaarde tot teleurstelling van zijn toehoorders nog geen vredesverdrag te zullen sluiten, maar te willen wachten tot
een volgende topconferentie, waarbij hij weer sprak over 6 à 8 maanden. Waarom deze tijdsaanduiding ? Met Eisenhower valt volgens de Russische premier
niet meer te praten, maar over 6 maanden zijn wel de Amerikaanse presidentsverkiezingen achter de rug, maar is Eisenhower nog steeds functionerend president; hij zal dan zeker zijn opvolger niet willen binden, waarvoor hij trouwens nu al enkele malen huiverig is gebleken. Over 8 maanden is Eisenhowers
opvolger in functie, maar niet voldoende ingewerkt om onderhandelingen op
het hoogste niveau te beginnen; dit zou op zijn vroegst over een goed jaar
kunnen gebeuren, tenzij Nixon zou opvolgen, met wie in de ogen van C. helemaal niet te praten valt. Wat wil Moskou ? Toch met Eisenhower praten als
Nixon president wordt en anders wachten op de democratische opvolger?
Zou er dan veel in de situatie veranderen ? De republikein Eisenhower regeert
al jaren met een democratische meerderheid in de senaat en het huis van afgevaardigden en in de buitenlandse politiek heeft de in meerderheid democratische senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen o.l.v. William Fulbright
zeer grote invloed. Tijdens de crisis in Parijs gaven de democraten alle steun
aan de president en deelden zij mee, dat het geen zin had 8 maanden te wachten. Wel hebben zij vrij spoedig kritiek geleverd op de door de regering gevolgde taktiek; Stevenson, 2 maal verslagen bij de presidentsverkiezingen, nog
geen kandidaat voor de volgende verkiezing maar geenszins als zodanig uitgeschakeld, formuleerde als eerste de kritiek, waarbij zich ook de bij de gehouden
primaries sterk aan de winnende hand zijnde katholieke kandidaat Kennedy
heeft aangesloten. De democraten proberen de taktische fouten der regering in
hun verkiezingsstrijd uit te buiten. Of dit zal lukken is nog de vraag; het is
best mogelijk, dat uit verontwaardiging over de beledigingen, die Eisenhower
in Parijs en daarna van C. te slikken kreeg, het Am. volk juist een republikein
kiest, hetgeen tot nu toe dan Nixon zou zijn, alhoewel er ook tekenen zijn,
dat Rockefeller zich toch nog republikeins kandidaat zou laten stellen op de
partijconventie.
Het raadsel omtrent de Russische buitenlandse politiek is gedurende de laatste dagen nog groter geworden. Terwijl C. bij elke voorkomende gelegenheid
de minst vleiende opmerkingen maakt over Eisenhower en Adenauer, blijft hij
spreken over een nieuwe topconferentie, waaraan dan ook comm. China, India
en Indonesië en ev. nog anderen zouden moeten deelnemen. Moet werkelijk de
wereldpolitiek mede bepaald worden door Soekarno, wiens reislust slechts overtroffen wordt door zijn onbekwaamheid om zijn land te regeren ? Tevens lan-
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ceerde C. een nieuw ontwapeningsplan, waarin enigszins rekening werd gehouden met ideeën, die de Gaulle reeds eerder had uitgesproken. De mogelijkheid
tot een nieuw gesprek wordt dus opengehouden, maar tegelijkertijd wordt de
sfeer hiervoor bedorven. Ook in het W. wil men een nieuw gesprek niet onmogelijk maken, maar vlg. de Gaulle zijn de normale diplomatieke kanalen hiervoor meer geschikt dan een topconferentie; hij pleitte verder voor ontwapening,
die moet beginnen met de machines, die geschikt zijn voor het vervoer van
massa-vernietigingsmiddelen, en voor samenwerking ter zake van hulp aan
onderontwikkelde gebieden. Hem zweeft nog steeds voor ogen een grote Europese entente van de landen tussen de Atlantische Oceaan en de Oeral, die dus
zowel Spanje als Europees Rusland zou moeten omvatten.
Behalve de grote moeilijkheden n.a.v. Parijs hebben de V.St. ook moeilijkheden met Japan; het in 1951 tussen beide landen gesloten veiligheidsverdrag,
dat door talrijke Japanners als een vernedering werd gevoeld, is vorig jaar vervangen door een akkoord tussen gelijkwaardige partners; tegen de ratificatie
hiervan verzetten zich de socialisten en de democratische socialisten in Japan;
zij hebben niet kunnen verhinderen, dat het verdrag in het parlement werd aanvaard, maar bleven demonstreren en eisten bij herhaling het aftreden van premier Kisji. Onder degenen, die zich tegen de regeringspolitiek verzetten, zijn
communistische elementen, maar daarnaast ook talrijke anderen, die -de voorkeur geven aan een neutrale politiek; Japanse industriëlen zien met lede ogen
een afzetgebied onder 650 miljoen Chinezen betrekkelijk naast de deur liggen,
maar door de regeringspolitiek blijft dit voor hen gesloten; anderen vrezen
Chinese of Russische vergeldingsmaatregelen tegen hun land, daar de V.St. er
de beschikking hebben over vliegbases. Omdat men ook de gevaren van de
neutraliteit inziet, zou premier Kisji de laatste weken weer op grotere steun
kunnen rekenen.
In Turkije was er reeds enige tijd een groeiende oppositie tegen de weinig
democratisch optredende Menderes, leider van de democratische partij ; rekeinend op de loyaliteit van het leger meende hij met geweldmaatregelen zijn
gezag te kunnen handhaven. Toen hij zijn fout inzag, probeerde hij door gematigd optreden zijn positie te redden, maar het bleek te laat te zijn. In de
nacht van 26 op 27 mei greep het leger in o.l.v. gen. Gursel. De nieuwe regering verklaarde niet te handelen ten voordele van welke politieke partij dan ook,
maar alleen zo spoedig mogelijk te willen komen tot vrije en onpartijdige
verkiezingen; in de internationale sector bleef zij trouw aan het Atlantisch
bondgenootschap en de CENTO. Hoewel dit laatste niet betwijfeld hoeft te
worden, zal toch de waarde van Turkije in deze W. bondgenootschappen bepaald worden door de binnenlandse rust. Slaagt Gursel erin deze te herstellen?
J. Oomes

BELGIË
Niet voor de eerste maal heeft de regering haar overleven te danken aan het
Kongo-vraagstuk, dat België nog geen regeringscrisis veroorlooft. Maar het is
wel de eerste maal sedert 1958 dat een wisselmeerderheid schijnt mogelijk te
worden. En wanneer de meeste waarnemers de vorming van een nieuwe coalitie
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tegen de herfst verwachten, zijn er ook anderen die deze eventualiteit tegen juliaugustus niet uitsluiten.
Sinds geruime tijd zijn die CVP-kringen die aan het land werkelijk een nieuwe structuur willen geven om klaar te zijn voor de Euromarkt, de technische en
industriële revolutie en het verlies van de kolonie, het liberale blok aan het been
beu. Ver van mee te werken aan het sleutelplan, remmen de liberalen alles af
wat enige revolutionerende betekenis zou kunnen hebben, en concentreren ze
zich ondertussen op een schaamteloze benoemingspolitiek. Waar in de economische sector de medewerking aanvankelijk nogal vlotte, bracht de jongste tijd
ook hier een wending ten kwade. Men begrijpt wel dat de liberalen gebonden
zijn aan hun anti-fiscaal, anti-dirigistisch en patriotard-fetisjisme, maar dat past
niet in het program van de CVP-leiders die zich, het mag wel onderstreept
worden, oprecht van hun verantwoordelijkheid bewust zijn.
In die kringen verwijt men, eveneens sinds geruime tijd, de Eerste-minister,
aan de liberalen niets te kunnen weigeren en zich ondertussen door de partner
te laten lamleggen. Het is een feit dat de regering in een immobilisme verzand
is, en dat men niet goed inziet hoe ze er, zonder verandering, nog uit kan geraken. De Eerste-minister stapelt geruststellende verklaringen en grootse plannen
op voor het Nationaal Comité van zijn partij, als antwoord op de interpellatie
Vreven dit liberale meerderheidslid interpelleerde de regering in een ware
oppositietoon en moest zich een terechtwijzing van zijn partijvoorzitter laten
welgevallen, last not least voor de Kamer, na de Rerum-Novarum-rede van dhr
Th. Lef èvre. Maar slechts weinigen nemen die verklaringen nog au sérieux;
bijna niemand gelooft nog dat die plannen met de liberalen te verwezenlijken
zijn. En naast de reactionaire liberale kritiek van Vreven c.s. kwam een contructieve maar veel ernstiger kritiek van CVP-zijde los: minister Vanden Boeynants
liet te Roeselare verstaan dat de regering over sterkere middelen diende te beschikken om haar politiek te voeren en suggereerde bijzondere machten; minister Scheyven stelde in de Cercle Gaulois de kortzichtigheid en kleingeestigheid
van de politiek aan de kaak; Theo Lef èvre hield in het bijzijn van de Eersteminister zijn Rerum Novarum-rede, waarin hij opnieuw het vooruitstrevende
programma van zijn partij onderlijnde.
De bedoeling van die kritiek ? In de eerste plaats niets anders dan de regering
wakkerschudden, dan de eerste-minister laten voelen dat hij een steun in de rug
heeft om de grote politiek te voeren die noodzakelijk is. Maar, misschien onder
invloed van een zekere reactionaire pers, schijnt de eerste-minister die kritiek
persoonlijk te hebben opgevat; anders is de ongelukkige verklaring voor de
Kamer wel niet goed te begrijpen die 1 ° een extra-parlementair feit tot grondslag nam, 2° de socialisten de gelegenheid gaf tot bespreking en interpellatie.
En hier werd dan zulk een taal gesproken, dat sommigen de schim van een
CVP-BSP-regering meenden te ontwaren.
Het is een feit dat de betrekkingen tussen de twee grootste partijen van het
land verbeterd zijn. Het schijnt eveneens vast te staan, dat een groot gedeelte
van de socialistische leiding de intrede in de regering met een gunstig, zo niet
gretig oog beschouwt. Persoonlijk geloven we intussen niet dat deze kwestie al
helemaal rijp is. Redelijk gezien zouden de socialisten moeten weten dat met
de liberalen regeren gelijk staat met iedere grote politiek afremmen. Sentimenteel gezien is er echter zeker nog een anticlericale tendens die moeilijk een
coalitie met de CVP aanvaardt. De BSP-strategen zullen ook wel hun instem-
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ming afhankelijk maken van het afwegen van hun kansen bij nieuwe verkiezingen; doen ze de overtuiging op dat die grosso modo tot een status quo zouden leiden, dan stijgen de kansen van een CVP-BSP-coalitie. Maar mensen als
J. Van Eynde verkiezen zeker eerst het land te raadplegen. En het onbetwistbaar
succes van de massabetoging te Brussel ter gelegenheid van de 75e verjaardag
van de socialistische partij zal hem en zijn aanhangers in hun opinie wel verstevigd hebben. Van de andere kant zijn er onmiskenbare tekenen van verlangen
naar samenwerking, bij ministrabelen, bij tal van syndicalisten. Een verheugend
symptoom vinden we in de afsluiting van het sociaal pact over een duur van
drie jaar, waardoor werkgevers, middenstand en vakbonden (ook het ABVV)
heteens werden over een programmatie van sociale eisen (verhoging van kinderbijslagen, verlofgeld, minimumloon), hetgeen wel automatisch sociale onlusten voor die periode uitsluit. Dat is een buitengewoon verheugende verwezenlijking., een bewijs van rijpheid en verantwoordelijkheidszin tevens. En het
wettigt toch een zeker optimisme bij de voorstanders van een CVP-BSP-coalitie
die eindelijk de taken van het uur zou kunnen aanvatten. Zodra de oplossing
van de Kongo-kwestie de huidige coalitie val-rijp maakt.
Kongo nadert nu met rasse schreden de dag van de onafhankelijkheid. Politiek schiep dat een steeds koortsiger klimaat. Psychologisch bracht het helaas
meer en meer een paniekstemming bij de Belgen in Kongo teweeg. Na de goedkeuring der voorlopige Kongolese grondwet, na de afsluiting van de Economische Conferentie (die heel wat werk aan commissies overmaakte) en aan de
vooravond van de verkiezingen voor Provincieraden en Kamers gebeurde dan
ook een coup de théatre: de aanstelling van dhr Ganshof van der Meersch als
minister zonder portefeuille belast met de ordehandhaving in Kongo, en de
versterking van de moederlandse troepen aldaar. Een ogenblik leek het, en
bepaalde commentaar wees in die richting, dat deze maatregel geïnspireerd was
door de wil, althans ten dele terug te komen op de aan Kongo gedane beloften.
Dit bleek niet het geval. Het verschafte echter aan Lumumba een prachtig verkiezingsplatform: zijn partij kwam uit de bus dubbel zo sterk als de tweede
machtigste. En men ziet niet goed in, hoe een eventuele cartelvorming tegen
hem tot stand zou kunnen komen, zodat hij praktisch van de regering niet meer
weg te houden is. Het is intussen te hopen dat alle verantwoordelijken, én blankken én zwarten, samen zullen werken om de overgang naar de onafhankelijkheid zonder bloed en tranen te laten geschieden. Dat is voor het ogenblik dé
belangrijkste taak; de sterren van Kongo's geboorteuur hangen ervan af.
L. Deraedt

Forum
Vertekend perspectief
De Forum-bijdrage van Pater van
Heugten in het nummer van december
1959 over „Ruimte" heb ik grotendeels
met instemming gelezen. Vooral waar hij
„het goed recht van bepaalde grenzen"
bepleit, die nu in sommige kringen wel
eens aan het vervagen zijn. Men zou
het ook zo kunnen zeggen: „Het is niet
voldoende te beseffen dat men ruim-deruimte heeft en die mag hebben, maar
men moet zich in die ruimte ook goed
weten te oriënteren, weten waar boven.
en onder, links en rechts, voor en achter
is r-- en dit dan nog in verband met
eigen aanleg en ontwikkeling .... An
ders resulteren uit onze ruimtelijke beweging mogelijk ongelukken, hetzij ap
de begane grond, hetzij er boven".
Bij wijze van proef wil ik hier een
korte psychologische schets geven, die
m.i. toch voor een deel de merkwaar
dige situatie verklaart van katholieke
leken, die soms hun evenwicht dreigen
te verliezen op het moment, dat hun een
min of meer openlijke rol in een nieuwe
situatie toevalt. Ieder is het er nu in
beginsel over eens dat een ghettogeest
van afsluiting en strepen trekken uit den
boze is. Overigens is dit besef langzaam
gegroeid. Als symptoom van dit groeiproces vond men reeds een kwarteeuw
geleden, aansluitend bij een rede van de
grote dr. Poels, beschouwingen van jongere mensen tegen „ongezond supernaturalisme" ^- en het was goed zo! Toch
werd toen al het gevaar zichtbaar van
een „negativisme", dat doet alsof men in
katholiek milieu maar enkele fouten
hoeft op te ruimen om ^- bij wijze van
spreken --- in „le meilleur des mondes
possibles" te belanden. Zoiets kan voorwaarde zijn voor echte vernieuwing,
zelfs strikt nodige voorwaarde r de
vernieuwing zelf moet worden gestuwd
door positieve krachten, zoals die door
kritiek niet kunnen worden geleverd.
Onze geestelijke emancipatie heeft
zich gelukkig een eind verder voltrokken, en we lachen nu terecht om allerlei problemen die onze voorouders vaak
zwaar op de morele maag lagen. We
kwamen daardoor ook veel beter in con-
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tact met niet-katholieken, hetzij uit christelijk milieu, hetzij uit zuiver humanistisch georiënteerde kringen (om gemakshalve deze zeker grove indeling te be^
zigen) . We moeten nu daartegenover

voortdurend onze juiste houding bepalen, waarbij het hanteren van een goed
stelsel van normen toch wel érg nuttig
is. Anders wordt men zó „ruim" zich bewegend, dat we zelf misschien wel het
gevoel hebben boven velen te staan die
voorzichtiger hun weg gaan, maar dat
anderen (vele niet-katholieken incluis)
eerder de indruk krijgen van iemand, die
lichtelijk is bedwelmd r of minstens van
iemand die bij voorkeur kronkelende
paden kiest, terwijl het toch eenvoudiger
en doeltreffender is een beganer weg te
nemen. Ook al is die begane weg dan
maar „gewoon" ... .
,

Pater van Heugten signaleerde een
enkel symptoom van een soort desoriëntatie (deze term dan te verstaan en te
hanteren in vrije discussie-sfeer) ; er zijn
er meer. Zo bijvoorbeeld waar men zich
gaat bezighouden met oecumenische vragen. Op zich genomen is de oecumenische bekommerdheid bij vele katholieken
een der hoopgevendste tekenen van onze
tijd; het bewijst dat we — eindelijk ^-op dit punt beginnen echt christelijk te
denken. Maar ook hier doet zich het
probleem voor van oriëntatie op terrei
nen, waar men zich vroeger „niet mocht
bewegen", zeker als leek niet. Dat men
hierbij enig risico moet en mag nemen is
duidelijk; maar moeilijk wordt het als in
publikaties, die onder de aandacht van
velen worden gebracht, een duidelijk
gebrek aan evenwicht zichtbaar wordt.
Juist omdat veel katholieke leken op dit
gebied naar goede normen van handelen
en denken zoeken kan zoiets dan zelfs
gevaarlijk worden.
Dit zijn geen insinuaties in het algemeen, maar dit oordeel berust op enige
ervaring. Zo stond er in het juninummer van „St.-Adelbert" een overzicht
van een discussie in de katholieke pers
n.a.v. het komende Algemene Concilie.
We willen op de inhoud der discussies, waarbij het vooral ging om een
zuiver Kerk-besef, en om de leiding van
de H. Geest in de Kerk, niet terugko
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men, maar wijzen erop dat we zelf pas
meenden eraan te moeten deelnemen toen.
ons gebleken was, hoe verschillende intellectuelen blijkbaar de draagwijdte niet
beseffen van de zaken, waar het om
gaat. — Psychologisch gezien werd hierbij soms ook zichtbaar een streven toch
zo „ruim" mogelijk te denken. Werd dit
alleen ingegeven door de zorg, zoveel
mogelijk oecumenische voortgang te ma~
ken, dan was het soms wel eens onver
standig en naief, maar tenminste nog
positief geïnspireerd. Maar er zijn zeker
gevallen, waarbij een onbewust minder~
waardigheids-besef, dus juist een relikt
uit de ghetto-periode, mede een rol
speelt. En daarvan kan zeker geen „werr
vende" kracht ten goede uitgaan (of
mag men helemaal niet „werven"? Het
Evangelie spreekt toch wel andere taal.
Naast en boven alle kritiek is van
belang de positieve houding en werkwar
ze, gefundeerd op overweging en diep
besef, en vooral: beleven van eigen rijkdom — maar dan ook geenszins in een
houding van ,,wij-roomsen-dan-toch~
maar", doch in diepe ootmoed en besef,
dat het een zuivere genade is als wij
deze rijkdom mogen bezitten. Uit deze
rijkdommen, die de eerste christenen hebben geïnspireerd, de tijd der Kerkvaders
en klassieke liturgie, de bloeitijd der
Middeleeuwen met Chartres, broeder
Frans en Dante, en die genoeg inhoud
hebben --- juist omdat ze uit de eeuwigheid stammen, uit de Bron des Levens, die
Christus is — om op de duur ook onze
tijd te kunnen inspireren, zal een nieuwe,
eigentijdse christelijke beschaving kunnen groeien. Dit vraagt binnen de Kerk
zelf groei, ontwikkeling en aanpassing
ira velerlei opzicht, niet zelden zóveel dat
aan behoudzieken de schrik om het hart
slaat. Maar er zal geen jota kunnen vergaan van de autentiek evangelische
waarden, waarvan de Kerk ondanks historische fouten en afdwalingen --- die
bijna tot in het absurde toe gingen ^de behoedster is en blijft. En ook zullen
we in haar in de historie gewonde en
geschonden gelaat toch steeds dat van
onze Moeder moeten herkennen, en ons
nooit
op wat voor wijze dan ook
afwenden, als anderen daaraan niet-bef
grijpend 'of spottend voorbijgaan.
r--

Maar ten leste moet men ook bedenken, dat een zekere onrust en onzekerheid, die gemakkelijk tot desoriëntatie
voeren kunnen, uit de situatie zelf voortkomen, en dat het op de weg van het
kerkelijk gezag ligt hier tijdig duidelijke
lijnen te geven, die bok bruikbaar blijken
te zijn. Dit is goed gezien door Dr. Kleipool in het april~nummer van „Te elfder
Ure" (pag. 180-181) , die er op wijst hoe
in het verleden een tot in finesses en
scherpzinnig doordachte scholastieke
theologie en moraal als een soort van
semi-onfeilbare „rots" in het denken was
geworden, waaraan men eigenlijk niet
mocht twijfelen. Toen nu deze zekerheden later voor een groot deel niet zó
zeker bleken te zijn, moest dit ook wel
een soort crisis in het denken en geloofsbewustzijn veroorzaken .... „Daardoor
is er grote nood in de Kerk, daarom
'wordt alles op de helling gezet'; is er
'niets meer zeker', daardoor is er een
reëel onderscheid tussen conservatieven
en progressieven, en als er één verlangen
voor het komende Concilie leeft, dan is
't wel, dat ... nu het ware ook tot waarheid — geloofszekerheid ~ worde en
dat al het andere zijn kwasi-absolute
karakter moge verliezen".
Zou het niet goed zijn als aan dit zo
brandende vraagstuk — op het belang
waarvan overigens de H. Vader zelf
reeds heeft gewezen — in dit maandblad
ook enkele beschouwingen werden gewijd? Leken (en zij niet alleen) vragen
dringend om actuele, verstaanbare voorlichting! M. Bruna

In memoriam Willem Elsschot
Voor het eerst hoorden wij; over de
radio het overlijden van Willem Elsschot.
Voor enkele maanden werden we reeds
eenmaal gealarmeerd door een lakoniek
persbericht, dat Elsschot in een ziekenhuis was opgenomen, maar werden na
een paar dagen weer gerustgesteld.
Talrijke mensen, behorende tot zeer
verschillende kringen, zullen het heengaan
van Elsschot betreuren. Men denkt daarbij wellicht niet op de eerste plaats aan
de schrijver, al zullen de meesten hem
ook slechts onder dat aspect kennen,

FORUM

maar wel aan de mens. Toch is het evenzeer waar, dat de lezer achter de talrijke
vermommingen als Laarmans en Boorman
steeds de mens Alfons de Ridder ontmoette. Het wil ons zelfs voorkomen, dat
de alibi's van de schrijver Elsschot de
mens toelieten een in de grond ongewone
en soms onthutsende oprechtheid aan de
dag te leggen. Wel was het een gehalveerde oprechtheid, want Elsschot „gaf"
zich nooit helemaal. De romantische gevoelige mens in zich had hij , bijna
het zwijgen opgelegd. Hij is daar gelukkig
nooit helemaal in geslaagd. De verstan~
dige lezer, die daarbij ook gevoelig is
voor de nauw merkbare rimpelingen van
het uiterst nuchter proza dat hij schreef,
zal telkens en telkens opnieuw de in de
grond warme menselijkheid van Elsschot
geraden hebben. Was zijn cynisme wellicht iets als literaire pose, de oorsprong
van die pose was geen onoprechtheid of
zo maar vreemddoenerij, doch een aangeboren discretie, die maakt dat een eerlijk
mens niet gaarne met zijn gevoelens te
koop loopt, tenzij onder vermomming. Uit
verzet tegen eigen gevoeligheid kan men
zich gemakkelijk ruwer, harder, bitterder
voordoen dan men eigenlijk is. Zo een
romanticus was Elsschot in wezen, uiterst
gevoelig voor „weemoedigheid, die nier
mand kan verklaren / en die des avonds
komt, wanneer men slapen gaat".
Zo komt het ook, dat hij in een schijnbaar volstrekt objectief oeuvre, eigenlijk
steeds een zeer subjectief kunstenaar is
gebleven, die in zijn werk zelf de spanningen in zijn eigen gevoelsleven heeft
trachten op te heffen. In het eerste gedeelte van zijn oeuvre is hij daar blijkbaar volledig in geslaagd: van Villa des
Doses af, langs Lijmen en Kaas heeft hij
zich geleidelijk van zijn negatieve pose
bevrijd, totdat zijn levensvreugde en zijn
optimisme jubelend doorbreken in Tsjip
en in De Leeuwentemmer. Déze Elsschot
kent men te weinig, wellicht omdat hij
zich niet op dat niveau heeft kunnen
handhaven. Maar Tsjip zal, wellicht mede doordat de bevrijding van zijn gevoel,
die de eenheid in zijn persoonlijkheid herstelde, in dit werk ook de auteur ten
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goede is gekomen, als een zijner meesterwerken beschouwd worden.
Het zou ook te simplistisch zijn, te beweren dat Elsschot daarna teruggekeerd
is naar zijn aanvankelijke cynische levenshouding. De Laarmans van Pensioen
en van Het Tankschip is niet dezelfde als
die van Lijmen; niet alle-en is, in Het
Been, de menslievendheid doorgebroken
in het leven van de cynische Boorman,
maar in Het Tankschip — welk werk
men verweten heeft al te zeer een repliek
van Lijmen te zijn — is er toch dit, o.i.
essentieel verschil met Lijmen, dat Laarmans, dit andere en veel 'oprechter alter
ego van de auteur, er precies aan de
overzijde van de barrière van het cynisr
me staat. Dat deze Laarmans in het hele
oeuvre van Elsschot alle stadia heeft
doorgemaakt van ontgoocheling, cynisme, ironie, humor, weer ironie en tenslotte begoocheling, stelt ons in staat de
auteur als „de virtuoos van het cynisme"
te beschouwen, al komt daardoor alleen
de schrijver, niet de hele mens Elsschot,
tot zijn recht').
Eigenlijk leert men Elsschot nog het
best kennen in enkele minder subjectieve
gedichten: de non-conformist, de verdedir
ger van verdrukten, misdeelden, veroordeelden en verontrechten, een fundamenr
teel eerlijk en moedig mens tenslotte.
Hierin vertoont hij, evenals in zijn werk,
heel wat gelijkenis met Multatuli, al legde hij, in tegenstelling met zijn lievelingsauteur, een opvallende pudeur aan de
dag. Het mag een vreemde speling heten
van het lot, dat Elsschot overleed, enkele
dagen na de herdenking van Multatuli.
Maar het treft ons nog meer, dat hij op
één dag na, die andere grote non-conforr
mist Pasternak in de dood vergezelde.
Leefden ze onder heel andere omstandigheden, en waren ze als auteur zeer verschillend geaard, oprechtheid, eerlijkheid
en menselijkheid hadden ze met elkander
gemeen, en ook de liefde voor de vrijheid. We mogen erop vertrouwen, dat ze
voortaan ook verenigd zijn in de bevrijr
dende Waarheid, waar ze hun leven lang
eerlijk naar gestreefd hebben.
B. F. van Vlierden

1) Cfr. ons opstel in Streven, augustus 1957, Het cynisme van W. Elsschot, en onze studie:
Willem Elsschot (Ontmoetingen) . — Deselée de Brouwer, 1958.

Boekbespreking
GODSDIENST
FRANSEN, P., Gods genade en de mens
(De Christen in de Tijd, o.l.v. G. Achten) . — Patmos, Antwerpen, 1959, 112
pp., ing. Fr. 55.
Uit de talrijke voordrachten voor intellectuele leken die de schrijver in welhaast
alle Vlaamse steden hield, is dit boekje
gegroeid. Een inleidend hoofdstuk han~
delt over geest en methode van het theologisch denken: een waarachtig niet overbodige voorzorg bij het behandelen van
een met theologische twistpunten en misverstanden zo overvloedig bezaaid terrein. Het tweede hoofdstuk schetst dan
een theologie van de genade:- de vaktheoloog zal er de hele contextuur van
het klassieke genade-traktaat in terugvinden, maar tegelijk bewonderen hoe de
auteur de wirwar van begrippen en kerkelijke uitspraken, van indelingen en
technische distincties langs een werkelijk
creatieve ingreep heeft weten te transponeren in de registers van het moderne,
existentiële denken, in termen van bele
ving, ontmoeting, aanwezigheid en inzet,
die elk denkend mens van deze tijd onmiddellijk moeten aanspreken en boeien.
Een derde hoofdstuk confronteert dan
genade en aardse werkelijkheid en toont
aan hoe de genade geen enkele menselijke structuur in haar eigenheid aantast
of wijzigt, maar alle aardse werkelijkheid, de menselijke nog het meest, van
binnen uit zo transformeert, dat zij verhullend en openbarend teken tegelijk
wordt van de goddelijke stuwende aanwezigheid. In de zo waardevolle Patmosreeks is dit het eerste oorspronkelijk in
het Nederlands gestelde deeltje. Het
stemt ons tot vreugde en fierheid dat het
tegelijk in de reeks een bnmiskenbaar
hoogtepunt uitmaakt. L. Monden
WINDEY, S.J., J., Romeins Missaal

voor het volk. — H. Proost, Turnhout,
1959, 1824 pp.
Sinds geruime tijd heeft Frankrijk een
vernieuwd volksmissaal, de vrucht van
het lange team-work van een groep priesr
ters o.l.v. P. Feder. Men was hierbij uit gegaan van het principe dat een gebe
denboek geen pure transcriptie mocht zijn
van het Missale romanurn, maar een missaai voor het gelovige volk. Dergelijk
initiatief zien we eindelijk in Vlaanderen
doorbreken. De Ned. tekst staat op een
,

volle bladzijde, niet meer in kolommen
ingedeeld, in een veel duidelijker letter
dan de Latijnse tekst, die toch minder
wordt gelezen. Van de heiligen-missen in
de week wordt trouwens alleen de Ned.
tekst gegeven. De jongste dekreten voor
actieve deelname van de gelovigen zijn
toegepast in de hele voorstelling en in de
begeleidende teksten: de commentator
vindt er, zo niet het gereed gemaakte materiaal, dan toch altijd de geest waarin
zijn commentaar moet worden opgemaakt.
Aan de vertaling is bijzondere zorg be
steed, hoewel af en toe een ongewone
uitdrukking de sobere tekst doorbreekt.
Eén wens zagen we niet vervuld: in de
vormgeving lijkt de vernieuwing niet te
zijn doorgedrongen. Afgezien van de illustratie, die we niet bepaald geslaagd kunnen noemen zijn inbinden en lederen omslag gebleven volgens het klassieke mini~
atuurrmissale. Intussen begroeten we dit
nieuwe volksmissaal als een exponent
van de liturgische beweging in ons land
en een krachtig middel om de vernieuwingspogingen van de liturgie overal ingang te doen vinden. J. Vanneste
FRAINE, Prof. Dr. J. de, Bijbels bidden.
De bijbelse achtergrond van grote gebeden. --- Beyaert, Brugge, 1960, 256 pp.,
ing. Fr. 69.
Onder een dubbel opzicht verdient dit
werk zijn titel: het geeft immers commen~
taar op twee grote bijbelse gebeden —
het Onze Vader en het Magnificat r en
het laat deze commentaar hoofdzakelijk
bestaan in een situeren van beide gebeden r bovendien nog van de acht zaligheden ~ in de hele bijbelcontext waaruit
zij groeiden en die zij nochtans in de vol~
komenheid van hun vervulling transcenr
deren. De rijke eruditie en het vakmanschap van de beroepsexegeet staan hier
in dienst van een eenvoudige, innige en
degelijke vroomheid. Een inspirerend meditatieboek, als men tenminste niet over
de teksten heenleest, maar ze in rustige
bezinning op zich laat inwerken en tot
eenheid groeien. L. Monden
SUENENS, Mgr. L. J., Liefde en Zelfbeheersing. Amour et maitrise de soi. —
Desclée de Brouwer, Brugge, 1960, 174-232 pp., ing. Fr. 69, geb. Fr. 96 (ieder) .
Na de opzienbarende oproep van Mgr.
Suenens tot medici en geleerden op het
Wereldcongres voor de gezondheid in
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1958 te Brussel, heeft men wellicht gedacht dat de oplossing van het cruciaal
probleem der geboortenregeling alleen
nog afhankelijk was van wetenschappelijke vooruitgang en techniek en steeds
scherper werd de aandacht naar een medisch of biologisch ingrijpen getrokken.
Al te vlugge conclusies betreffende hormonenpreparaten, ook bij katholieken, bewezen dit eens te meer. Dit boek is in
een heel ander perspectief geschreven.
Het brengt helderheid en licht. Het stelt
de christelijke huwelijksbeleving in haar
volle contekst weer als ontplooiing van
echte liefde in menselijke zelfbeheersing.
Instinctieve krachten staan in dienst van
de liefde, ze kunnen de liefde uitdrukken,
maar mogen haar niet tegenwerken of in
de weg staan, ook niet een hogere liefde
in maagdelijkheid of in zelfbeheersing uit
wederzijdse trouw aan God. Tot een oplossing van dit levensprobleem kan men
niet komen, tenzij in samenwerking van
alle pedagogische en geestelijke instanties.
Daarom blijft de oplossing die Mgr. Sue~
nens aanbeveelt zo delicaat. Samenwerking is hier meer dan samenbundelen van
pastorale, psychologische en medische
instanties. Het veronderstelt een gemeenschappelijke overtuiging, een eensgezinde
en goed begrepen leerstellige houding. Is
dat niet te veel gevraagd van mensen?
Alléén de Kerk kan die eendracht in leer
en in liefde bewerken. Daarom is deze
oproep, bijzonder na de eerste, een lang
verwacht antwoord op de vele problemen
die de christelijke huwelijksbeleving stelt
in deze tijd. J. Beyer
PHILIPS, Mgr. G., Etudes sur I'apostolat
des laïcs (Etudes Religieuses, 744) . .-Pensée Catholique, Brussel, 1960, 68 pp.,
ing. Fr. 27.
Zeer bondig geeft deze brochure, waarin
drie reeds verschenen artikels samen gebundeld worden, 'n goed overzicht over
de huidige stand der problemen van 't laï
caat. Zoals Schr. zelf zegt is zijn keuze
vrij persoonlijk en onvermijdelijk subjectief. Wie echter met de literatuur vertrouwd is, zal graag erkennen dat het
bijzonderste besproken of ten minste aangegeven wordt. De artikelen van K. Rahner domineren deze problematiek; wat
ook duidelijk blijkt uit de conclusie van
het eerste artikel. Het voorstel van Mgr.
Suenens betreffende „le malaise de l'Action Catholique" wordt lang besproken,
en meer als een kwestie van terminologie
dan van princiepen beschouwd. Het Marialegioen zal volledig in de K.A. opge-

989

nomen worden, indien ze als zodanig erkend wordt. In het derde artikel bespreekt Schr. de moeilijke bepaling van
de leek tegenover de priester en de religieus. Alleen reeds de priester tegenover
de leek te stellen blijkt onvoldoende. Het
is meer een kwestie van gezag en wijding.
Anders komt men tot de conclusie dat de
priesterwijding zelf leidingsmacht verleent, wat in het verder besproken geval
van de religieus-priester reeds tegengesproken wordt. Actueel en belangrijk.
J. Beyer
VAGAGGINI, C., Theologie der Liturgie, vert. Aug. Berz. , Benziger-Verlag,
Einsiedeln, 1959, 462 pp., geb. Zw. Fr.
28,60.
De liturgie als wetenschap heeft zich de
laatste decennia losgemaakt van een rubricitische instelling en wordt in het geheel van de heilseconomie gesitueerd. Na
L. Bouyer (La vie de la liturgie) en Dalmais (Initiation à la liturgie) waagt nu
ook een Benedictijnermonnik van Sant'
Anselmo te Rome een poging. Zijn Il
senso teologico delta liturgia wordt hier
in een Duitse bewerking aangeboden.
Een eerste deel peilt naar het theologisch
begrip van „liturgie"; het tweede deel
betoogt hoe de algemene wetten der heilseconomie in de liturgie worden toegepast;
liturgie en bijbel (vooral de psalmen)
worden in het derde deel behandeld; meer
ascetisch zijn het vierde en vijfde gedeelte, waarin vooral de studie over de ver
houding „geloof en liturgie" aan te stippen valt. Met voorbehoud voor enkele te
uitvoerig behandelde grondvragen welke de dogmatici in onze landen voldoende hebben uitgewerkt buiten de liturgie r is dit boek de aangewezen handleiding om tot een theologisch inzicht in
de liturgie te komen. J. Vanneste
HOURDIN, Georges, La nouvelle vague
croit-elle en Dieu? (Tout le Monde en
parle, 10) . — Editions du Cerf, Parijs,
1959, 128 pp., geïll., ing. N.F. 3,60.
Naar aanleiding van de grote IFOP
enquête over de geesteshouding van de
Franse jongeren (18-30 jaar) had Francoise Giroud langs l'Express en andere
bladen uitvoeriger gemotiveerde antwoorden gesolliciteerd en de voornaamste daarvan, van een begeleidend commentaar voorzien, in haar boek La nouvelle Vague gepubliceerd. Hourdin doet
hier hetzelfde voor de IFOP-enquête over
de specifiek godsdienstige houding van
de Franse jongeren. De aangehaalde
,
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teksten zijn buitengewoon revelerend,
meer wellicht dan de wat haastig geschreven en oppervlakkige commentaar
die de hoofdredacteur van La Vie Cathor
lique Illustrée er aan toevoegt.
L. Monden
GUARDINI, R., De zintuigen en het
kennen van het religieuze. Vert. --- P.
Brand, Hilversum, 1960, 78 pp., f 3.90.
Dit boekje bevat drie beschouwingen van
Guardini, waarvan de twee eerste bij elkaar aansluiten. Hij beschrijft daarin het
zintuigelijk kennen op treffend originele
wijze, gaat dan over op de epifanieën uit
het Oude en Nieuwe Verbond en dit alles
in verband met de kerkelijke liturgie. De
derde beschouwing behandelt het reli~
gieuze beeld. Een rijk en instructief werkje. De vertaler maakt het zich wat te gemakkelijk door woorden als „begrifflich"
en „inhaltlich" als „begrippelijk" en ,,inhoudelijk" over te nemen, wat geen Nederlands is. Nog afgrijselijker is „de Jo~
hannesche" gedachten, evenals „hij er~
vaarde". P. van Alkemade
LANGHEAD CASSERLEY, J. V.,
Christian Community. — Longmans,
London, 1960, 174 pp., 21 sh.
In het eerste gedeelte van deze studie
over de Kerk behandelt schr, de grote
kenmerken van het gezin in Christus; in
het tweede gedeelte toont hij aan hoe,
althans potentieel, deze bij uitstek verwe~
zenlijkt zijn in wat hij noemt de Kerk van
Canterbury. Het tweede gedeelte komt
ons het meest waardevol voor. We beluisteren hier een eigen, erg eerlijk geluid; het is geenszins een apologie van de
Anglican Communion; het wekt veel meer
de indruk van een bescheiden aftasten
van de innerlijke rijkdom van deze chrisr
telijke gemeenschap, met als resultaat dat
de gelukkige middenpositie tussen protes~
tantisme en katholicisme de gezochte garantie biedt voor de waarheid van deze
kerk. De katholiek zal op verschillende
plaatsen de schr. afvallen, dit niet zo zeer
om wat hij ziet in de Anglican Commur
nion, als wel om wat hij niet ziet in de
Katholieke Kerk. Niettegenstaande zijn
irenische instelling en zijn pogingen om
eerlijk te zijn in zijn oordelen, slaat hij nu
en dan de plank toch wel erg mis, en
dicht de Katholieke Kerk zaken toe die
eenvoudig niet waar zijn, en interpreteert
hij leerstukken van de Kerk, met name
van de onfeilbaarheid van de Paus, op
een wijze die door iedere katholiek verworpen wordt. Wat een goede bijdrage

had kunnen zijn tot toenadering tussen
katholieken en Anglikanen wordt hierdoor grotendeels te niet gedaan.
W. Peters
GUARDINI, R., De bekering van Aurelius Augustinus. Vert. .-- P. Brand, Hilversum, 1960, 292 pp., f 8.90.
„De innerlijke ontwikkelingen in zijn Be~
lij denissen", zo luidt de ondertitel van dit
fijnzinnige werk. Augustinus' Belijdenissen zijn inderdaad meer dan louter een
bekeringsverhaal; zij bevatten de ontwikkeling van zijn denken, van zijn wereldschouw, van heel zijn innerlijke oriënte
ring. Dit tracht Guardini te analyseren
en bloot te leggen en wel met het oog op
het eeuwige in de mens, waardoor de geschiedenis van Augustinus enigszins de
geschiedenis blijkt te zijn van ieder mens.
Het eerste deel vooral is gewijd aan onr
derzoek en analyse, een onderzoek dat
Guardini met fijne hand weet in te stellen, het tweede volgt commentariërend
weer de loop der gebeurtenissen zoals
wij die uit de Confessiones kennen. Guardini bezit een uiterst fijne haast artistieke zin voor de raakpunten God-mens,
natuur-bovennatuur en in een werk over
de ongewone mens en heilige Augustinus
komt dit bijzonder tot zijn recht.
P. van Alkemade
PILKINGTON, Roger, World Without
End. --- MacMillan, London, 1960, 165
pp., 12 s. 6 d.
Het onderwerp en de bedoeling van dit
boek is de verzoening tussen geloof en
wetenschap. Schr. is op de hoogte van
beide en in een pretentieloze praatstijl be~
spreekt hij oude problemen als schepping
en evolutie, wonderen en pijn in de wereld, vrije wil en erfelijkheid, e.d. De verzoening wordt niet alleen bereikt, maar
blijkt uit te bloeien in een veel diepere
kijk op christelijke waarheden, dank zij
juist de ontdekkingen en vondsten van de
wetenschap. Het interessante boekje is
een gelukkige mengeling van degelijke
wetenschapskennis, eenvoudig geloof en
gezond verstand. W. Peters
ARMSTRONG, April Oursler, The Tales Christ Told. — The World's Work,
Kingswood, 1960, 256 pp., 18 sh.
Indien men voor ogen houdt dat de tales
de parabels van de Heer zijn, geeft de
titel van dit boek de inhoud nauwkeurig
weer. Verhalen door de Heer verteld
worden hier naverteld op een wijze die
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hen voor ons begrijpelijker maakt. Het
feit dat het hier over navertellen gaat,
brengt met zich mee dat de verbeelding
een belangrijke rol speelt; dit geschiedt
op niet alleen vertrouwde manier, maar
ook zo dat de parabel werkelijk tot leven
komt. W. Peters

LITERATUUR

ROEMANS R. en Hilda Van ASSCHE,
Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften. Reeks I: Vlaamse Literaire Tijdschriften 1930-1958: 7, Dietsche Warande en Belfort. , — Heideland, Hasselt
1960, VIII 332 pp., ing. F. 260.
,

In de letterkundige kringen van het Nederlands taalgebied is. Dr. Roemans overbekend door zijn verdienstelijke Bibliog-rapháe der Vlaamsche Tijdschriften
(1893 --1930) . Met zijn nieuwe reeks wil
hij de periode van 1931 tot en met 1958
in repertorium brengen. In vier rubrieken: poëzie, proza, toneel, kritiek geeft
hij hier de inhoud van D.W.B. Duidelijke,
en, voorzover wij het konden nagaan,
feilloze registers, verhogen de wetenschappelijke bruikbaarheid van deze bibliografie. Eerlang verschijnt een aflevering over De Vlaamse Gids en een over
het N.V.T. Later volgen de niet-literaire
tijdschriften. Alwie aan studie van de letterkunde doet, zal die bijdragen ten zeerste waarderen. M. De Wachter
,

LIRIS, Leon, Exodus. Vert. van H. C. E.
de Wit-Boonacker. 5de druk. — Baarn,
1960, 714 pp.
Een zeer boeiend relaas van de uittocht
van duizenden Joden naar hun nieuw vaderland, in het bijzonder de reis van de
Exodus, met honderden kinderen aan
boord, vormt — kort gezegd — de inhoud van dit boek. Niet alleen is de
schrijver uitermate goed op de hoogte
van hetgeen er zich heeft afgespeeld in
de periode dat Israël voor de Joden werd
opengesteld, hij heeft zijn talrijke gegevens ook tot een levend en bezield verhaal weten om te scheppen. De erbarmelijke toestanden waarin talloze Joden, geslachten lang, geleefd hebben, en met
name de onmenselijke behandeling onder
het Hitler-regime, heeft de auteur in zijn
verhaal weten te verwerken, waar hij,
teruggrijpend, de levensomstandigheden
schetst waaruit verschillende der huidige
vooraanstaande Israëliërs zijn voortge-
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komen. Zo maakt de lezer kennis met
vroegere toestanden der Joden in Rusland, Polen, Duitsland, enz. Dat deze
„ontkomen" Joden, na zoveel en zo grote
ellende in den vreemde, verbeten gestre-.
den hebben en nog strijden om hun nieuw
vaderland te behouden en hun kinderen
een menswaardig bestaan en veiliger leven te bezorgen, is volkomen te begrijr
pen. Het maakt een diepe indruk te vernemen met welke bovenmenselijke inspanning deze vrijheid moest veroverd
worden. Wanneer de Verenigde Naties
Israël als onafhankelijke staat erkend
hebben, is de strijd nog verre van beëin~
digd. Weinig humaan is wel de houding
van Engeland na deze onafhankelijkheidsverklaring. De ontembare wilskracht en het ijzeren uithoudingsvermogen van de grondleggers van vrij Israël
heeft de schrijver in ettelijke krachtige,
moedige, ja harde figuren uitgebeeld.
Voor het grote, gemeenschappelijke
ideaal: een onafhankelijk vaderland hebben deze mannen en vrouwen eigen geluk, eigen rust, eigen liefde achtergesteld.
Bij wat zij deden en leden, rijst een
groeiende bewondering in het hart van
de lezer. Exodus is een bewogen, aangrijpend boek, dat met liefde en toewijding is geschreven. Joh. Heesterbeek
CESBRON, G., Het is later dan je dacht,
vert. J. van Loon..--- De Goudvink, Antr
werpen, 1959, 339 pp., geb. F. 125.
Aan het klassieke thema van misdaad en
wroeging heeft Cesbron een paar typisch
hedendaagse facetten toegevoegd: de
„kanker-psychose" en het probleem van
de euthanasie. Met zijn bekend talent
maakte hij er een boeiende roman van,
al blijft zijn stellingname tegenover de
moord-uit-medelijden wel wat vaag. Tenslotte heeft de moordenaar alleen maar
wroeging, omdat hij aan zijn beweegreden
twijfelt. De vertaling is verdienstelijk,
maar o.i. te slaafs in de dialogen, waar
het Frans dikwijls op hinderlijke wijze
achter de Nederlandse woorden voelbaar
blijft. F. De Graeve
GREENE, Graham, Omnibus I. , Uitg.
Contact, Amsterdam, 1958, 862 pp., f 10.
Deze Graham Greene-omnibus bevat de
vertaling van de bekendste romans van
deze Engelse auteur: Het geschonden geweten, De kern van de zaak, Het einde
van het spel en De stille Amerikaan. Deze vier, vooral de drie eerste, gelden wel
algemeen als zijn meesterwerken. De Me-
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xicaanse whisky-priester, Scobie en de
twee hoofdfiguren uit Het einde van het
spel, Sarah en Bendrix, zijn algemeen bekende figuren geworden voor iedere romanlezer. Graham Greene heeft zich geschoold aan enige katholieke Franse
schrijvers en de thema's van zijn romans
zijn, zoals bij dezen, zonde, genade en
barmhartigheid. Zijn theologie is vaak
nogal van een zeer persoonlijke allure en
hij neemt nooit ofte nimmer een blad
voor de mond. Zijn schrijfkunst en techr
niek zijn bewonderenswaardig. Voor velen, niet allen, is hij dé grote Engelse
schrijver der laatste jaren.
J. van Heugten
GREENE, Graham, Omnibus H.
Uitg. Contact, Amsterdam, 1959, 781
pp., f 10.
In deze tweede Graham Greene-omnibus
zijn vier andere verhalen verzameld. De
schrijver maakt zelf onderscheid tussen
zijn romans en wat hij noemt zijn „entertainments". Stamboel~expres, Geheim
agent, Heerschappij van de angst en De
verliezer wint, zijn entertainments, zo
men wil, ontspanningsboeken, maar dan
van zeer goed gehalte. Graham Greene

weet de lezer te boeien als geen ander.
Wie een boek van hem begint, zal het
niet licht onuitgelezen terzijde leggen.
Hij is niet alleen een meester in het leggen van een knoop, het verwikkelen van
het plot, maar ook in het scherp en concreet verwerken van de details. De the-.
ma's zijner grote romans, die de wezenlijke levensvreugde beroeren, komen in
de entertainments zo goed als niet ter
sprake. J. van Heugten

DURAND , Suzanne-Marie, Vie. Choix
de textes. — Casterman, Doornik, 1959,
324 pp.
In een vorig werk, Enseignement concentrique, stelde schr. een methode van cul-turele zelfvorming voor, die de lacunes
van een onvolledig of te eenzijdig op
eruditie afgestemd schools onderricht kan
aanvullen, vooral door de analyse van
zorgvuldig uitgekozen teksten. Dit nieuwe boek biedt een bloemlezing die bij
deze methode aansluit: 170 teksten, poëzie en proza, bijna uitsluitend uit de
Franse literatuur, rond het algemeen
thema van het „leven". Hier en daar
wordt door een vraag of een suggestie
aangegeven hoe men tot de diepe zin
van een tekst kan doordringen. Een boek
dat aandachtig leert lezen.
F. De Graeve

BACH, Rudolf, Leben mit Goethe.
Carl Hanser Verlag, München, 1960, 350
pp., DM. 13.80.
Rudolf Bach, meer artist dan geleerde,
heeft zich levenslang met Goethe beziggehouden. Zo heeft hij als Goethe-autodidact een ontzaglijke kennis, wederom
meer als gevoelig mens dan als speculerend geleerde, omtrent de grote dichter
opgedaan. Van dit alles vindt men de
neerslag in dit boek, dat een aantal essays over bepaalde werken van Goethe
en — zoals de auteur het noemt ~ een
Faust-Tagebuch bevat. Het is dus geen
systematisch werk over de dichter. Doch
Bach is zo vertrouwd met de bewonderde
heros en weet zo boeiend over hem te
schrijven, dat de lezer hem overal met
spanning volgt. Het Faust-Tagebuch
houdt zich vooral met het tweede Faustgedeelte bezig en opent onverwachte
perspectieven op dit door velen niet bij
zonder gewaardeerde oeuvre.
J. van Heugten

-

MARTIN, Hugh (Ed.) , A Treasury of
Christian Verse. -^ S.C.M. Press, London, 1959, 126 pp., 9 s. 6 d.
Deze bloemlezing is van uitzonderlijke
waarde. Dit is nauwelijks te verwonderen
indien we al lezende bemerken dat de gekozen gedichten allen Christus zelf tot
onderwerp hebben, dat zij het werk zijn
van Engeland's grootste dichters vanaf
de vroegste Middeleeuwen tot op onze
dagen, en dat geloof meer dan devotie en
het devotionele de keus bepaalde. De inhoud der gedichten is niet steeds even
orthodox; dit is geen reden om niet te
genieten van het schaarse licht dat in de
duisternis toch doordrong en een mens
deed zingen. W. Peters

WEST , Morris, Advocaat van de duivel. Vert. — H. Nelissen, Bilthoven, 303

pp., f 8.90.
Deze roman van de Australische journalist M. L. West heeft nogal opschudding veroorzaakt. Voor een bredere be~
spreking verwijzen wij naar ons aprilnr.

blz. 655 Het feit dat een gehele bevolr
.

kingsgroep in Rome de heiligverklaring
van een merkwaardige zwerver aanvraagt, die na een weinig stichtend leven
tot God en kerk terugkeert — de nucleus
van geheel het boek — is allerminst overtuigend. Er is veel in de roman dat moeilijk aanvaardbaar is, hoe vlot de auteur
ook te schrijven weet. De drang van „het
vlees" is er zeer sterk, sterker dan men
in een boek rond en heiligverklaring verwachten zou. J. van Heugten
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HAUSSERMANN, Ulrich, Friedensfeier:
eine Einführung in Holderlins Christushymnen. — C. H. Beck, München, 1959,
308 pp., geb. DM. 24.
In 1954 vond men te Londen toevallig
een onbekend handschrift van Hölderlin.
Weldra verschenen van deze Christushymne publikaties en gedeeltelijke commentaren. In Háussermanns boek wordt
ze uitvoerig geanalyseerd en besproken.
Chronologisch zou ze vóór de andere
Christushymnen (Der Einzige, Patmos
enz.) geplaatst moeten worden, omdat het
gedicht een passage bevat die duidelijk
aan de oorsprong van alle hymnen ligt.
De vorst van vrede is Christus, de langverwachte gast in een wereld van polytheïsme. De rustige werkwijze, de voorzichtige en toch diep verantwoorde interpretatie belichten een aspect van de „religieuze" Hölderlin, dat niet alleen bij
specialisten maar ook bij de gewone
vriend der letteren een welverdiende belangstelling zal gaande maken.
M. De Wachter
WEYRAUCH, W., Expeditionen. Deutsche Lyrik seit 1945 (List-Bücher, 140).
.— P. List-Verlag, München, 1959, 168
pp., ing. DM. 1.90.
„Lyrik ist eine anachoretische Kunst",
zeide G. Benn. Tenminste voor de moderne lyriek geldt de uitspraak haast volkomen. Weyrauch wilde in deze bloemlezing het materiaal uitstallen, waarmee
de hedendaagse dichters in Duitsland op
expeditie zijn. Hun verzen verraden eensluidend de trek naar de anachorese, naar
de woestijn, waar men alleen is, waar
men om het even wat aan om het even
wie kan zeggen, omdat er toch niets is
waarover en niemand aan wie het gezegd
wordt. Niet alleen de inhoud neigt naar
het hermetische, maar ook de vorm: de
metafoor in alle denkbare variaties schijnt
deze poëzie te beheersen. Terecht heeft
de uitgever zijn keuze zo ruim mogelijk
gehouden: markante dichters --- o.m.
Bachmann, Holthusen, Raeber, Höllerer
--- komen des te beter tot hun recht.
M. De Wachter
Aula-boeken. Het Spectrum, Utrecht.
Prof. Dr. A. G. M. van MELSEN, Natuurwetenschap en techniek. f 2.75. —
De bekende prof. komt in dit interessante
onderzoek tot de conclusie dat de wetenschap eigenlijk nog veel onverklaard laat
en de techniek, met de natuur vergeleken,
nog erg grof is, dat er nog veel te doen
overblijft.
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Pierre TEILHARD DE CHARDIN, Het
verschijnsel mens. f 1.90.. — Een vertaling van het beroemde werk van de Jezuïet-paleontoloog, gebaseerd op de algemene evolutie.
Robert FRUIN, Opstellen over Willem
van Oranje. f 1.75. , Een pocketuitgave
van een viertal belangrijke essay's van
Fruin over Willem de Zwijger, die nog
steeds up-to-date zijn.
Evolutie, de huidige stand van het vraagstuk. f 1.75. — Dit boekje bevat de acht
lezingen die in een symposion te Amsterdam in 1959 door professoren gehouden
werden over het evolutie-vraagstuk.
Prisma-boeken.
Mignon G. EBERHART, Moord in duplo. — Een goed geschreven en boeiende
detective.
Gilbert NIXON, Het leven der bijen. .-Een alleraardigst en spannend boekje
over die wonderlijke insekten, de bijen.
Eric WILLIAMS, Avontuur achter het
ijzeren gordijn. , Williams maakt met
zijn vrouw een auto-tocht door de zuidelijke satellietlanden en beleeft de wonderlijkste avonturen.
G. K. CHESTERTON, De wijsheid van
Father Brown. ~ Een twaalftal short
stories van Chesterton rond de merkwaardige figuur, Father Brown,
Dr. A. D. J. M. VERBEEK, De Franse
revolutie. .--- De Nederlandse arts, Dr.
Verbeek, geeft hier een goed overzicht
en een evenwichtige samenvatting van
die wonderlijke gebeurtenis die de Franse
revolutie heet.
Peter CHARPENTIER, Foto's in kleur.
— Een geillustreerd werkje over het fotograferen in kleuren. Voor foto-liefheb~
bers. R. S.
Pocket-salamanders. Querido, Amsterdam.
Herman TEIRLINCK, Zelfportret of het
galgemaal. ---- Een zwakkere roman van
Teirlinck.
Arthur LEHNING, H. Marsman, de
vriend van mijn jeugd. ^-- Lehning heeft
Marsman van jongs af gekend en vertelt
hier onderhoudend over hem. R. S.
Elsevier-Pocket.
Ikonen. 1960. Een rijk geïllustreerd boekje over ikonen, waarin Prof. Dr. Hendrix, H. Skrobucha en Dra. A. M. Janssens de lezer instrueren over deze kunstwerken der Oosterse Kerk. R. S.
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Pictura-boeken. Het Spectrum, Utrecht.
Thérèse HENROT, België. f
Een rijk geïllustreerd en onderhoudend
geschreven boekje over het innerlijk en
uiterlijk aspect van België. Vertaald.

2.25. —

Ivan GOBRY, Franciscus. f 2.25. — Een
beschrijving van S. Franciscus en van het
Franciscanisme met bloemlezing uit Fran~
ciscus' geschriften. Met vele foto's. Vertaald. R. S.

GESCHIEDENIS

Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. Deel XIV, afl. 1-4, 19591960. — Nijhoff, 's'Gravenhage; De Sikkel, Antwerpen, 368 blz., f 19, F. 285.
Het driemaandelijks tijdschrift Bijdragen,
een levende band tussen de historici van
Noord en Zuid, brengt in zijn laatste
jaargang verscheidene interessante artikelen. Steunend op talrijke verspreid liggende gegevens brengt A. Verhuist een
synthetisch overzicht over de wisselende
geografie van de Vlaamse kuststreek
vanaf de vroege middeleeuwen tot omstreeks 1200. A. M. van der Woude wijdt
een uitvoerig artikel aan de viereneenhalve maand durende crisis bij de Neder~
landse rebellen na de val van Antwerpen
op 17 augustus 1585, terwijl R. Degryse
de oorsprong van de admiraliteit van
Vlaanderen onder Lodewijk van Male
onderzoekt. Na het verschijnen van het
derde deel van zijn Geschiedenis van de
Nederlandse Stam, wijdt Prof. P. Geyl
een markant artikel aan wat onder „het
volk" verstaan moet worden gedurende
de Bataafse republiek. J. A. Bornwasser
ten slotte brengt een interessante studie
over. het Leuvense Collegium Philosophicum in de jaren 1827--1830 en speciaal
over de Duitse bemoeienissen hiermee. In
een der Aantekeningen keert Prof. Geyl
zich op zijn bekende pittige wijze tegen
sommige kunsthistorici die mordicus reeds
vanaf de 15e eeuw een Noordnederlandse
schilderkunst willen onderscheiden van
een Zuidnederlandse. Behalve een 25 recensies van wetenschappelijke werken be
helst deze jaargang de twee halfjaarlijkse
kronieken met een tamelijk volledige opgave van alle wetenschappelijke boeken
en artikelen over de geschiedenis der
Lage Landen. Voor een historicus van
Noord en Zuid blijft dit tijdschrift onontbeerlijk. M. Dierickx

BERCKEL, F. Van, De tragische dood
van Joris Van Severen en Jan Rijckoort
(Abbeville 20 mei 1940) . — Oranje-uitg.,
Zulte, 1960, 180 pp., geïll., ing. Fr. 100,
geb. Fr. 150.
Joris Van Severen (1896-1940), vrijwilliger onder de eerste wereldoorlog, volksvertegenwoordiger van de Frontpartij in
1921-1929 en toen zeer anti-Belgicistisch,
stichtte in 1931 het Verdinaso (Verbond
der Dietsche Nationaal-Solidaristen) , dat
in de jaren vóór de eerste wereldoorlog
in België heel wat aanhangers niet het
minst onder de intellectuelen won. Doel
van de beweging was de vestiging van
een staat, die wij nu Benelux zouden noemen, op autoritaire en solidaristische
grondslag. In tegenstelling met zijn nationalistische periode, verdedigde Van Ser
veren nu de trouw aan vorst en land, en
de weerbaarheid tegen de vijanden van
de staat. Het werpt een schel licht ' op de
scheef getrokken verhoudingen in België,
zo dat hij op 10 mei 1940, samen met een
trouwe volgeling, Jan Rijckoort, werd
aangehouden, en met 70 andere burgerlijke verdachten op brutale wijze naar
Frankrijk gedeporteerd. Samen met twintig van deze gevangenen werd hij door
Franse soldaten, die eigenmachtig optraden, te Abbeville op 20 mei 1940 vermoord. De auteur schreef dit vlammende
boek over zijn vereerde leider en zijn
laatste tien tragische dagen, bij de twintigste verjaring van diens dood, en hij
eist van België rechtsherstel voor deze
politieke moord, terecht. Het boek is degelijk gedocumenteerd en met ontroerende
piëteit geschreven, maar zou op buitenstaanders meer indruk maken indien het
in soberder taal ware gesteld.
M. Dierickx
Geschiedenis der Mensheid, samengesteld
door A. RANDA; in het Nederl. bewerkt
door Dr. O. Noordenbos en E. J. Willems. Deel IV. ,-- De Bezige Bij, Amsterdam; Standaard, Antwerpen, 1959, XIX
± pp. 1227-1712, geïll., geb. Fr. 450.
Voor het vierde deel van de Geschiedenis
der Mensheid beamen wij de lof bij de
bespreking van de vorige drie delen hier
neergeschreven (Streven, 10, 1956~1957,
907 en 12, 1958-1959, 98 en 1084) . Het
handelt over Het rijk der machine (19e
eeuw) en Het rijk der massa (20e eeuw) .
Eerst schetsen de auteurs het geestelijk
en godsdienstig leven, waarbij de schone
kunsten, de wijsbegeerte en de wetenschappen een ruime plaats toebedeeld
krijgen, daarna de techniek en de indus-
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triële ontwikkeling met een uitvóerig ex~
posé over de ontsluiting van de hele aar~
de, en dan pas volgen algemene politieke
beschouwingen en de kroniekachtige geschiedenis van elk land in elk werelddeel.
Betreffende de politieke geschiedenis be~
treuren wij dat de internationale politiek
b.v. in Europa van 1870 tot 1914 niet
afzonderlijk werd behandeld, maar dat de
Verbonden en Ententes telkens bij de be~
treffende landen zijn ondergebracht, wat
een -duidelijk overzicht van de internationale toestand zeer bemoeilijkt. De strakke
systematische ordening schaadt wel eens
aan de chronologische opeenvolging; zo
is het storend op p. 1617 te lezen over
het wereldcommunisme van 1918 tot
1935, terwijl de communistische revolutie
van 1917 pas op p. 1670 behandeld
wordt. Zeer tot ons genoegen heeft de
redactie de gedeelten over Nederland en
België doorgaans herschreven en uitvoeriger behandeld, al valt voor de schone
kunsten b.v. het deel van België wel wat
schraal uit tegenover het deel van Ne~
derland. Een paar fouten: de zgn. „volks~
opstand te Leuven" (p. 1606) in augustus 1914 — die een bloedige repressie
van de Duitsers „veroorzaakte" , is
onlangs door een wetenschappelijke stuc
die van de Duitser Peter Schöller naar
het rijk der legenden verwezen; het Ver~
dinaso streefde de vereniging na van
Nederland en Luxemburg met België en
niet met Vlaanderen (p. 1620) . Om de
primauteit die aan het geestelijke wordt
gegeven, om de universele kijk op de geschiedenis, om de degelijke vernieuwende
behandeling en ook om de mooie kaarten
en platen prijzen wij dit boek aan als de
beste ons bekende wereldgeschiedenis
binnen dit bestek. M. Dierickx
WILS, Lode, De politieke oriëntering
van de Vlaamse Beweging, 1840-1857
(K.V.H.U., Verh. 467) . -- N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1959, 95
pp., ing. Fr. 25.
Waarom was de Vlaamse beweging
steeds vooral rechts en katholiek georienteerd? Om het antwoord te geven op
deze vraag, die hij reeds herhaaldelijk
gesteld heeft, ontleedt Dr. Wils de politieke achtergrond van de Vlaamse beweging, van 1830 tot 1857, tot het ogenblik
nl. waarop het unionisme definitief heeft
afgedaan en de clerico-liberale partijentwist tot het einde van de eeuw de politiek gaat beheersen. Met het unionisme
verdween tegelijk ook de kans op het
ontstaan van een onafhankelijke Vlaam-
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se partij, die a-confessioneel en, uiteraard, democratisch zou zijn. De flamin~
ganten sloten zich aan bij de katholieke
of de liberale partij naar gelang hun levensbeschouwing. Wat kon een liberale
Vlaamse beweging voor de toekomst nog
betekenen, nu zij verbonden was aan een
franskiljonse en ideologisch gedenationaf
liseerde partij? Naargelang een vleugel
in de katholieke partij zich naar een meer
democratische opvatting oriënteerde, begonnen de overtuigde flaminganten in
het liberale kamp naar rechts af te glij~
den. De schets die Dr. Wils van de allereerste oriëntering van de Vlaamse beweging geeft, lijkt ons aan de werkelijkheid te beantwoorden, al blijven er nog
heel wat vraagtekens over, en dat weet
de auteur beter dan wie ook. Het wil
ons voorkomen dat ieder antwoord be
treffende het waarom der rechtse Vlaam~
se oriëntering onbevredigend zal blijven,
zolang de geschiedenis van de Vlaamse
beweging niet sociologisch onderzocht
wordt. In het Vlaamse land, met zijn
bijna uitsluitend katholieke en bovendien
sterk particularistisch en traditionalistisch
(d.i. anti~liberaal) georiënteerde bevolr
king moest de Vlaamse beweging, die
essentieel een volksbeweging is, onvermijdelijk een katholiek stempel krijgen.
Wellicht had, louter abstract gezien, het
socialisme hierin een kentering kunnen
brengen. Maar het socialisme is als partij in Wallonië doorgebroken en kreeg
hierdoor al direct een anti~Vlaamse
geest; de internationalistische en dus in
wezen onvolkse ideologie heeft deze
strekking nog versterkt. K. Van Isacker
DIERICKX, S.J., M., Geschiedenis van
Zingem. 2de dr. — Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1960, 304 pp., 133
ill., 6 ktn., ing. Fr. 110.
Een piëteitsvol werk, door de bekende
historicus gewijd aan zijn geboortedorp,
rijkelijk uitgegeven en overvloedig geïllustreerd met 133 platen en 6 kaarten.
De prettige tekst, die bijna in verteltrant
heel de geschiedenis van de gemeente in
al haar facetten openlegt, maakt dit boek
tot wat men een familie-album zou kunnen noemen voor de Zingemnaren. Maar
het is nog heel wat meer: met dit model
van een dorpsmonografie heeft de auteur
aangetoond hoe nuttig en noodzakelijk
dit soort historisch werk is, waar de ahstracte lijnen van de geschiedenis con~
creet-tastbaar worden, rond het dagelijk~
se leven van de gewone mensen.
K. Van Isacker
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KUYPERS, Julien, De Vlaamse Beweging. Een socialistisch standpunt. —
Ontwikkeling, Antwerpen, 1960, 90 pp.,
ing. Fr. 45.
Grondig omgewerkte herdruk van artikelen, destijds verschenen in Socialistische
Standpunten en Nieuw Vlaams Tijdschrift.
t. In het eerste deel, „de Vlaamse
beweging en wij", toont de auteur wat
het aandeel van de socialisten in een,
van de louter culturele en sentimentele
taalstrijd tot haar wezenlijke economische en maatschappelijke kenmerken herleide, Vlaamse beweging zou dienen te
zijn. Het is een merkwaardig stuk, dat
voor alle Vlamingen het overwegen
meer dan waard is. In het tweede deel,
„het aandeel van de vrijzinnigheid", verstrekt de auteur enkele nieuwe gegevens
over het aandeel van de linksen in de
historische Vlaamse beweging.
K. Van Isacker

op politiek en sociaal gebied, tot aan de
eerste wereldoorlog, terwijl daarna de
echtechristelijke democratie op het West
europees vasteland uitgebouwd wordt op
politiek, economisch en sociaal gebied.
Opvallend is dat, behalve in Nederland,
de protestanten zich eerst na 1880 bij de
christelijke democratie aansluiten. In dit
deel komen talrijke verhelderende tabellen voor, o.a. op p. 392 een indrukwekkend overzicht van de christelijke democratische partijen in de zeven boven vermelde landen. Een kort vierde deel situr
eert de christelijke democratie in het ge~
heel van twintig eeuwen kerkgeschiede
nis. Niet alleen voor politici en historici,
maar voor allen die begaan zijn met de
rol van de leek en zijn zelfstandige verantwoordelijkheid op de gebieden van
politiek, economie en maatschappelijk
leven, is Fogarty's boek uiterst interes~
sant. M. Dierickx

FOGARTY, Michael P., Christliche Demokratie in Westeuropa 1820-1953. Vertaald uit het Engels. r Herder, Freiburg
i.B., 1959, XVI-526 pp., geb. D.M. 45.
In tegenstelling tot het marxisme was tot
nog toe de christelijke democratie, geschiedkundig gezien, weinig bestudeerd.
De bekende Britse katholieke economist
en lid van de labour-party, Fogarty,
voorziet met zijn degelijke, lijvige studie
dan ook in een grote leemte. Christelijke
democratie, zo zegt hij, is: „dat aspect
van de oecumenische of katholieke beweging in het modern christendom, dat handelt over de toepassing van de christen
lijke grondprincipes op de gebieden van
het politiek, economisch en maatschappelijk leven, waarvoor de christelijke leken
verantwoordelijkheid dragen" (p. 498).
In de eerste twee delen van zijn boek
speurt hij naar de wezenskenmerken van
de christelijke democratie: zij eerbiedigt
de menselijke persoon en wijst het libe~
raal individualisme af; zij is pluralistisch,
d.w.z. zij verdedigt de zelfstandigheid
van kleinere groeperingen binnen grotere
verbanden, en keert zich tegen de marc
xistische collectivisatie en gelijkschake~
ling; zij is ten slotte wel conservatief en
gehecht aan diepere waarden, maar niet
traditionalistisch. In het derde deel (p.
171-455) schetst de auteur de geschiede~
nis van de christelijke democratie in België en Nederland, in Duitsland en Frankrijk, in Oostenrijk, Zwitserland en Italië.
Na een tijd van voorbereiding in 18201880, komt een periode van zoeken en
tasten naar concrete verwezenlijkingen

GRISAR, S.J., Jos., Die ersten Antilagen
in Rom gegen das Institut Maria Wards
(1622) (Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. XXII) . — Pontificia Università
Gregoriana, Rome, 1959, 265 pp., ing.
2500 lire.
De Engelse adellijke dame Mary Ward
(1585-1645) stichtte met vijf Britse gezellinnen in 1609-1610 te Sint-Omaars
een religieuze groepering van een heel
nieuwe opvatting, die nu algemeen aanvaard is, maar toen de ergste argwaan
wekte. Zij nam van het instituut van de
Jezuïetenorde over al wat voor vrouwen
paste, wilde geen slot en geen koorgebed,
wenste haar vereniging onmiddellijk on~
der de paus stellen en had als doel de
opvoeding van meisjes en het lekenapos~
tolaat. Toen zij in 1621-1622 te Rome
vertoefde om van de paus de goedkeu~
ring van haar instituut te verkrijgen,
werden daar drie heftige aanklachten
tegen haar stichting ingebracht, twee van
vooraanstaande Engelse seculiere priesters en een van een Benedictijn. Met de
klaarheid en de rust die Prof. Grisar kenmerkt, onderzoekt hij een voor een alle
beschuldigingen en wijst ze volledig af,
behalve een zekere onbezonnenheid van
de „Englische Fraulein" in geldzaken.
Toch zou een decreet van De Propaganda Fide in 1624 en ten slotte de bul Pas~
toralis Romani Pontificis van 13 januari
1631 het instituut ontbinden. Maar reeds
in 1632 kreeg Mary Ward van de paus
verlof om met enige trouw gebleven gezellinnen te Rome te mogen samenleven.
Pas 'op het eind van de 19e eeuw zijn de
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historici met de rehabilitatie van Mary
Ward begonnen. Nu is haar proces tot
zaligverklaring aanhangig en telt het in
stituut boven de 4000 leden over de hele
wereld verspreid. De studie van Prof.
Grisar wordt aangevuld door acht documenten waaronder de drie vermelde aanklachten en door een uitvoerige index.
Wij kunnen de auteur, professor aan de
Gregoriana te Rome, slechts toewensen
dat hij ~ nu hij reeds 30 jaar opspórinr
gen; over dit onderwerp doet ~ na deze
-belangrijke voorstudie weldra een volledige biografie te mogen schrijven van
Mary Ward, naar het woord van Pius
XI, „une femme incomparable", een der
markantste vrouwen uit de hele kerkgeschiedenis. M. Dierickx
LATREILLE, A., e.a., Histoire du catholicisme en France, II: Sous les rois très
chrétiens. r Spes, Parijs, 1960, 510 pp.,
ing. Fr. Fr. 1400.
Het tweede deel van de driedelige Histoire du Catholicisme en France verdient
dezelfde lof als het eerste (Streven, 11,
1957-1958, 400-401) . Kan. Delaruelle en
Prof. Latreille schetsen in dit deel, synf
thetisch en evocatief, het bewogen leven
van het katholicisme in Frankrijk vanaf
Filips August omstreeks 1200 tot aan de
tijd van de filosofen in 1740. De grote
heilige koning Louis IX domineert de 13e
eeuw en maakt er een der hoogtepunten
van het religieuze leven van, waarop een
vervalperiode de katholieke en protestantse hervorming van de 15e- 16e eeuw
zal veroorzaken. Een halve eeuw godsdienstoorlogen woelt dan de grondslagen
van de natie om, totdat een nieuw reveil
van 30 jaar onder Louis XIV de Franse
Kerk hoog laat opbloeien tot in de missies toe. Maar de laatste 35 jaar van
Louis XIV met de volgende 25 jaar vormen een overgang naar de eeuw van de
filosofen. In het boek waarderen wij bijzonder de exposés over het concrete
godsdienstige leven en de volksdevoties,
over de religieuze orden en de ontwikkeling van de doctrine, al wordt ook de
nodige aandacht besteed aan de verhoudingen van Kerk en Staat of beter aan
het herhaaldelijk ingrijpen van de vorst
in louter kerkelijke aangelegenheden.
Hier en daar zouden wij een scherper
formulering gewenst hebben, zoals over
de strijd van Filips de Schone met Bonifatius VIII; misschien is de vulgariserende toon hier wel de oorzaak van. Over
het jansenisme geeft de auteur terecht als
slotoordeel: „Il est incontestable qu'il a
entrainé pour l'Eglise gallicane une dér
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perdition de farces considérable et une
déplorable perte de prestige et de substance" (p. 483) . Eén storende zetfout:
de vijf jansenistische zinnen werden veroordeeld, niet in 1563 (p. 340) , maar in
1653. M. Dierickx
CARY-ELWES, Columba, La Chine et
la Croix, vert. C. S. G. Tunmer (Foi
Vivante, Vie des Missions) . --- Edit. du
Cerf. Parijs, 1959, 178 pp., ing. nf. 12.
Een uitstekende geschiedenis van de katholieke missionering in China: een minu~
tieuse kennis van de bronnen, een volledigheid die nergens de zin voor proporties verliest, een genadeloze objectiviteit.
In de Franse vertaling heeft de auteur
details bijgewerkt volgens de gegevens
van zijn recente onderzoekingen. De bij~
zonder tragische ervaringen van de Chic
nese missie, zoals ze hier helder en met
bezonken oordeel worden beschreven, zijn
van het allergrootste belang en niet alleen
voor historici of missiologen.
F. De Graeve
PSYCHOLOGIE
ALLWOHN, Dr. A., Het genezende
woord. Pastorele gesprekken met de
mens-in-conflict van deze tijd. --- Callenr
Bach, Nijkerk, 1959, 237 pp., f 14.90.
Steeds dringender doet zich de behoefte
gevoelen, dat de zielzorgers zich in de
voorbereiding op hun taak verrijken door
een intensief contact met de psychologie.
Dit boek van Dr. Allwohn doet op treffende wijze uitkomen, hoe een vanuit
echte religieuze bewogenheid voortkomende zielzorg gebruik kan maken van
psychologie. Hoewel de auteur wat te
eclectisch deze wetenschap hanteert, en
ook tezeer toegeeft aan de veel voorkomende neiging om moderne psychologie
vrijwel gelijk te stellen met dieptepsycho
logie, toch wijst hij een richting, die volop de aandacht verdient. Hij schrijft vanuit een protestantse overtuiging, zodat
soms nadrukkelijk een opvatting naar vo~
ren komt, die afwijkt van het katholieke,
b.v. wanneer hij spreekt over het huwen
lijk of over de biecht. Het voornaamste
en meest waardevolle van dit werk is
echter gelegen in de aanduiding van een
mentaliteit, die brengt tot een zeer persoonlijk gerichte zielzorg. Om deze reden
liggen in dit boek ook belangrijke aanwijzingen vervat voor hen, die verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding
van priesters. J. M. Kijm
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ELIËNS, Drs. P. A. M., De volwassen
man. De psychologie van de man vanaf
de eerste volwassenheid tot aan de beginnende ouderdom (Serie „Jaren der
volwassenheid") . — De Toorts, Haar
lem, z.j., 183 pp., 9.50.
Een overzicht van verschijnselen en problemen in de onderscheiden fasen van
het mannelijk bestaan tussen jeugd en
ouderdom. Zowel statistische gegevens
als ideaalbeelden komen ter sprake. Het
refererend en beschrijvend karakter van
dit boek had tot gevolg, dat het eigene
van het mannelijk bestaan in onderscheiding van het vrouwelijke niet duidelijk
naar voren komt, en dat de stijl niet zelden dor blijft door de veelvuldige opsomt
mingen van gegevens. Al blijft er dus iets
te wensen over, voor velen kan dit boek
zeker een goede aanleiding zijn tot bezin~
ning op de opgave en de moeilijkheden,
waarvoor zij zichzelf en anderen geplaatst zien. J. M. Kijm
-S

f

LERSCH, Ph., Algemene psychologie.
(Universitaire bibliotheek voor psychologie) . — Spectrum, Utrecht; Standaardboekhandel, Antwerpen, 1960, 560 pp.,

f

22.50.

Dit boek is een vertaling van een werk,
dat oorspronkelijk getiteld is Autbau der
Person. Sinds 1938 beleefde dit boek in
Duitsland meerdere herdrukken, en ook
in ons land verwierf het als handboek bij
de studie van de psychologie bekendheid.
Deze zeer verzorgde vertaling is gemaakt
door Dr. M. Tijdens-Plet. Het boek biedt
een genuanceerde beschrijving van het
psychisch leven met een bijzonder accent
op het gevoels- en strevingsleven. De
auteur geeft blijk van een zeer rijke en
gave opvatting over de menselijke persoon, die zijn werk ver doet uitsteken
boven de eenzijdige en te beperkte opvattingen, welke in zovele psychologische
publikaties voorkomen. Voor hen, die
gedegen studie willen maken van psychologie, zal deze Algemene psychologie zeker een kostbaar hulpmiddel zijn.
HOESEL, Dr. A. F. G. van, Kijk op
mensen. Voetangels en klemmen bij het
beoordelen van anderen. — Nelissen,
Bilthoven, 1960 2e druk, 111
5.50.
In dit op eenvoudige en enigszins badinerende wijze geschreven boekje maakt de
auteur opmerkzaam op de vele vergissing
gen, die gemaakt kunnen worden bij het
beoordelen van anderen. Het gaat hier
om een uiterst belangrijk onderwerp, en
wij mogen er de auteur dankbaar voor
zijn, dat hij het door zijn sprekende en

pp., f

heldere vormgeving mogelijk maakte velen hieromtrent te beïnvloeden.
J. M. Kijm
KUNST EN
CULTUUR
LUETZELER, prof. dr. Heinrich, Weltgeschichte der Kunst. — Bertelsmann
Verlag, Gütersloh, 1959, 1152 pp., 979 ill.
waarvan meerdere in kleur, geb. DM. 44.
Vroeger reeds hebben wij enkele van de
meest bekende werken van prof. Lützeler

--- Führer zur Kunst, Kunst der Volker,
Vom Sinn der Bau f ormen — besproken
en onlangs nog mochten wij verwijzen
naar zijn laatste Jahrbuch [ur Aesthetik
met het uitgebreide opstel over de abstracte kunst. Al deze studies blijken nu
een aanloop te zijn geweest voor een
omvangrijke wereldgeschiedenis van de
kunst, waaraan Lützeler gedurende twintig jaar heeft gewerkt en die nu in de
Bertelsmann Lexikon-Bibliothek met de
meeste zorg is uitgegeven. De laatste jaren hebben verscheidene enkelingen er
zich aan gewaagd een algemene kunstgeschiedenis van alle tijden en volken samen te stellen. Men kent het beknopte
werk van Germain Bazin: Histoire de
l'art. Zo pas voltooide Louis Hautecoeur
onder dezelfde titel een driedelige kunstgeschiedenis. Elk van deze synthesen vertoont noodzakelijk een persoonlijk aspect.
Bij Lützeler echter is dit persoonlijk aspect van de synthese zeer sterk beklem
toond. De reden hiervan geeft ons Lützeler zelf in zijn voorwoord. Hij heeft
namelijk zijn boek geschreven in de bange
jaren van beklemming en vervolging juist
voor en gedurende de laatste wereldoorlog met het doel in deze studie de
bevestiging te vinden van een zinvolle
wereld. De kunstgeschiedenis van Lutzeler is dus niet op de eerste plaats een
ordening van gegevens en feiten, al zijn
die ruimschoots voorhanden. Zij is een
christelijk-geïnspireerde bezinning, die
haar stof haalt uit de haast onoverzichtelijk geworden veelheid aan kunsthisto~
rische data. Lützeler beperkt zich echter
niet tot deze gegevens. Ook de literatuur,
wijsbegeerte, religie betrekt hij in zijn bet
schouwingen. Nergens wordt hij daarbij
pedant. De rijke gegevenheid weet hij
boeiend te ordenen en te doorlichten. Tot
de bevattelijkheid van het geheel draagt
ook de merkwaardige illustratie het hare
bij. Met onze kritische kortzichtigheid zijn
wij al te licht geneigd om dergelijke synthesen voor onmogelijk te houden. Het is
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ook wel zo, dat vele van deze overzichten voor detailkritiek vatbaar zijn.
Ook het boek van Lützeler is dit. Maar
wij zouden onrechtvaardig zijn om enkele
kleinere vergissingen en onnauwkeurigheden een dergelijk levenswerk dat ons
allen veel te bieden heeft van de hand te
wijzen. G. Bekaert
DEMPF, Alois, Die unsichtbare Bilderwelt. — Benziger Verlag, Einsiedeln,
1959, 328 pp., 40 pl., geb. sfr 39.
Op een ander niveau als Heinrich Lützeler in zijn Weltgeschichte der Kunst
zoekt ook Alois Dempf naar de geestelijke achtergrond van de kunstgeschiedenis. Zijn studie-object echter beperkt hij
tot wat hij noemt de hoogculturen van
het Westen: de drie politieke (Babylon,
Egypte, Griekenland, Rome) en de drie
religieuze (Israel, Byzantium, het Avond-land) . Aan de al te schetsmatige ontle~
ding van deze culturen laat de auteur een
uitgebreid hoofdstuk voorafgaan met zijn
Theorie der Kunst. Teruggrijpend naar
de grote visies van de kunstfilosofieën
der Romantiek poogt Alois Dempf, na
zovele anderen in onze tijd, levensbinding
en levensfunctie van de kunst in het licht
te stellen. Hij plaatst de kunstfilosofie
tegenover de esthetica, die de kunst herleidt tot een genieten van affe „kunst~
werken". De kunstfilosofie ziet de kunst
als „eine Erfassung und Darstellung der
Gesamtwirklichkeit, wie die Religion Erfassung und Erlebnis der Gesamtwirkr
lichkeit ist". Zo krijgt de kunst weer, als
bevoorrecht moment van de geest, haar
plaats naast filosofie en religie. De taak
van de kunstfilosofie is het de ikonologie
of de samenhang van Gods~, wereld- en
mensenbeeld te ontleden, de onzichtbare
wereld van het beeld te achterhalen. Meer
nog dan Lützeler stelt Dempf zich aan
het gevaar bloot soms zeer bestreden hypothesen als wezenlijke argumenten in
zijn betoog te betrekken. G. Bekaert
HESS, Hans, Lyonel Feininger. — W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1959, 360
pp., 28 kl.pl., 74 pl., 51 tek., 364 afb.,
oeuvre-kataloog, 21,5 X 29,7 cm, geb.
DM. 68.
In de reeks grote monografieën over moderne schilders, waarin reeds Macke, Picasso, Klee, Mondriaan, Kandinsky,
Schmidt-Rottluff, Kirchner, Jawlensky
achtereenvolgens hun plaats kregen, verscheen nu een uitstekende studie van
Hans Hess over Lyonel Feininger, de teruggetrokken, maar zeer onafhankelijke
Amerikaans-Duitse schilder, die in de
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groep van Der Sturm terechtkwam, be~
vriend was met de stichters van Der
Blaue Reiter, en als een van de eerste
meesters naar het Bauhaus werd geroepen. Hans Hess kende Feininger persoonlijk. Voor zijn studie kon hij beschik~
ken over het familiearchief van Feininger
en had hij toegang tot heel wat onbenutte
bronnen. Zijn boek is daardoor uitge
groeid tot een uiterst nauwgezette historische studie, waarin wij van nabij de
ontwikkelingsgang van de schilder kunnen volgen vanaf zijn vroegste karikatur
ren tot de minder bekende landschappen
die hij de laatste jaren in Amerika schilderde. Waar de auteur het kon liet hij
de kunstenaar zelf aan het woord, zodat
deze monografie bijna als een posthuum
dagboek van Feininger kan beschouwd
worden. Zoals Feininger het zelf in een
van zijn brieven schreef telt bij hem het
afzonderlijke kunstwerk minder dan het
gehele oeuvre, dat duidelijk langs één
ontwikkelingslijn verloopt. Deze lijn kan
men goed volgen in de goede kleurreprodukties, die met veel zorg werden gekozen, en in de talrijke zwartwitplaten.
Zoals in de andere monografieën heeft
men ook hier een uitgebreide oeuvre-kataloog met talrijke kleinere afbeelding
gen; een overzicht van Feiningers tentoonstellingen, en een volledige bibliograr
fie. G. Bekaert
HANSMANN, Claus, Masken, Schemen,
Larven. — KIESSLING, Paula und Wal~
demar, Liiftmalerei. — HANSMANN,
Claus und Liselotte, Viel kóstlich Wachsgebild. — ROH, Juliane, Ich hab wunderbare Hilf erlangt. — ROH, Juliane, Altes
Spielzeug. , HANSMANN, Claus, Puppen aus aller Welt. , Verlag F. Bruckmann, München, 1957-59, 70 pp., 30
kl.pl per deel, geb. DM. 8.50.
Wie van precieuze dingen en boeken
houdt zal ongetwijfeld een kostbaar genoegen beleven aan deze nieuwe Bruckr
mann-reeks waarin een bonte wereld van
ongekunstelde ver-beelding wordt voorgesteld: de zeer ernstige wereld van het
oude speelgoed, van de poppen over de
gehele wereld, van de volkse maskers uit
het Alpenland, van de „Luftmalerei" der
Beierse huizen, van de wassen devotie
beeldjes en de geschilderde ex-voto's. De
uitgever heeft er werk van gemaakt om
al deze broze en wonderbare dingen in
een aangepaste sfeer voor te stellen. Elk
deel bevat een dertigtal zeer mooie kleurreprodukties. De meeste ervan zijn gemaakt naar opnamen van Claus Hans~
mann, die wel de bezieler van de reeks

1000

BOEKBESPREKING

blijkt te zijn. Hij zelf verzorgde de tekst
van een paar delen. Deze tekst bestaat
meestal uit een beknopte inleiding en een
afzonderlijk commentaar bij de prenten.
G. Bekaert
VARIA

plaatst hij de van vele bekende persoonlijkheden ontvangen antwoorden op de
vraag: wat dunkt u van de Christus?
Voor allen, priesters, leraren en belangstellenden, zal dit een revelerend boek
zijn en de bescheiden wijze, -waarop de
schrijver zelf in dit journaal optreedt, zal
het boek nog sympathieker maken. Het
boek is uiteraard een essay, een proeve,
maar een proeve die voor een groot gedeelte reeds geslaagd mag heten.
P. van Alkemade

Agrarische reconstructie van de Oostelijke Langstraat en bovenland van Neusden (Ruilverkaveling Heusden-Vlijmen) .
~ Uitgeverij Heemkundekring Onsenoort, Abdij Mariënkroon, Nieuwkuyk,
167 pp.
In dit boek, dat een aantal beschouwingen bevat van een dertigtal deskundigen,
wordt een momentopname gegeven van
de voortschrijdende ontwikkeling in bovengenoemd gebied. Praktisch alle opstellen zijn gegroepeerd rondom de komende ruilverkaveling. In het eerste
hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het ruilverkavelingsgebied,
wordt de geschiedenis van de streek belicht, alsmede de natuur en het landschap
en enkele belangrijke technische aspecten. Vervolgens wordt een uitstekend
overzicht gegeven van de agrarische
structuur, met name van de landbouwproblemen, van de veehouderij, de tuinbouw, de zuivelsector enz. Na aldus een
inzicht te hebben gekregen van het gebied in zijn algemeenheid en van de
agrarische structuur in het bijzonder, kan
de lezer daarna iets te weten komen
over de ruilverkaveling zelf. In deze studie worden echter niet alleen de zuiver
technische aspecten bekeken, maar ook
de belangrijkste facetten van de economische en sociale ontwikkeling. Tenslotte
wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke ontwikkeling en aan de problemen
rond het ontwikkelingsbeleid van de
Langstraat. Al met al een goed werk,
dat vooral hen zal interesseren die op
een of andere manier worden geconfronteerd met de problematiek van de streekverbetering. J. van Lierde

BAAREN, Prof. Dr. Th. P. van, Wij
mensen: religie en wereldbeschouwing bij
schriftloze volken. — Erven J. Bijleveld,
Utrecht, 1960, 263 pp., f 12.90.
De volkeren die in de 15e en 16e eeuw
als wilden zijn ontdekt, die in de 18e
eeuw tot natuurvolken werden en in de
19e eeuw tot primitieven, hebben bij de
schrijver een verdediger gevonden die
hen in de eerste plaats als medemens
ziet. Na te hebben geargumenteerd dat
een beschouwing die principieel uitgaat
van een anderssoortige mentaliteit der
primitieven, tot misverstand van die wereld moet leiden, geeft de auteur vervol-.
gens een beschrijving en analyse van de
belangrijkste facetten van religie, werelden mensbeschouwing. Hierbij belicht hij
onder meer: God en de goden, de geesten, de mens en het dier in de primitieve
religieus, de heilige voorwerpen, bepaalde
religieuze personen die in de cultuur der
schriftloze volken een rol spelen, de magie en de kunst. Alhoewel wetenschappelijk goed gefundeerd is het boek niet
enkel en alleen aan te bevelen voor de
vakkundige, dat is de antropoloog, maar
voor eenieder die belangstelling heeft
voor die categorie van medemensen, die
niet of slechts in oppervlakkige mate, of
pas in de laatste eeuwen of alleen in
langvervlogen tijden in contact zijn geweest met en de invloed hebben ondergaan van de euraziatische cultuurvolken.
Een bijzonder boeiend, interessant en
leerzaam boek. J. van Lierde

WESSELING, C.ss.R., P., Ongewoon
Journaal. ^-- Nelissen, Bilthoven, 1960,
269 pp., f 8.90.
De bekende Redemptorist, Pater Wesseling, heeft inderdaad een ongewoon journaal geschreven. Hij bespreekt hierin allerlei voor jonge mensen brandende kwesties, die met geloof en leven te maken
hebben, citeert brieven en gesprekken en
biedt aan het einde der behandelde stof
telkens een min of meer bevredigend en
verzoenend antwoord. Daar tussendoor

DALE, Van, Groot Woordenboek der
Nederlandse taal. Aflevering 13 van p.
1537 tot p. 1664. — Martinus Nijhoff,
's-Gravenhage, 1960.
Er steekt in elke aflevering van van
Dale's Groot Woordenboek een moeilijk
te beseffen arbeid en studie. Men leze
b.v. in deze aflevering de commentaar
van het woord „recht" of „punt". Van
Dale is een onmisbare goudmijn voor wie
de Nederlandse taal vaak te hanteren
heeft. R. S.
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Waarom blije België achter?
Economische en politieke malaise
L. CLAES

H

OEWEL het moeilijk is, de aanvang van een bredere ontwikkeling
of een langzaam zich aftekenende trend precies in een bepaald
jaar te situeren, zullen latere historici waarschijnlijk toch de tweede
helft van 1958 en het begin van 1959 kunnen aanduiden als de periode
waarin de stemming in België is omgeslagen. Het hoogtepunt van de
euforie welke zich van het na~oorlogse België had meester gemaakt,
was de (thans reeds volkomen vergeten) Wereldtentoonstelling in
1958. De aandachtige bezoeker had toen echter reeds kunnen merken
dat België zelf op een aantal moderne gebieden welke het thema van
de Expo vormden, zo goed als helemaal niet vertegenwoordigd was,
dat andere kleine landen ( Nederland, Finland, Noorwegen, Oostenrijk) een betere en veelzijdiger kwaliteit ten toon konden spreiden, en
dat de Belgische deelneming slechts blijk gaf van een sterk vergrote
middelmatigheid het woord waarmede buitenlandse waarnemers hun
indrukken over ons land vaak samenvatten.
Tot het einde van de euforie droeg ook de verkiezingsuitslag van juni
1958 bij. De verslagen socialisten begonnen zich af te vragen, of hun
voorbije regering niet alle essentiële problemen onaangeroerd had gelaten, hetgeen men toch niet had mogen verwachten van een politieke
beweging die grondige structuurhervormingen als de kern van haar
programma beschouwt. De overwinnende C.V.P. van haar kant zag
zich verplicht, het voorzichtig pragmatisme dat haar vorige regeringsr
periode had gekenmerkt, te laten varen en haar aandacht vooral te
richten op de essentiële economische problemen; de wetenschappelijk~
economische kwaliteit van de nieuwe premier, Prof. Eyskens, verscherpte die aandacht. Het algemeen, zij het ook vaag, besef van de
urgentie dezer economische vraagstukken vergemakkelijkte de oplossing van het wereldbeschouwelijk schoolvraagstuk, waarna ook weer
andere kwesties ter hand genomen konden worden.
Het snelle onafhankelijkheidsproces van Kongo bespoedigde 't einde
van de euforie in enkele andere kringen: die van de beleggers in Kongolese aandelen en vooral van de grote holdings die, sedert jaren reeds
verzwakt door de slepende crisis van de kolennijverheid, thans hun
krachtigste pijler zagen wankelen. Het is echter opmerkelijk dat de
Kongolese evolutie niet alleen (vaak overdreven) zorgen heeft gewekt
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over haar economische terugslag op de Belgische welstand; zij heeft de
Belgen ook opmerkzaam gemaakt op het primaat van de politiek, in
Kongo en in het land zelf, en twijfel doen ontstaan aan de politieke zin
welke ons land jaren lang in heel deze kwestie aan de dag heeft gelegd.
Zelfs de Russische Spoetniks hadden een niet onbelangrijke invloed
op dit omslaan van de Belgische stemming. Toen het thema van het
wetenschappelijk onderzoek in heel de westerse wereld op de dagorde
werd geplaatst, stelde men in België vast dat zowel de omvang van de
inspanningen als het bereikte peil ver beneden datgene bleven, wat
men zelfs van een klein land kon verwachten.
Andere kringen maakten zich dan weer bijzonder bezorgd over de
ongunstige demografische situatie van het land: terwijl in andere lan~
den door de stijging van de welvaart een bescheiden „baby boom"
werd verwekt, bleef die bij ons helemaal uit.
Ook de verwachtingen betreffende de Europese Economische Gemeenschap vertoonden een merkwaardige ommekeer. De organisaties
van werkgevers en werknemers waren hiervan de grote voorstanders
bij de openbare mening. Zij zijn dit nog steeds, maar hun enthousiasme
is bekoeld en zij schijnen zich eer neer te leggen bij het onvermijdelijke. De Voorzitter van het Verbond der Belgische Nijverheid, Bekaert,
heeft onlangs verklaard dat de aanpassing van de Belgische economie
aan de EEG door concentratie en rationalisatie verre van algemeen is,
en dat de traagheid, het gebrek aan realisme en aan dynamisme in vele
bedrijfssectoren, hem verontrust.
De wederopleving van de economische conjunctuur in 1958 heeft
deze zich snel verbreidende autokritiek slechts gedeeltelijk kunnen neutraliseren. Het feit dat deze wederopleving in België later in tijd en
minder afgetekend was dan elders, vestigde opnieuw de aandacht op
de structurele tekorten, zoals de geringere groei van het Nationaal Produkt (vergeleken met de andere EEG~landen) , de onvoldoende invesr
teringen, en de te hoge consumptie ( zowel in de particuliere als in de
overheidssector) . Hoewel de huidige C.V.P.-liberale regering juist inzake structuren verdienstelijke initiatieven op haar actief kan schrijven
en een officieel optimisme aan den dag legt dat nu eenmaal bij de propaganda van iedere regering hoort, kwam de onverwachte tussenkomst
van de C.V.P.-voorzitter Lefèvre waarover deze maanden zoveel te
doen is geweest, hierop neer dat deze inspanningen ruimer en diepgaander moesten worden eventueel met een andere regeringspartner,
namelijk met de socialisten. Het schijnt inderdaad thans mogelijk een
brede meerderheid te vormen op een programma in de trant van het
door de heer Lef èvre geschetste, dat voor de snellere economische ex-
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pansie, de volledige tewerkstelling en de sociale vooruitgang economische structuur-hervormingen noodzakelijk acht welke op een grotere
staatstussenkomst zouden neerkomen. De kwestie echter van de sa
menwerking tussen overheid en particuliere sector (b.v. inzake staatstussenkomst bij het opnemen van risicodragende aandelen in nieuwe
ondernemingen) wordt, in tegenstelling met andere landen als Neder~
land, in België steeds op doctrinaire (en dan contradictorische) wijze,
en zelden op pragmatische wijze benaderd, en ongetwijfeld is dit een
van de oorzaken van de Belgische economische achterstand. De liberale
oud~minister Rey sprak onlangs terecht van de „absurde vrees, dat elke
tussenkomst van de staat in de economie het einde van de vrije onderneming inluidt". De ietwat laat komende wijsheid van de vroegere Minister van Economische Zaken kreeg nog een scherper klank, toen hij
over de economische slepende ziekte nummer één, het kolenprobleem,
zei: „nooit heeft men iets minder aanvaardbaar gezien dan de houding
van de patroons der kolennijverheid die sedert vijftien jaar ongeveer
alle regeringsplannen voor reorganisatie van de kolennijverheid bestreden hebben, doch hetzij bij gebrek aan visie op lange termijn, hetzij
wegens overdreven individualisme, nooit in staat zijn geweest een ko~
lenpolitiek te bepalen en een samenhangend programma op te stellen".
Een soortgelijke, zij het ook veel minder scherpe kritiek, wordt thans
ook op het ondernemersbeleid in andere sectoren uitgeoefend, en de
reeds geciteerde voorzitter van het V.B.N., zeker een onverdacht getuige, sprak van de „empirische methodes die al te lang onze industriële
activiteit gekarakteriseerd hebben".
Van een economische malaise naar een politiek onbehagen
Boven hebben we reeds opgemerkt hoe de Kongolese evolutie, over
de economische malaise heen, twijfel heeft doen ontstaan aan de politieke instellingen in ons land. Het was juist de Minister voor Economische Kongolese Zaken, Scheyven, die met zijn verklaring, dat „de
Belgen niet de moed hebben om tijdig hun grote problemen aan te
pakken", aanleiding gaf tot een parlementair debat waarbij de grote
thema's, zoals de inef f icaciteit van de uitvoerende macht, het verminr
derde aanzien van het parlement, en de storende tussenkomsten van de
pressure groups, uitvoerig ter sprake kwam.
Is België, naar de titel van een pas verschenen boek van de Luikse
professor Francois Perin, „une démocratie enrayée'', een democratie
met stokken in de wielen? De pressure groups die hiervoor aansprake-lijk worden gesteld, hebben wij reeds vroeger in dit tijdschrift proberen
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te schetsen 1 ) • Het verschijnsel doet zich natuurlijk ook elders voor,
maar in ons land treden deze pressure groups vaak in een bijzonder
nefaste constellatie op; de laatste twee jaar is hun invloedsveld zeker
verruimd, mede door het feit dat zij gemakkelijker vat hebben op een
regering die slechts op een smalle parlementaire basis steunt dan op
een die b.v. de politieke respondenten van beide grote vakverenigingen
zou omvatten. In het algemeen dient men echter het fenomeen van de
pressure groups niet tragisch op te vatten; men kan hun actie onvermij~
delijk noemen en zelfs nuttig voor het functioneren van een democratisch regime.
Veel belangrijker schijnt ons het verregaand ontbreken van een sociale integratie, waarvan deze groepen slechts een aspect vormen. Co~
ordinatie in de interactie, convergentie van denkbeelden, gelijke gerichtheid van wederzijdse gevoelens, wil tot samenwerking ontbreken
in België nagenoeg geheel en nemen zelfs af, terwijl de tegenstellingen,
de tegenwerking, het dwarsbomen bijzonder frequent zijn. In een re~
cente reportage in Le Monde schreef Rober Guillain; „Iedere Belg
wordt „geklasseerd" in de een of andere categorie die het land verdeelt; de tussenposities zijn zeldzaam, de onafhankelijkheid is bijna ver~
dacht. De tegenstellingen worden niet alleen aanvaard, maar gecultiveerd''.
Dit ontbreken van de wil tot samenwerking verhindert de versmelting van (meestal familiale) ondernemingen en zelfs de goede leiding
van de afzonderlijke ondernemingen, en houdt de sanering van bedrij f s~
takken en hun gezamenlijk optreden op buitenlandse markten tegen
(b.v. in de meubelnijverheid) .
Door het ontbreken van een doelmatig tegenwicht in de overheid en
in de openbare mening heeft de werking van de regionale pressure
groups een ondoelmatige spreiding van de openbare investeringen in
openbare werken tot gevolg, bemoeilijkt zij een rationeel beleid inzake
steenkolennijverheid en lokalisatie van de staalproduktie, heeft zij lange tijd de invoering van een regionaal-economisch beleid tegengehouden en dreigt zij thans dit beleid uit te hollen. Met het blote oog kan
trouwens het ontbreken van een minimale sociale integratie worden
vastgesteld, namelijk in de afwezigheid van iedere ruimtelijke ordening,
waardoor het land haast hopeloos verknoeid is. In verband hiermede
staat trouwens de verouderde administratieve structuur (o.m. de versnippering in ruim 2.600 gemeenten) , wat in het huidige regime prak.tisch niet zal kunnen verholpen worden.
1)

Streven, oktober 1958: Pressure Groups in België.
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Is het regime voor dit alles dan verantwoordelijk, bestaat er een latente crisis van het regime? Het antwoord op deze vraag en de hulp-middelen welke men eventueel kan voorstellen, hangen af van wat men
onder regime verstaat. De optimisten beperken zich tot het vaststellen
van een ondoelmatig functioneren van de instellingen en stellen een
reeks concrete verbeteringen voor, zoals het opleggen van een juridisch
statuut aan de vakverenigingen, het orde brengen in de „parastatale"
sector, een betere regeling van de parlementaire werkzaamheden, de
reorganisatie van de uitvoerende macht, en de morele en financiële
„revalorisatie van de openbare functie" d.w.z. van de ambtenaren. De
pessimisten verwachten hier niet veel van, omdat zij de wortel van het
kwaad zien bij de politieke „decision makers" zelf, die eigenlijk deze
maatregelen zouden moeten doorvoeren. Het valt echter op dat dit wijd
verspreide pessimisme in België niet geleid heeft tot partijvormingen
buiten en tegen de drie „traditionele" partijen en nog minder tot enige
noemenswaardige anti-parlementaire en autoritaire stroming. Het (in
alle betekenissen van het woord) demokratisch klimaat is hiervoor on~
gunstig, de grote scheidingslijnen (ideologisch en Vlaams~Waals) sluiten haar bij voorbaat uit, en de enig mogelijke concrete uitgangsbasis,
namelijk de monarchie, is om tal van redenen niet meer wat zij was in
de periode tussen de twee wereldoorlogen.
Belgische mediocriteit en Vlaams-Waalse tegenstelling
Een crisis van de instellingen is ook in andere landen waar te nemen.
De specifiek Belgische trekken daarvan zijn vooral te verklaren door
iets, waarin men nu precies niet zo heel concreet in kan grijpen: de nationale mentaliteit. De heer Bekaert heeft onlangs nog verklaard dat
„misbruiken op fiscaal gebied, inzake sociale zekerheid en in andere
sectoren niet mogelijk zouden zijn indien de vervalsingen niet vergemakkelijkt werden door de medeplichtigheid van talrijke medeburgers
in al de klassen van de maatschappij". De plantrekkerij, de improvisatie, 't empirisme in al zijn vormen behoren inderdaad tot onze nationale
mentaliteit. De keerzijde van deze medaille is het snelle aanpassings~
vermogen, waarvan wij in de oorlogsr en naoorlogsjaren blijk hebben
gegeven, maar* dit aanpassingsvermogen wordt dan toch weer beperkt
door een conservatieve ondergrond in het nationale karakter. Voor de
huidige economische expansie en voor een evenwichtige economische
groei zijn juist planning op lange termijn, overleg en perfectionisme
onmisbaar, en die ontbreken in België aan alle kanten.
De opvatting, dat de kern van de kwestie in de nationale mentaliteit
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ligt, hoeft nog geen aanleiding te geven tot fatalisme of passiviteit. Zij
overtuigt ons echter wel van de noodzaak om politieke en institutionele
hervormingen na te streven. Een geleidelijk dirigisme ( gewoonlijk leidende tot de oprichting van een nieuwe administratie of nieuwe parasr
tatale instellingen) is ontoereikend, en vaak nefast. Hervormingen
moeten goed „zitten'', voorbereid zijn bij de openbare mening, redelijke
vooruitzichten op efficaciteit bieden, en in een samenhangend geheel
passen.
In verband met de nationale mentaliteit, met de elitevorming (waarop
wij hier niet zullen ingaan omdat wij dit onderwerp in een ander artikel
van Streven reeds hebben aangeraakt) 2 ) en met de instellingen zelf, is
er ook het Vlaams-Waalse vraagstuk. Is dit een „faux problème", een
onbestaand vraagstuk, in de aard van de „old topics" welke zo treffend
worden beschreven door Kenneth Galbraith in zijn Economics and the
Art of Controversy: „Around any old topic the atmosphere of controversy tends, in a measure, to become institutionalized. It is taken for
granted by everyone that where labor is involved or where farmers
are concerned there will always be a row. No one any longer looks
further to see whether the row is important or not. In addition there is,
as on numerous other subjects of controversy, a certain vested interest
in dispute..... On such a topic there is no new research to be done.
There are no new (acts to be learned. The alignment of allies and
enemies and constituents is tolerably certain, so a man can know where
he stands .... In these areas of controversy the resolution of the issue
brings no subsidence in the noise of the battle. The latter has a life
that is separate from the issue itself. Indeed the guns may be at their
loudest when they are Eiring blank ammunition".
Brusselaars zoals Marcel Grégoire (généralement mieux avisé ...) ,
woordvoerders van gecentraliseerde instellingen, vooral economische,
zoals het Verbond der Belgische Nijverheid, buitenlandse waarnemers
zoals Robert Guillain ( die nochtans constateert „que les flamands sont
en of f ensive ou en pleine montée dans la nation'' ) , en over het algemeen allen die bij het nastreven van een ander doeleinde niet willen
gehinderd worden, zijn geneigd de tegenstellingen tussen Vlamingen
en Walen als een van die vals gestelde problemen te beschouwen. Zo
verklaarde nog onlangs de (Waalse) voorzitter van de Belgische Socir
alistische partij, Collard, in het parlement: „Men moet tegelijkertijd in
hetzelfde streven naar werkelijke doeltreffendheid en ware democratie,
een toenadering bereiken tussen de machtsorganen en de regionale
2

) Stre ven, oktober 1959: Wie is wie in België.
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werkelijkheden. Hoe noodzakelijk ook, een gepland beheer der economie moet mislukken indien de organen lijden aan dezelfde kwaal van
concentratie en centralisatie die heden het leven van de natie verstikt".
De waarheid is echter, dat het regionaal probleem, het vraagstuk van
de centralisatie, of algemener het Vlaams-Waalse vraagstuk recht~
streeks of onrechtstreeks verband houdt met ieder ander probleem dat
zich in het land stelt. Het draagt aldus onmiskenbaar tot de onoplosr
baarheid van deze vraagstukken bij, zoals omgekeerd het bestaan van
andere tegenstellingen in het land steeds een duurzaam evenwicht
tussen de verschillende landsgedeelten heeft verhinderd. Men kan dit
op ieder gebied aantonen, maar aangezien België's economische achterstand het uitgangspunt van deze beschouwingen is geweest, kunnen
we hier volstaan met er op te wijzen, hoe de taalscheiding die door het
land en door het bedrijfsleven loopt, het normaal opstijgen van de
krachten in het economische proces afremt. Hoeveel tijd en energie
gaan verloren in de opleiding en in de produktie, door het feit dat
wellicht een kwart miljoen leden van de actieve bevolking in hun
beroepsleven een andere taal moeten gebruiken dan de hunne, en een
ander kwart miljoen van de gehele bevolking een proces ondergaat van
acculturatie, van geleidelijke overgang van de ene taal naar de andere,
zonder dat daar ooit een eind aan komt: zelfs een volledig verfranste
Vlaming blijft in zijn nieuwe cultuur nog generaties lang de zelfzekere
en natuurlijke vormbeheersing missen.
Daarmee komen wij terug bij het „middelmatisme" dat wij in het
begin van dit artikel hebben aangehaald en dat in de grond geen
andere oorzaak heeft dan de onopgeloste dualiteit van het land die
zonder uitzondering alle gebieden van ons openbaar leven beheerst.
Zo gezien is de Vlaams-Waalse tegenstelling geen bijkomstig of vals
gesteld probleem, maar een essentiële kwestie. Een goed Brussels
waarnemer van de Belgische ontwikkeling, M. P. Herremans, heeft
daarom onlangs de verwachting uitgesproken dat, zoals 1955 in het
teken van de schoolkwestie stond, en 1959 in dat van het Kongo-probleem, vanaf 1960 het Vlaams-Waalse vraagstuk zich met volle kracht
zal gaan stellen. Voor zover voorspellingen mogelijk zijn, schijnt deze
gefundeerd.
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EINIG politieke denkbeelden hebben sinds het einde van de
jongste wereldoorlog zulk een enorme weerklank gevonden als
dat van de Europese eenheid 1 ) . In mei 1948 vond te 's-Gravenhage
het eerste congres van Europese federalisten plaats. Op eigen initiatief
kwamen acht honderd prominente Europeanen, vertegenwoordigers
van politiek, industrie en geestesleven in de Ridderzaal bijeen om te
beraadslagen hoe het in oorlog en bezetting geboren krachtige verlanr
gen naar een Europese eenheid verwezenlijkt zou kunnen worden.
Zelden heeft een particulier initiatief zoveel effect gesorteerd. Nog
geen jaar later, op 5 mei 1949, ondertekenden tien Europese mogendheden te Londen het Statuut, waarbij de Raad van Europa in het leven
werd geroepen. Aldus gaven de regeringen prompt gevolg aan een der
wensen, die de Europese opinie spontaan tot uiting had gebracht. Het
Haagse congres mag daarom gekenschetst worden als een historisch
feit van tamelijk uitzonderlijke betekenis.
Omringd door de belangstelling van de gehele wereld ging de jonge
Raad van Europa zetelen te Straatsburg, de stad, die zo lang de Frans-.
Duitse vijandschap had gesymboliseerd en die voortaan het zinnebeeld
van de Europese vrede zou zijn. Het aantal deelnemende landen breid~
de zich zeer snel uit tot vijftien, d.w.z. tot praktisch alle landen van het
vrije West-Europa. Alom leefde men in de verwachting, dat grote
dingen te gebeuren stonden. Over de te volgen weg scheen weinig
discussie mogelijk. Het doel scheen duidelijk. Voor miljoenen Europeanen belichaamde de Raad van Europa in die dagen de hoop op de
Verenigde Staten van West-Europa, zich uitstrekkend van de Scandi~
navische landen in het hoge Noorden tot Turkije en Griekenland in
het verre Zuiden.
Vandaag, anno 1960, kennen wij een groot aantal officiële instellingen, die de eenheid van Europa in hun vaandel hebben geschreven.
Maar de uitdrukking „Verenigde Staten van Europa" is sinds geruime
tijd uit het spraakgebruik verdwenen. Zij doet vandaag zelfs wat ana~
chronistisch aan. De geschiedenis van de afgelopen tien jaar heeft ons
1 ) Alle in dit artikel tot uiting gebrachte opinies zijn voor de strikt persoonlijke
verantwoordelijkheid van de auteur en zijn in genen dele representatief voor de
standpunten van enigerlei organisatie of instelling. Schr.
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veel geleerd. Zij heeft ons illusies ontnomen en teleurstellingen ge-bracht. Maar wij zijn ook veel kostbare ervaringen rijker geworden en
belangrijke winst is geboekt.
Balans van tien jaar
Als winstpunt, waarvan het belang niet hoog genoeg geschat kan
worden, moet zeker het feit worden genoemd, dat de gedachte van de
Europese eenheid in de afgelopen tien jaar uitermate populair is geworden De Europese idee heeft haar weg gevonden naar de brede
bevolkingslagen in onze landen en heeft een enorm prestige verworven.
Vandaag is het grote publiek er werkelijk van overtuigd, dat de Europese eenwording goed en nuttig is, een hoogst wenselijk politiek doeleinde. Alle opiniepeilingen, die terzake in diverse Europese landen
gehouden zijn bewijzen het: een overweldigende meerderheid burgers
verklaart zich telkens opnieuw weer bereid om bij een eventueel plebisciet voor de Verenigde Staten van West-Europa of een soortgelijke formule te stemmen.
Niet minder evident manifesteert het prestige van de Europese
gedachte zich trouwens op andere manieren. Men behoeft maar te zien
naar de gretige haast, waarmede de despoten der moderne reclame
zich, ten behoeve van (soms de meest dubieuze) commerciële doeleinr
den, hebben meester gemaakt van het predicaat „Euro'' of „Europees",
om te beseffen hoe enorm populair dit begrip wel is geworden.
Een ander aspect van de ontwikkeling van de laatste tien jaar werd
zo juist al aangestipt. Wij doelen op het feit, dat de Europese organi.saties als paddestoelen uit de grond geschoten zijn. Er zijn er vandaag
zelfs zo veel, dat men zich mag afvragen of de doorsnee Europese
burger niet hard bezig is verdwaald te raken in deze ware doolhof van
instellingen met soms de meest verwarrende benamingen. Of liever: wij
zijn er heel zeker van, dat zelfs zeer trouwe en geïnteresseerde krantenlezers de weg al lang bijster zijn geraakt. Daarom is het wellicht niet
overbodig hier een zeer summier lijstje te laten volgen.
1. De Raad van Europa is, zoals gezegd, de eerste politieke Europese instelling, die na de oorlog in het leven werd geroepen. Vandaag
zijn vijftien landen lid: Noorwegen, Zweden, Denemarken, IJsland,
Frankrijk, Italië, West-Duitsland, Nederland, België, Luxemburg,
Groot~Brittannië, Ierland, Oostenrijk, Griekenland en Turkije.
2. De OEES ( Organisatie voor Europese Economische Samenwerking) was reeds een jaar voor de Raad van Europa opgericht, doch
had geen politieke maar een technische taak, nl. het bevorderen van de
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onderlinge economische samenwerking. Vandaag zijn achttien landen
lid van deze organisatie: de vijftien leden van de Raad van Europa
plus Zwitserland, Portugal en Spanje. In de naaste toekomst zal de
OEES, naar thans wel zeker is, ophouden te bestaan en vervangen
worden door een lichaam voor Atlantische economische samenwerking,
waarin, behalve de huidige achttien leden, tevens de V.S. en Canada
vertegenwoordigd zullen zijn.
3. De EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) ontwikkelde zich in de schoot van de Raad van Europa. De zes landen van
het zg. Klein Europa (in tegenstelling tot de Raad van Europa, die
Groot Europa vertegenwoordigt) , Frankrijk, Italië, West-Duitsland
en Benelux sloten zich op bijzonder hechte wijze aaneen, onder het
overdragen van een deel hunner souvereiniteit. In de zomer van 1952
trad deze supranationale Gemeenschap in werking.
4. De EEG ( Europese Economische Gemeenschap) , ook wel Gemeenschappelijke Markt genoemd, vormde, evenals
5. Euratom (Europese Gemeenschap voor Kernenergie) een verder
re stap in de richting van de integratie van de Zes. Deze beide nieuwe
Gemeenschappen traden op 1 januari 1958 in werking.
6. De Europese V rijhandelsassociatie, ook vaak aangeduid als
EFTA (European Free Trade Area) of als „Kleine Vrijhandelszone",
treedt in werking op 1 juli 1960. Zij berust op het verdrag van Stock~
holm, dat in de afgelopen herfst is ondertekend door de zeven deelnemers: Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland en Portugal. In het Europese jargon worden deze
zeven landen vaak aangeduid als de „Outer Seven", de Zeven van de
periferie.
7. De WEU (Westeuropese Unie) werd na het échec van de
Europese Defensiegemeenschap in 1954 in het leven geroepen. In
haar huidige vorm functioneert zij sinds 6 mei 1955. Zij telt eveneens
zeven leden: de Zes van de Europese Gemeenschappen plus GrootBrittannië. Ter onderscheiding van de Europese Vrij handelsassociatie
worden de Zeven van de WEU veelal aangeduid als de „Inner
Seven
8. In deze opsomming zouden voorts nog thuis horen een aantal
organisaties als bijv. de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer, de Europese Organisatie voor Kernonderzoek, de Europese Conferentie voor de Burgerluchtvaart, het Intergouvernementeel Comité
voor Europese Migratie enz. enz.
t.

Men ziet het: het aantal officiële Europese instellingen is beslist niet
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gering. Misschien zou men zonder ironie kunnen beweren, dat deze
snelle vermenigvuldiging der Europese instellingen wel heel duidelijk
de populariteit der Europese gedachte illustreert. Men zou voorts, en
zeer terecht, kunnen stellen, dat al deze organisaties, ieder op hun
eigen, vaak zeer specialistisch terrein, uiterst belangrijk concreet werk
verrichten.
Maar er zijn ook schaduwzijden. Een veelheid van instellingen, die
hetzelfde attribuut voeren, behoeft nog geen garantie te zijn voor perfecte identiteit van doelstellingen. Wanneer de eenmakers al te talrijk
worden stijgt de kans op onenigheid. De recente Europese geschiedenis
is in dit opzicht wel heel rijk aan lering. Wij doelen hier natuurlijk in
de eerste plaats op de verhouding tussen de Zes van de Gemeenschappelijke Markt en de Zeven van de Vrijhandelsassociatie, die immers
feitelijk twee rivale groeperingen zijn. De waarlijk absurde situatie
doet zich voor, dat het woord Europa een geheel andere betekenis heeft
in Brussel of Luxemburg dan in Stockholm of Londen. In hoeverre is
het enig-denkbare Europa, Groot Europa, in de afgelopen tien jaar
dichter bij zijn politieke eenheid gekomen?
Een oud conflict
Er is in de afgelopen maanden heel wat gezegd en geschreven over
het geschil tussen de Zes en de Zeven. Zo veel, dat het weinig zin
heeft om nog lang na te kaarten over de huidige feitelijke situatie. Men
heeft aan de Gemeenschap van de Zes verweten, dat zij bezig zijn in
het hart van Europa een exclusieve club te stichten, die zich zelf trots
betitelt als „het enige ware" Europa en die intussen discriminatie uitoefent ten opzichte van de Europese nabuurlanden en mede-leden van
de Raad van Europa. Men heeft aan Groot-Brittannië verweten, met
een zinspeling op Anthony Nutting's recente boek Europe will not
wait, dat de op Brits initiatief haastig in elkaar getimmerde Vrijhan~
delszone niets anders was dan een poging om ter elfder ure nog gauw
een spijker te steken in de banden van „de laatste Europese bus'', die
vertrokken was zonder dat Groot-Brittannië had wensen in te stappen.
Zonder in details te treden omtrent de merites van dergelijke over en
weer gelanceerde verwijten, kan men in alle geval wel zeggen, dat hier
zonneklaar uit blijkt hoe zeer de kern van het geschil tussen de Zes en
de Zeven, al wordt dit dan ook geplaatst in een economische context,
van politieke aard is. Het is een oud geschil. Toen de Raad van Europa
nauwelijks een jaar bestond, in 1950, ontbrandde de crisis voor het
eerst. Toen ging het over het Plan-Schumann en over de vraag wie tot
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de voorgestelde supranationale Kolen-- en Staalgemeenschap zouden
toetreden. Groot-Brittannië, gevolgd en gesteund door de Scandinavische landen, achtte zich zelf niet bij machte om toe te treden en voerde
daartoe degelijke redenen aan. Bij ieder nieuw initiatief, dat de Zes in
de loop der jaren hebben ondernomen, heeft in wezen dezelfde situatie
zich herhaald: bij de plannen voor de EDG, voor de Gemeenschappen
lijke Markt, voor Euratom. Telkens opnieuw ging het conflict niet
alleen over de hoedanigheid en de hechtheid van de voorgestelde Euror
pese binding, over de structuur van het te bouwen Europa, maar
tevens, als men wil, over de dimensies van Europa, met Groot-Brittanr
nië in zekere zin als scharnier.
Omtrent de destijds met enige hoop begroete Westeuropese Unie,
de enige organisatie, waarin Groot-Brittannië onmiddellijk met de Zes
samenwerkt, mag hier worden aangetekend, dat zij niet is uitgegroeid
tot een mechanisme voor een hechtere Europese politieke binding, al
heeft men een aantal maanden geleden te Londen dan ook een nieuwe
poging in deze richting ondernomen. Men krijgt de indruk, dat de
Westeuropese Unie sinds geruime tijd vegeteert. Mettertijd is Europa
aldus beland in de huidige situatie. Er is de groepering van de Zes, die
een politieke groepering is en wil zijn. Er zijn de Zeven van Stockholm,
die zich om politieke motieven tot een nieuwe entiteit hebben gecon~
stitueerd.
Op het ogenblik, waarop wij deze regels schrijven, schijnen de kansen op een vergelijk tussen de Zes en de Zeven te stijgen. De laatste
maanden is er, onmiskenbaar, van weerszijden een zekere wil tot verzoening gegroeid. Over en weer beijvert men zich het conflict niet op
de spits te drijven, en daarmee wordt wel het bewijs geleverd, dat een
Europese geest zeker niet afwezig is. Maar zelfs als er een compromis
tot stand komt, dan nog zullen wij zeer ver af zijn van die nauwe eenheid, die tien, elf jaar geleden zoveel Europeanen voor ogen zweefde.
De Europeanen van het jaar 1960 kunnen niet anders dan constar
teren, dat het blijkbaar enorm moeilijk is om langs wegen der geleidelijkheid tot de eenheid van Europa te komen. De creatie van nieuwe
territoriale inter-Europese groeperingen, van „deel-Europa's'', impliceert, noodzakelijkerwijze, de oprichting van nieuwe inter-Europese
grenzen. Deze grenzen, die nieuwe eenheden omsluiten, mogen ruimer
zijn dan de oude nationale grenzen, maar ze zijn ook onverbiddelijker,
hoger. Er is beslist iets te zeggen voor het standpunt, dat Europa
slechts door een revolutionair en riskerend
het ene en onverdeelde
wilsbesluit kan worden geschapen. Ook dat is een les van de afgelopen
tien jaren.
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Kentering in de Britse opinie
Als de tekenen niet bedriegen, begint er een kentering te komen in
de Britse houding tegenover het Europese continent. Het zojuist genoemde recente boek van de Britse oud~minister Anthony Nutting,
mag men beschouwen als een aanwijzing hiervoor. Het steeds groter
aantal gezaghebbende stemmen in de Britse pers, dat pleit voor toenadering tot Europa, is een andere aanwijzing. Maar ook het officiële
Londen schijnt langzaam van positie te veranderen.
Natuurlijk wordt hier niet gedoeld op de boze en overigens in
verschillende zin geïnterpreteerde uitlatingen, die premier MacMil~
lan bij gelegenheid van zijn jongste bezoek aan Washington aan het
adres van de Gemeenschappelijke Markt heeft laten horen. In de afgelopen maand januari heeft de Britse minister van buitenlandse zaken,
de heer Selwyn Lloyd, in de Raadgevende Vergadering van de Raad
van Europa een niet minder opmerkelijke verklaring afgelegd. Hij
zeide, dat Groot-Brittannië het betreurt destijds niet aan de onderhan~
delingen voor de oprichting van de Kolen~ en Staalgemeenschap te
hebben deelgenomen. Dit is een verklaring van monumentaal gewicht.
Voor degenen, die de gebeurtenissen aan gene zijde van de Noordzee in het afgelopen jaar gevolgd hebben, komt deze ontwikkeling niet
zo onverwacht. Men herinnere zich wat gebeurd is toen de topconferentie van de Grote Vier in de actualiteit begon te komen. De betrekkingen tussen Groot-Brittannië enerzijds en Frankrijk en West-Duitsland anderzijds verslechterden prompt. En de populaire Britse pers was
er snel bij om de uitdrukking „de as Parijs-Bonn" te introduceren en
over kolommenlengtes te exploiteren. Meer verantwoordelijke kringen
te Londen uitten de ernstige vrees, dat de Zes, onder aanvoering van
Frankrijk en West-Duitsland, een gemeenschappelijke buitenlandse
politiek beraamden, waarbij de overige Europese landen niet betrokken
zouden zijn. Iets als een allesbehalve schitterend wereldpolitiek isoler
ment scheen voor Groot~Brittannië te dreigen. Het is alleszins waarschijnlijk, dat de huidige kentering in de Britse opinie ten aanzien van
continentaal Europa haar oorsprong vindt in die dagen.
Men spreekt momenteel over de mogelijkheid van Britse toetreding
tot Euratom. Het is duidelijk, dat zulk een stap niet alleen een enorm
psychologisch effect zou hebben, maar tevens zoals de nieuwe
voorzitter van de Raadgevende Vergadering, de heer Per Federspiel,
het onlangs uitdrukte een werkelijke „brug" zou slaan tussen de
Zes en de Zeven. Voor de Zes zou deze brug des te welkomer zijn,
omdat Groot~Brittannië op het terrein van de kernenergie een merkelijke voorsprong heeft op de andere Europese landen.
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Toekomst van Groot Europa
Zulk een revificatie van de „Inner Seven'' zou een belangrijke stap
vooruit kunnen zijn. Maar de Europese problemen zouden er niet op
stel en sprong mee opgelost zijn. Want Europa is groter dan zeven
landen, ook groter dan twee maal Zeven. In de voorgaande bladzijden
is nauwelijks gesproken over die leden van de Raad en van de OEES,
die buiten de rivale groeperingen vallen en die men, geheel in de stijl
van de moderne Europese aritmetiek, wel zou kunnen aanduiden als
„de vergeten Drie": Ierland, Griekenland en Turkije. Ook zij behoren
tot Europa, zij het niet tot een partieel Europa.
Aan het slot van het politieke debat tijdens de jongste zitting van de
Raadgevende Vergadering heeft de Nederlandse afgevaardigde, de
heer Duynstee ( KVP) , vanaf het Straatsburgse forum de volgende
gedenkwaardige woorden laten horen: „Ik weet niet hoevelen van ons
in deze Assemblée en hoeveel mensen daarbuiten zich rekenschap
geven van het feit, dat wanneer, zoals hoogst waarschijnlijk lijkt, de
OEES verdwijnt en door een Atlantisch organisme vervangen wordt,
de Raad van Europa de enige overblijvende instelling zal zijn geworden, die pretenderen kan de Europese opinie te vertegenwoordigen.
De Zes zijn, naar mijn mening, geen Europa en naar mijn mening zijn
de Zeven geen Europa. De Stem van Europa moet de Raad van Europa zijn. Ik ben van mening, dat de Raad van Europa de Zes, de Zeven
en andere landen moet combineren. De stem van de Raad van Europa
moet luider worden .... want dit schijnt van fundamenteel belang, nu
het denkbeeld van één Europa bedreigd wordt en nu, met het verdwijnen van de OEES, de Raad van Europa praktisch het enige
lichaam blijft, dat geheel Europa vertegenwoordigt
ertegenwoordigt ....".
In deze woorden van de heer Duynstee ligt geheel de huidige Europese problematiek besloten. Juist nu de V.S. en Canada en morgen
wellicht nog andere niet~Europese landen op het punt staan een
nauwe economische samenwerking met Europa aan te gaan, is het meer
dan ooit nodig, dat Europa zich als politieke eenheid affirmeert. Inder
daad, het enige overblijvende kader, waarin dit zal kunnen gebeuren
is de Raad van Europa. Het Grote Europa gaat beslissende tijden
tegemoet.
....

P.S. Juni 1960: Eerst nadat dit artikel werd geschreven vond de Parijse topconferentie haar spectaculair einde. Deze afloop heeft onmiskenbaar een nieuwe stimulans
gegeven aan het Groot-Europese eenheidsstreven.

Robert Schumann
Een herdenking (1810-19b0)
J. VAN ACKERE

N tegenstelling tot Chopin is de glans om Schumann in onze tijd wel
wat getaand. Ons onverbiddelijk anti-romantisch oor wordt hier gestoord door duidelijke onvolmaaktheden: de voortdurende, soms langdradige ontboezemingen van deze „ipsissimus", het gemis aan drama,
contrast, architectuur. Schumann is geen constructeur. Het is wel opmerkelijk dat er over hem zo weinig, ja om zo te zeggen geen analyti-sche werken zijn verschenen, terwijl hij zo gemakkelijk de prooi is geweest van allerlei essayisten. De „constructie" van zijn muziek heeft
hij vervangen door een soort „ademhaling": meestal korte, op en neer
deinende, door kleine pauzen gescheiden zinnetjes, welke zich gemak-kelijk schikken naar het ritme van een kort vers. Vanzelf werd hij dan
ook tot het lied gedreven. Zijn fraze bestaat uit een ogenblikkelijk elan,
een vluchtige droom, een opwellende ontroering, veel meer dan uit be~
dachte bouwstof. In plaats van brede, contrastvolle thema's op te bouwen, neemt hij een kort mozaïekachtig figuurtje, herhaalt en belicht
het op vele manieren, vaak tot vervelens toe. Deze werkwijze past wel
in een intermezzostuk, maar Schumann gebruikt ze ook in zijn finales,
die dan ook gewoonlijk de zwakste delen uit zijn werken vormen. Zeer
typisch is dit in de finale van het derde strijkkwartet.
Ofschoon deze romanticus de mond vol had over de „nieuwe" muziek en in zijn Neue Bahnen, zijn Neue Zeitschriftt en andere agressieve vaandelprogramma's beweerde de muziek te willen vernieuwen,
toch voegt zijn werk zich naar traditie en voorgangers en zag hij de
toekomst meer in de spiegel van het verleden. Wat nieuw is bij hem, is
veeleer een negatief kenmerk: de vrijheid en de fantasie die mede het
romantisch karakter van zijn werk bepalen.
Men heeft beweerd dat Schumanns geestesziekte zijn muziek zou
hebben beïnvloed of gewijzigd. Dit is onzin. Een zieke werkt niet in
crisissen, en bovendien hoeft men slechts zijn laatste belangrijk werk
te beluisteren, de frisse Inleiding en allegro op. 134 voor piano en
orkest, om te beseffen dat deze muziek dezelfde stijl, dezelfde spontane
gevoelskracht heeft bewaard als b.v. het vroegere Pianoconcert op. 54.
Schumann en de piano
Schumanns verhouding tot de piano is anders dan b.v. die van Liszt
of Chopin. Voor deze laatsten is de piano het doel; voor Schumann,
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een middel om een wereld van ideeën en gevoelens tot uitdrukking te
brengen. Liszt is gemakkelijker dan hij er op papier uit ziet ~~ het is
vooral een kwestie van uithoudingsvermogen; Schumann is moeilijker
dan hij er uit ziet, ofschoon we bij hem niet die „weerstand" vinden die
de latere Beethoven als het ware „tegenover" het klavier stelt. Bij
Schumann vindt men niet die aanpassing aan de vertolker, die primaire,
zintuigelijke en motorische functie van het spelen, welke Liszt en Cho.
pin nooit uit het oog verliezen. In de eerste plaats zoekt hij een uitweg
voor zijn psychische belevenissen, de piano kiest hij als middel.
Als een ware vertegenwoordiger van de Romantiek, een tijdperk
waarin muziek en poëzie voortdurend in elkaars tuinen wandelden, was
ook Schumann literair zeer onderlegd. Zijn lievelingsschrijvers waren,
behalve Goethe en Schiller, Lenau, Hoffmann en vooral Jean.-Paul.
Naar de Flegeljahre van laatstgenoemde schrijft Schumann zijn eerste
voldragen werk, de Papillons op. 2 (1830~1831), een op velerlei gebied
kenmerkende compositie. Hiermede doet de poëzie haar intrede in de
pianomuziek. De titel duidt op de vlinderende, grillige vorm die Schumanns muziek zo vaak zal aannemen; de bundel bevat een twaalftal
losse stukjes van wisselend ritme (wals, polonaise, mars, enz.) die ons
in de door Schumann zo geliefde sfeer van het dansfeest (vgl. Carna .
val, Faschingsschwank aus Wien enz.) brengen, waar humor en weemoed dooreen wentelen: de genodigden verlaten het feest in het ochtenduur waarvan de zes slagen aan het slot boven de flarden van wals~
en marsritmen uit klinken .... Reeds hier bekommert Schumann zich
veel minder om virtuositeit dan om de genuanceerde weergave van het
poëtisch onderwerp: de strijd van twee tweelingbroeders, Walt en Vult,
om dezelfde vrouw Mina. Deze twee zinnebeeldige gestalten van één~
zelfde natuur zijn een eerste aanduiding van de dualiteit in Schumanns
gemoed, een dualiteit die zo kenmerkend is voor de romantische ziel
(Heine: Der Doppelgánger; Musset: La nuit de décembre) . Ook Schur
mann splitst zich graag in twee personages, die beurtelings de bladzij
den van zijn muziek zullen schrijven: Eusebius, de sentimentele dromer
en Florestan, de hartstochtelijke. Uit zijn geschriften en dagboeken
spreekt dezelfde tweeslachtigheid: hij springt over van humor op vertedering, van geestdrift op afkeer, soms zonder acht te slaan op flag
rante
rante tegenspraken. En deze romantische gespletenheid spiegelt zich
rechtstreeks in de meeste van zijn werken.
Een voorbeeld hiervan vinden we o.m. in de Davidsbundlertánnze
op. 6 (1837). Met de „Davidsbi ndler" of gezellen van David, bedoelde Schumann de aanhangers van de nieuwe muziek, die onder zijn
leiding te strijde trekken tegen de Philisters. De dansen zijn gebouwd
-
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op een kort ritmisch motief van Clara Wieck, de vrouw welke Schumann in die tijd tegen de wil van haar vader trachtte te veroveren, en
worden beurtelings ondertekend door E. en F. De 2e dans b.v. is geschreven door „Eusebius", d.i. door Schumann-d&dromer. De aandui-ding „Innig", de onbepaalde tonale houding, de herhaling van de korte
zinnetjes maken van deze acht maten een portret van de toondichter,
even typisch als de bekende tekening van Eduard Bendemann, waarop
Schumann met de hand tegen de wang, dromend voor zich uitstaart.
In de 4e dans spreekt „Florestan" de overmoedige: hier is een „Ongeduldig" voorgeschreven, met aandringende syncopen en wrijvingen.
Met een wisselende intensiteit keren beide stemmingen in ieder werk
terug. In de Kin.derscenen spreekt bijna uitsluitend de dromer, in Car.naual op. 9 overweegt de fantast. Dit laatste werk (1834.-1835), een
cavalcade van twintig bonte stukjes, gecomponeerd in een tijd van
breidelloze fantasie, vormt een hoogtepunt in Schumanns pianomuziek.
Elk stukje van deze „scènes mignonnes sur quatre potes" is gebouwd
op vier noten: A, Es, C. H. Deze letters zijn elementen van Schumanns
naam en samen vormen ze de naam van het Oost-Duitse stadje Asch,
geboorteplaats van Ernestine von Fricken, dochter van een rijke baron,
die Schumann ontmoet had bij zijn verloofde Clara en aan wie het
werk is opgedragen. Het belang van deze tafereeltjes ligt niet zozeer
in hun beschrijvende kwaliteiten als in de zielstoestanden, waaruit ze
geboren zijn. Het is alsof Schumann alle droomgestalten die toen voor
zijn geest dansten heeft samengeroepen om aan het schitterende feest
deel te nemen: de vrouwen die in zijn leven lachen, de kunstenaars die
hij in zijn hart draagt en ook de traditionele silhouetten van elk carna~
valsfeest: „Pierrot" wiens hoekige potsierlijke gang we in no. 2 voor
ons zien in de syncopische forte's die iedere zin afhakken, en „Arler
quin", wiens trippelende silhouet in de afgetipte, hoge noten van no. 3
wordt getekend. Chopin herkennen we in no. 12: in een halve bladzijde
wordt hier, veel meer dan een stijlnabootsing, een zorgvuldige ontler
ding van een hele persoonlijkheid gegeven; in het duizelingwekkend
presto van no. 1 scheert de demonische figuur van Paganini voorbij.
Soms legt Schumann voor zijn pianowerken bouwkernen aan, meestal ontleend aan een zinsnede uit een vreemd werk in verband met de
opdracht, b.v. de Davidsbundlertânze op een motief van Clara
Wieck, de Etudes op. 13 naar een thema van vader von Fricken.
Elders leunt hij aan bij de klassieke vormschema's: variatie, fuga, so~
nate. Maar de uitwerking blijft los. De „symfonische studies" die het
thema telkens onder verschillende aspecten voorstellen, zijn op dat
gebied het sterkst. Naast stukken in fuga-vorm (o.m. voor orgel) , zijn
62
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van Schumann ook sonaten bekend. Al dadelijk, in de eerste Sonate in
Fis klein op. 11, merken we dat de vorm Schumann minder ligt. In
plaats van het rustige of dynamische evenwicht van de harmonische
sonatevorm, krijgt men hier de indruk van een naadloos, wanordelijk
opeenvolgen van losse episoden en een verbrokkeling tot kleine passussen. Zo lijkt b.v. het intermezzo „alla burla, ma pomposa", met zijn
recitatieven en aanduidingen als „quasi obae", beter te passen in een
carnavalsuite dan als het trio voor een scherzo. Meer bevredigend is
de tweede Sonate in G klein op. 22. De vier delen schijnen uit een veel
spontaner scheppingsgevoel ontloken en de drie vlugge delen worden
als door één elan meegevoerd: tussenin laat het Andante een melodir
sche zinsnede openbloeien op een voor Schumann karakteristieke wijze.
Maar vooral is hier de pianistieke schriftuur helder en briljant zoals
zelden bij Schumann.
De echte vorm waarin zijn muziek vrij en spontaan leeft, is echter
het „Phantasiestiick", b.v. de Phantasiestiicke op. 12 en op. 111, het
Phantasie -trio op. 88 e.a. Ook het Pianoconcert op. 54 b.v. en de 4e
Symfonie zijn uit „fantasiestukken" ontstaan. Een compendium van
Schumanns pianostijl vinden we ten slotte in de grote Phantasie op. 17.
De melodie krijgt hier nu eens een brede vleugelslag, wordt dan weer
in korte, schertsende ritmische trekken vooruitgestuwd, om van het
„Leidenschaftlich und phantastisch'' naar het „Im Legendenton'' overslaand, beurtelings het woord te laten aan Florestan en Eusebius.
De liederen
Vóór zijn huwelijk in 1840 had Schumann geen enkel lied geschreven. De meeste van Schumanns 245 liederen ontstaan plotseling in dit
„liederenjaar", mede onder invloed van zijn psychisch geluk.
Zijn liederen zijn louter gevoel. Elk dichtermoment herleeft hij in
zijn eigen gemoed en zet het om in muziek. Alle onderwerpen zijn daar~
toe aanleiding: het goud van de dag en het purper van de nacht, de
kelk van een bloem en het glimmen van een traan, het hemeldiertje of
het sneeuwklokje. Zelfs slaagt hij er in, zoals in „Der Nussbaum", een
waardeloos gedicht te metamorfoseren, de onbeholpen uitdrukking van
de tekst te doen vergeten en er alleen het rechtzinnig gevoel uit op te
halen. Geen muziek is innerlijker dan een lied van Schumann: het past
niet in de concertzaal, zelfs niet in het salon. Ook hier is de stem weer
niet het doel maar het middel. De gevoelsinhoud bepaalt het klankbeeld: meer dan zijn tijdgenoot Schubert en Mendelssohn zoekt Schumann naar een interpretatie van het woord en de tekst. Soms raakt zijn
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klankbeeld de grenzen van de vocale mogelijkheden. „Ich grolle nicht"
is daar een voorbeeld van: één lange kreet van passie.
Oppervlakkig gezien lijken de liederen van Schubert en Schumann
van hetzelfde type. In wezen zijn ze grondig verschillend. Schubert
gaat van de stem uit, Schumann herinnert er ons bijna steeds aan dat
hij in hoofdzaak een klaviertoondichter was. Bij hem is de taak van de
piano veel belangrijker. We zien dit in liederen als het veelgezongen
„Der Nussbaum", waarin de arabesken van de begeleiding bijwijlen de
indruk geven dat het kleine lied een pianostuk is, of in „Schflne Fremde'', waarvan de begeleiding als een „Phantasiestiick" voor piano afzonderlijk kan gespeeld worden. Elders staan stem en piano contrastrijk tegenover elkaar, b.v. „Im Traume" uit Dichterliebe. En vaak,
waar de ontroering te machtig wordt en de stem blijft stokken, wordt
het aan de piano overgelaten de verhevigde momenten te commentariëren. Dit is het geval b.v. in de naspelen van Dichterliebe op teksten
van Heine en Frauenliebe und Leben op teksten van Chamisso.
Liederkreis op. 39 naar gedichten van Eichendorf,f , is een echt breviarium van de Duitse Romantiek. Hier vinden we al de thema's terug
die het romantisch gemoed kwellen of verrukken: natuur, liefde, de
dood, het zwerven, het woud, de nacht. „Mondnacht" b.v., dat Schur
mann in 1840 gecomponeerd heeft ergens in de omgeving van Berlijn
toen hij aan het raam een lentenacht vol sterren aanschouwde, toont
ons goed de betekenis van het lied bij Schumann: zeer beperkt van gegeven, onmetelijk van innigheid. Alleen reeds de enkele maten van het
voorspel herscheppen de hele extatische sfeer van het gedicht. Een
klein dalend motief en enkele harmonische toetsen vervloeien in een
rustig slaand ritme. De melodie kan niet eenvoudiger zijn: een zesvour
dige herhaling van een kleine zin door enkele uitgekozen basnoten
afgewogen, waartussen voortdurend de ritmische noot klopt. Geen
enkele overtollige klank, geen enkel verkeerd prosodisch accent. Zo
stellen ook de zestien kleine liederen van Dichterliebe geen formele
problemen. Deze muziek ontzenuwt elke analyse. Ze is louter stof van
poëzie, klankgeworden gevoel.
Kamermuziek
Schumanns kamermuziek valt geheel in een latere periode, na de
liederenbloei van het huwelijksjaar. Bijzonder vruchtbaar op dat gebied
was het jaar 1842, waarin de drie Strijkkwartetten, het Pianokwartet
op. 47 en het Kwintet op. 44 ontstonden.
De strijkkwartetten ontstaan na een intensieve studie van de klas.-
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sieke types van het genre, vertonen alle drie dezelfde algemene trekken
en zijn volkomen traditioneel van opvatting: Schumann tracht er zijn
persoonlijk temperament op de schrijfwijze van Bach en Beethoven te
enten. De oplossing is halfslachtig en brengt niets persoonlijks. Van
een thematisch conflict is geen sprake. Het gelukkigst spreekt Schur
mann zich uit waar hij niet tracht de klassieke breedopgezette vormen
te evenaren, b.v. in het Assai-agitato van het derde kwartet dat eigenlijk als Scherzo fungeert maar formeel nogal onbepaald blijft.
Het kwintet op. 44 begint met een van Schumanns vurigste thema's.
De finale, vaak het zwakke punt bij Schumann, is hier werkelijk geslaagd en vormt een schitterende bekroning. Een expressieve pauze
bereidt de intrede van het aanvangsthema voor dat, samen met het
thema van de finale, in een glansrijk stretto wordt gedreven, een apor
theotisch f ugato, waarmee een der merkwaardigste en helderst gebouwde composities van Schumann wordt afgesloten.
Behalve het klavierkwartet en twee vioolsonates van 1 85 1 zijn nog
een aantal trio's te vermelden. In deze latere werken heeft het thema
over het algemeen tegenover het gevoelsmotief van vroeger een bredere
ambitus gekregen en wordt het duidelijker volgens klassieke schema's
ontwikkeld. Gedeeltelijk is dit te danken aan de invloed van zijn vriend
Mendelssohn, voor wie hij een onbeperkte bewondering koesterde;
verder aan de studie van Bach en het contrapunt, waarvoor Schumann
zich steeds meer ging interesseren. Behalve uit de schetsen blijkt dit
ook duidelijk uit de vele romantische passages: b.v. het middendeel van
het scherzo uit het Trio in D klein en verschillende passussen in de
hoekdelen van het tweede Trio op. 80. Toch kan men deze passussen
bezwaarlijk met een echt „polyfone" stijl vergelijken, of van een „con~
trapuntale" schrijfwijze spreken; in de grond blijft Schumanns vorm
van een traditioneel, om niet te zeggen conventioneel type. De hoekdelen zijn daarbij steeds in sonatevorm opgevat. Het al te uitsluitend
gebruik van het middenregister der instrumenten — in tegenstelling
b.v. met een Ravel die in zijn Trio zo handig de extreme registers wist
uit te buiten — maakt dat Schumanns trio's niet vrij blijven van mono-'
tonie en kleurloosheid.

,

Orkestmuziek
Ook de orkestmuziek kreeg haar beurt slechts in de latere periode
van Schumanns leven, van 1 84 1 af; na 1850 krijgt zij een stimulans:
Schumann fungeert dan als dirigent te Düsseldorf.
De vier symfonieën geven van Schumanns kunst geen karakteristiek
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beeld. Veel meer voelt hij zich thuis in de intieme vormen: het klavier,
het lied, de kamermuziek. Vele delen, vooral in de langzame bewegingen, klinken als begeleide zangmelodieën, terwijl vaak de sonoriteit van
de piano eenvoudig op de orkestinstrumenten werd overgebracht. Men
heeft echter zowel de lyrische kwaliteiten als de orkest-technische gebreken van deze symfonieën opgeschroefd. Er zijn zwakke passussen:
het melos mist kernachtigheid, is conventioneel van bouw en ietwat
flauw~sentimenteel van uitdrukking; daartegenover klinken vele episoden orkestraal werkelijk goed. De scherzi, vooral die van de 2e en 4e
symfonie, onderbreken op een gelukkige wijze de te lang uitgerafelde
dialectiek van de inzet en de langzame beweging. Van de drie types
welke Schumann op concertgebied heeft beoefend, beantwoordt het
Pianoconcert in A klein op. 54 het best aan de eisen van de vorm,
vooral in het eerste deel, door de krachtige, contrastrijke dialoog en de
concertante tegenstellingen waarin ook de orkestinstrumenten, b.v. de
klarinet, solistisch worden betrokken. Overal wordt de virtuositeit be~
paald door psychologische beweegredenen; nooit is ze er om haar zelf,
ook niet in de cadens die een afstraling wordt van de poëtische sfeer
van het concerto, een subjectieve belichting van de twee hoofdmotieven in een echte Schumannpolyfonie verweven.
Het Concerto voor Cello (1850) begint met een breed smachtende
melodie, waarvan de ruimere ambitus kenmerkend is voor de latere
periode. Maar na dit prachtige begin worden, tot aan de zwakke,
levenloze finale de fouten duidelijker: het gebrek aan contrast, het te
lang uitspinnen van de matte droomsfeer en het niet zeer gelukkig
aflijnen van het solo-instrument tegenover het orkest. Een vioolconcert
is pas een twintigtal jaren geleden teruggevonden te Berlijn.
Aan de koor- en toneelwerken, die thans bijna volkomen in vergetelheid zijn geraakt, heeft Schumann nochtans met hardnekkigheid en
liefderijke geestdrift gearbeid. Met de opera Genoveva beoogde hij
niets minder dan een anti--Wagneriaanse, persoonlijke gestalte aan dit
genre te geven, waarin hij niet geslaagd is. Van zijn Faust (18431 853 ) en Manfred (1848) hoort men nog alleen de ouverture tot het
laatstgenoemde werk, waarin het gespleten gemoed van Manfred is
verdicht, een figuur waarmee Schumann, die toen accuut aan zijn kwaal
leed, zich met leedvermaak vereenzelvigde.
Schumann oudmodisch? Het klavier preludeert met enkele noten en
een mensenstem heft een melodie aan, klankschoon en puur. Vermoer
delijk zal dit lied van Schumann voortklinken nadat vele van de hoog-hartige kunstspeculaties van onze tijd in vergetelheid zijn geraakt.

MARTIEN J. G. DE JONG

Mysterieuze machten
in het volksgeloof
Proeve van een inleiding
OK voor de meest moderne mens blijven bepaalde gebeurtenissen uit ons
dagelijks leven met een waas van geheimzinnigheid omhuld. Hij weet
zich, om zo te zeggen, bezorgd van de wieg tot het graf, maar omtrent die wieg
en dat graf zelf geeft de bijna almachtige staat hem geen antwoord. De geboorte en de dood zijn voor hem slechts wijzigingen in de administratie en voor een
bepaalde groep twintigste-eeuwers zouden ze misschien alleen maar biologische
verschijnselen moeten zijn. Gelukkig is dit laatste geenszins het geval. Rond
geboorte en dood hangt voor ieder van ons nog steeds iets van het mysterieuze
dat tegelijk boeiend en angstaanjagend is. Het administratieve apparaat blijft
hier in gebreke en ook de talloze wetten, voorschriften en maatregelen van
bestuur blijven het antwoord schuldig. De mens staat hier alleen, mèt zijn zg.
gezond verstand .... dat eveneens tekort schiet. Er blijkt ruimte te zijn voor
invloeden die wij niet onder controle hebben en wier onbekendheid een zekere
vrees inboezemt. Hier begint het spel der geheimzinnige machten waarover ik
het in dit opstel hebben wil. Het zal zonder meer duidelijk zijn dat de betekenis
van dit spel groter wordt, naarmate er in een bepaalde samenleving meer verschijnselen zijn die de mens niet verklaren kan uit de zichtbare werkelijkheid
rondom hem. De proef op de som leveren de waarnemingen van het leven der
natuurvolken. Bij primitieve stammen wier objectieve kennis of „wetenschap"
het geringst is, blijkt het geloof aan geheimzinnige machten het sterkst en het
meest uitgebreid. Er zijn dan bijna geen gebeurtenissen meer die men niet op
een of andere wijze in verband zoekt te brengen met onbegrepen machten welke
van bovennatuurlijke aard worden geacht. Zo hebben alle primitieven de overtuiging dat een ziekte steeds het gevolg moet zijn van onzichtbare, boosaardige
invloeden; en op de Trobiand-eilanden bij Nieuw-Guinea leven zelfs stammen
voor wie een dagelijks voorkomend verschijnsel als de zwangerschap zo'n raadselachtige zaak is, dat zij deze toestand toeschrijven aan de bevruchtende inwerking van geesten. Door te spreken van bevruchtende „geesten" en boosaardige
„invloeden", heb ik reeds aangeduid dat de natuurmens geneigd is een indeling
te ontwerpen voor de geheimzinnige machten wier bestaan hij vermoedt. Hij
gaat proberen deze machten te concretiseren, en geeft ze naam en vorm waardoor ze nader worden bepaald.
Bijna alle natuurvolken geloven in het bestaan van geesten of zielen, die
huizen in levende wezens en voorwerpen. Alles wat wordt waargenomen, heeft
dus tevens een onzichtbare ziel. Het feit nu dat zo'n ziel zich kan verplaatsen
en blijft voortleven na de dood van het lichaam waarin zij thuishoort, verklaart
de aanwezigheid van allerlei „loslopende" geesten die kwade of goede bedoelingen kunnen hebben. Dit zg. animisme verduidelijkt enerzijds waarom er
wilden zijn die de zielen van hun gestorven voorouders spijs en drank voorzetten, en het maakt anderzijds verklaarbaar waarom Europeanen aan witte
wijven en andere spookverschijnselen kunnen geloven, en ook niet terugschrikken voor het denkbeeld dat een heks zich kan schuilhouden in een zwarte kat,
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een pad of een ander dier. In het voorlaatste geval hebben we te doen met een
geest die de gestalte van een spook aanneemt; het geval van de heks is een
kwestie van „zielsverhuizing", omdat haar geest tijdelijk verblijf heeft gekozen
in het lichaam van het dier. Vandaar de in het volksgeloof gangbare mening
dat iemand die de moed heeft een spokend beest te verwonden of te doden, in
feite de heks zelf treft. Ik geef een tweetal voorbeelden uit West-Brabant. Een
boer uit Klundert die een spokende kat door de kop schoot, vermoordde daardoor een vrouw die in de nabijheid woonde: zij werd dood op bed gevonden
met een wond in haar voorhoofd. Het vroegere volksgeloof kende een soortgelijk verhaal over een moeder te Roosendaal, wier kind was behekst. Toen zij
een pad die zich op de borst van het kind bevond de beide voorpoten had afgesneden, kwam er een oud vrouwtje met afgesneden polsen bij de dokter!
Niet ieder onbegrijpelijk verschijnsel wordt door de primitief toegeschreven
aan de activiteiten van geesten. Even belangrijk als het animisme, is het zg.
orendisme. Onder „orenda'' of „mana" verstaat men een onpersoonlijke 'kracht
die eigen kan zijn aan mensen, dieren en voorwerpen. Het orenda van mens en
dier zetelt o.m. in de afscheidingen van hun lichaam en het is om die reden dat
bloed, speeksel en zelfs uitwerpselen van zoveel belang zijn in de volksgeneeskunde: zo stond nog in 1953 te Lübeck een volksgenezer terecht die zijn patiënten had behandeld met urine en paardemest. Bij de natuurvolken noemt men 'n
voorwerp dat orenda draagt wel „fetisj". De tovenaar die zo'n fetisj in zijn
bezit heeft, kan door er bepaalde handelingen mee te verrichten het daarin huizende orenda actief maken en voor eigen gebruik aanwenden. De mogelijkheden zijn daarbij zeer verschillend. Een fetisj kan bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van het land bevorderen, maar hij kan ook worden gebruikt om de
mensen te verdedigen tegen eventuele kwade bedoelingen van geesten die
(krachtens het animisme !) voortdurend over de aarde rondwaren.
Het feit dat het orenda ten eigen bate kan worden aangewend, is zeer belangrijk. Wat hier gebeurt, is immers niets meer of minder dan een greep naar de
geheimzinnige macht die de mens omringt. De rollen schijnen omgekeerd: het
onbekende en vreesaanjagende wordt onderworpen aan de mens zelf, die er
naar willekeur over beschikken gaat. We zijn daarmee gestoten op het verschil
tussen religie of godsdienst enerzijds en magie of tovenarij anderzijds. Van het
eerste spreke men als de mens zich afhankelijk weet van onbegrepen machten
waaraan hij zich onderwerpt en waarvan hij nederig bepaalde gunsten kan af,,bidden' . Bij magie of tovenarij liggen de zaken anders. De mens wil dan het
onbekende gaan beheersen. Hij meent eveneens dat er mysterieuze krachten zijn,
doch inplaats van zich daaraan te onderwerpen, tracht hij juist het omgekeerde
te bewerkstelligen en daardoor het bovennatuurlijke op eigenmachtige wijze tot
zijn eigen voordeel aan te wenden.
Over de ouderdom van beide verschijnselen kunnen de geleerden het maar
moeilijkeens worden. Men heeft wel gemeend dat er aan het religieuze tijdperk
een periode van tovenarij was voorafgegaan en beriep zich daarvoor op de praktijk van bepaalde natuurvolken, bij wie de magie welig tierde en de godsdienst
scheen te ontbreken. Anderen ontdekten evenwel dat er ook primitieve stammen
bestonden die geloofden aan onsterfelijke goden van wie het bestaan der wereld
afhankelijk werd geacht: op grond daarvan kwamen zij tot een tegengestelde
opvatting. Ik kan dit probleem hier verder laten rusten, maar wil er terloops
even op wijzen dat de mensen die een kleine tweehonderdduizend jaar geleden
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leefden, blijkens speleologische onderzoekingen reeds aan een opperwezen geloofden, terwijl de rotstekeningen uit de ijstijd waarop tovenaars staan uitgebeeld daarentegen „slechts" vijftigduizend jaar oud kunnen zijn. Wat ons thans
interesseert, is echter iets anders. Met name het feit dat religie en magie in de
primitieve gemeenschappen naast elkaar voorkomen. Er heerst verdraagzaamheid en conservatisme op het gebied der geheimzinnige machten: een oude
opvatting ruimt niet gemakkelijk het veld voor een nieuwe, maar duldt deze
wel naast zich. De godsdienst van de Neandertaler, d.i. de mens die voor de
laatste ijstijd leefde, is misschien niet veel afgeweken van bepaalde religieuze
denkbeelden die men thans nog aantreft bij jagersvolken in Siberië ! Wie zich
bezighoudt met de momenteel nog onder het volk levende voorstellingen van
onbegrepen en bovennatuurlijke machten, dient met dit verdraagzame conservatisme terdege rekening te houden. Ik wees reeds op orendistische en animistische resten in de hedendaagse volksgeneeskunde en in het nog levende geloof
aan spoken en heksen. Wie de activiteiten van laatstgenoemden beschouwt,
ontdekt ook de magie: aan de heks immers wordt het vermogen toegeschreven
om naar believen over mysterieuze machten te beschikken. Hiermee is aangeduid wat wel de „natuurlijke laag" in het volksgeloof wordt genoemd. Animisme, orendisme en magie liggen op de bodem van het geloofsbewustzijn.
Behalve de „natuurlijke laag" onderscheidt men nog een „historische laag"
in de „volksgelovige'' voorstellingen. Alvorens daarop in te gaan, wil ik echter
de reeds meermalen gebruikte term volksgeloof toelichten. We moeten m.a.w.
eerst even vaststellen waar we het nu eigenlijk over gaan hebben. Welnu. Afgezien van de door een bepaalde gemeenschap kritiekloos aanvaarde overleveringen die minder op het bovennatuurlijke betrekking hebben en die hier voorlopig buiten beschouwing kunnen blijven, versta ik onder volksgeloof: het
geloof van het volk in bovennatuurlijk geachte machten, voorzover deze niet
worden verklaard door de kerkelijke godsdienst. De op deze wijze aangewende
term „volksgeloof" dekt dus niet alle religieuze gevoelens, maar alleen die,
welke afwijken van het officiële geloof. Tegenover deze beperking staat echter
een uitbreiding. Ons officiële, kerkelijke geloof is een godsdienst en omvat dus
niet de magie; het volksgeloof is daarentegen zowel religieus als magisch. De
geloofsvoorstellingen van het volk bestrijken in onze streken dan ook een groter
gebied dan het kerkelijk geloof, dat meestal kan worden gelijkgesteld met het
Christendom. Het volksgeloof omvat behalve de boven reeds aangeduide
overleveringen de religieuze èn magische opvattingen en praktijken van het
volk, die gedeeltelijk te verklaren zijn uit de „natuurlijke laag" van het geloof sbewustzij n, en die voor een ander gedeelte kunnen worden beschouwd als heidense resten die al dan niet zijn gewijzigd onder invloed van het Christendom,
of als ongeoorloofde interpretaties en vervormingen van bepaalde elementen uit
het Christendom zelf.
Het zal duidelijk zijn dat de zojuist genoemde resten, interpretaties en vervormingen, benevens de voorlopig nog te verwaarlozen overleveringen van
minder bovennatuurlijke aard, de „historische laag" van het volksgeloof vormen. Tot beter begrip van deze tweede „laag" herinner ik aan enkele bijzonder..
heden over de bekeringsgeschiedenis van onze Germaanse voorouders, die
worden medegedeeld in de Altgermanische Religionsgeschichte van Dr. Jan de
Vries. Zoals gezegd, is het geloof in bovennatuurlijke machten verdraagzaam
en conservatief. Daarom moet men zich niet voorstellen dat de bekering der
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Germanen een plotselinge ommekeer in hun geloofspraktijk heeft te weeg
gebracht. Als de christelijke geloofsverkondigers enige kans wilden maken op
succes, dan konden ze maar één weg bewandelen. Dat was die der geleidelijkheid. Vandaar dat ze de raad van paus Gregorius de Eerste opvolgden en zo
nauw mogelijk aansloten bij de bestaande (heidense !) gewoonten. Zo ontstond
aanvankelijk een „gemengde" godsdienst. Er waren bijvoorbeeld lieden die
weliswaar in Christus geloofden, maar voor wie dit geen bezwaar was om bij
zeereizen en moeilijke ondernemingen de oude Germaanse god Thor aan te
roepen. In het jaar 610 vond te Bregenz aan het Bodenmeer een feestelijk
bieroffer plaats ter ere van Wodan, waaraan zowel heidenen als christenen deelnamen, en in diezelfde periode bestond er een kerk met twee altaren: één om
het christelijk misoffer aan op te dragen en één voor de heidense offerdiensten!
Ook kwam het voor dat germaans-heidense gebruiken bleven voortbestaan,
maar voorzien werden van een christelijke inhoud. Dit was bijvoorbeeld het
geval met de „bezwering" . Daaronder verstaat men het uitspreken van een
toverspreuk die de mens in staat zou stellen iets te bewerkstelligen wat normaliter maar zeer moeilijk of in het geheel niet te bereiken is. Prachtige voorbeelden zijn te vinden in het Finse volksepos „Kalevala'', maar ook in de oudhoogduitse literatuur treft men nog enkele bezweringsformulieren aan. Zeer bekend
is de tweede Merseburger Zauberspruch, ter genezing van een paard dat 't been
verstuikt heeft. In deze tekst, die misschien uit de achtste eeuw stamt, staan de
namen van Germaanse goden. Ik noem Wodan, Freya en Balder. Een andere
oudhoogduitse tekst wordt aangeduid als de Lorscher Bienensegen. Daarin
komen echter reeds de namen van Jezus en Maria voor ! Zoals bekend, speelt
de bezwering in de vorm van belezen, afbidden of zegenen nog steeds een
belangrijke rol in het volksgeloof. Men mene echter niet dat zij zich altijd manifesteert in de verchristelijkte vorm die reeds in de oudhoogduitse tijd valt waar
te nemen. In 1912 werd in de omgeving van de Zuidnederlandse stad Brugge
nog een spreuk gebruikt waarin de Germaanse god Odin wordt genoemd en
waarvan de inhoud bovendien treffende overeenkomsten vertoont met de meer
dan duizend jaar oude tweede Merseburger Zauberspruch.
In de oudhoogduitse spreuk leest men o.m.:
Phol ende Wodan vuorun zi holza.
du wart demo Balderes volon sin vuoz birenkit.
..................................................................

thu biguolen Wodan, so he wola conda:
......................................................

ben zi bena, bluot zi bluoda,
lid zi giliden ..............................
(Phol en Wodan reden naar het bos.
Toen verstuikte het veulen van Balder zijn poot.
Toen bezong Wodan hem (= sprak er een bezwering over uit),
gelijk hij zo goed kon:
been bij been, bloed bij bloed,
lid bij leden .................................

In de (kortere) Zuidnederlandse spreuk:
Odin reeds te bosschewaard
En hij reeds zijn veulens been in twen.
Odin steeg al en genas het,
Lei mark (= merg) in mark,
Been in been, vleesch in vleesch . .
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Met dit staaltje van conservatisme zitten we midden in de historische laag
van het volksgeloof. Dat we voor heidense resten in onze samenleving echter
niet zover hoeven te zoeken, weet ieder die zich weleens heeft bezonnen op de
herkomst van de voornaamste christelijke feestdagen. Ons kerstfeest is bij voorbeeld niets anders als het verchristelijkte Germaanse j oelf eest, waaraan nog
zeer duidelijk het (oorspronkelijk: boze geesten verjagend) blazen op de midwinterhoorn in Twente herinnert. Zo vertonen ook verschillende paasgebruiken
nog heidense kenmerken.
Tot de „historische laag" in het volksgeloof reken; ik ook, zoals reeds opgemerkt, de vervormingen en ongeoorloofde interpretaties van elementen uit het
Christendom. Hieronder valt bijvoorbeeld het geloof in dwaallichten die worden
beschouwd als de zielen van ongedoopte kindertjes, of het toekennen van een
magische kracht aan wijwater en schilfers van een gewijde waskaars, die men
in West-Brabant wel tussen het zaaigraan mengde. Om weer eens een zeer
algemeen verschijnsel te noemen: ook de Sint-Nikolaasviering is wel verklaard
als de vervorming van een christelijk gebruik waarvan de herkomst moest worden gezocht in de middeleeuwen. Niet ieder is het evenwel met deze opvatting
eens. Men heeft met name gedacht aan een overblijfsel uit de Germaanse j oeltijd: dat is de periode van 25 december tot 6 januari, waarin de geesten in een
nu nog uit het volksgeloof bekende „wilde jacht" door het luchtruim raasden.
In overeenstemming daarmee beschouwde men de daken berijdende Sint als een
christelijke Wodan, want ook deze Germaanse god reed op zijn ros Sleipnir
(vgl. de schimmel van Sinterklaas !) in de j oeltij d boven de huizen. Op de
demonische herkomst van de Spaanse heilige scheen ook zijn gevreesde metgezel Zwarte Piet te wij zen, evenals trouwens de als „zwarte klaas" of ,,sinterklaas" aangeduide vermomde jongelingen die in Friesland lawaai maakten en
voorbijgangers lastig vielen. In dit verband dient er dan op gewezen, dat het
volk daar tot in de vorige eeuw de gestalte van de goede bisschop zelf niet eens
kende. Op grond van deze en andere aanwijzingen is wel verondersteld dat de
Sint-Nikolaasviering eigenlijk de verchristelijkte vorm is van een vruchtbaarheidsfeest der oude Germanen ... .
Het zal nu voldoende zijn gebleken dat de aan het volksgeloof verbonden
voorstellingen een zeer lange en uitermate ingewikkelde geschiedenis kunnen
hebben. De verschillende perioden uit de „historische laag" kunnen dooreenlopen en de zg. „natuurlijke laag" kruisen, zodat er een ingewikkeld kluwen
ontstaat dat niet of slechts zeer moeilijk te ontwarren valt. Dit gecompliceerde
karakter van het volksgeloof duidt men wel aan met de naam syncretisme. Het
volk schrikt niet terug voor de vermenging van zaken die moeten worden
beschouwd als uiterste tegenstellingen. Een goed voorbeeld daarvan is de zg.
„Secariusmis" in Gascogne. Het volksgeloof verbond daar de voorstelling van
een sacrament met de puurste magie. Zoals de Egyptenaren meenden dat hun
tovenaars de goden konden bedwingen, zo geloofden verscheidene Franse
boeren uit Gascogne dat een afgevallen priester zijn wil kon opleggen aan de
Voorzienigheid als hij slechts de moeite deed een mis van „Sint Secarius'' op te
dragen. Natuurlijk geschiedde deze plechtigheid in de nacht en wel in 'n bouwvallige kerk. Een slecht vrouwmens trad op als kosteres; de hostie was zwart,
en het benodigde water werd geschept uit een put waarin het halfvergane lijkje
van een ongedoopt kind lag verborgen. Wie als christen deze vervloekte mis
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bijwoonde, werd doofstom en blind en degene tegen wie de heiligschennende
handeling was gericht, stierf binnen één j aar zonder genade.
Men ziet: het volksgeloof staat voor niets. De meest ingewikkelde vermengingen van religie komen voor. Animisme, orendisme, bezinksels van heidense
godsdiensten of van het Christendom, en tenslotte nog de magie in al de grillige
vormen waarin zij zich vertonen kan. Het eigenaardige, om niet te zeggen: verbazingwekkende van dit alles, is dan nog de bijzonderheid die ik zou willen
aanduiden als het internationalisme van het volksgeloof. Bepaalde voorstellingen en gebruiken uit Noord-Duitsland kunnen, bij wijze van spreken, niet
alleen herinneren aan de oude Egyptenaren, Grieken, Germanen of Byzantijnen
en al dan niet met grotere afwijkingen terugkeren in Zuid-Italië, Japan of
Midden-Amerika, maar al evenzeer is het mogelijk dat zij deel uitmaken
van de godsdienstige en magische denkbeelden der Eskimo's, Papoea's, Af rikaanse negers en andere natuurvolken. Een geheel bevredigende verklaring voor
dit verschijnsel schijnt zeer moeilijk te vinden. We kunnen natuurlijk ijverig
gaan speuren in het verleden en meer of minder overtuigende aanwijzingen
verzamelen, waaruit blijken zou dat onze voorouders met meer vreemde volken
contact hebben gehad dan tot op heden is gemeend. Zo heeft men wel trachten
te bewijzen dat de oude Germanen invloeden uit Azië hebben ondervonden en
contacten hebben gehad met de Egyptenaren. Men kan de kwestie echter veel
eenvoudiger stellen en zich afvragen of het feit dat bij verschillende volken
dezelfde of soortgelijke voorstellingen en gebruiken worden aangetroffen,
alleen maar verklaarbaar is doordat het ene volk het andere zou hebben beïnvloed. Waarom zou m.a.w. de mogelijkheid moeten worden uitgesloten dat de
gelovige mens uit alle windstreken ten opzichte van dezelfde verschijnselen
steeds op gelijksoortige wijze reageert ? Dat iets dergelijks mogelijk is, maakt de
vergelijkende studie van de oude letterkunden wel zeer aannemelijk. Bepaalde
thema's keren in de literatuur van verschillende volken terug, zonder dat beïnvloeding kan worden bewezen. Maar er zijn sterkere argumenten. Wanneer men
constateert dat een Engelse kleuter een tekening vervaardigt die verdacht veel
lijkt op een Afrikaanse voorstelling van duizend jaar geleden, of een verhaaltje
vertelt dat treffende overeenkomsten heeft met een oud Noors sprookje, dan immers staat het zonder meer vast dat van beïnvloeding geen sprake kan
zijn en heeft men te maken met wat Bedier heeft aangeduid als „polygenèse" .
De Griekse filosoof Plato meende dat de mens oer-voorstellingen of ,,paradijsherinneringen" op de bodem van zijn ziel meedraagt. Sedert het optreden
van Carl Gustav Jung, spreekt men in de psychologie van het „collectief
onbewuste". Dit gemeenschappelijk onderbewuste is de schatkamer van al de
herinneringen der mensheid, die zich openbaren in bepaalde beelden of oersymbolen. Toegepast op de kwestie die ons bezighoudt: als bij verschillende
volken in verschillende tij den steeds overeenkomstige geloofsvoorstellingen terugkeren, heeft men wellicht niet zo zeer te maken met onderlinge beinvloeding, als wel met het feit dat is geput uit de eeuwige bron der mensheid die de
psychologen het „collectief onbewuste" noemen. Nu is het laatste echter een
gevaarlijk begrip, evenals trouwens het internationalisme van het volksgeloof
zelf. Het kan namelijk gemakkelijk gebeuren dat naar het uiterlijk gelijksoortige gewoonten in wezen een verschillende inhoud hebben, wat eerst blijken kan
na nauwkeurige bestudering van de aard der schijnbaar overeenkomstige verschijnselen en van de omstandigheden waaronder zij zich voordoen. Ik geef
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enkele voorbeelden van meer algemene aard. De slang, die haar huid kan
afstropen om een nieuw leven te beginnen, speelt een belangrijke rol in de
geloofsvoorstellingen van zeer verschillende volken. Soms kent men zelfs een
gevleugelde slang als religieus symbool. Dat was bijvoorbeeld het geval in
Mexico en Egypte. Als men nu echter leest dat de gevleugelde slang voor de
Mexikanen een bij uitstek goede godheid verbeeldde, terwijl bij de Egyptenaren
het omgekeerde het geval was, komt men tot de ontdekking dat we te doen hebben met verschillende zaken. Over slangen gesproken: in hetzelfde Egypte
kende men verschillende slangengodheden. De geliefde godinnen van de oogst
en het koningschap hadden de gedaante van een gewone slang: van het dier dus
dat juist zo'n duivelse rol speelt in het christelijke paradijsverhaal. En nu we
dan toch het paradijsverhaal genoemd hebben, kan er wel even aan worden
herinnerd dat het eten van een bijzondere vrucht (evenals een aan de mensheid
vijandige slang) óók voorkomt in het Babylonisch-Assyrische epos dat bekend
is onder de naam .Gilgamesj". Wordt het feit dat Adam van de appel eet hem
in de bijbel noodlottig, in het Gilgames j -epos wordt de onsterfelijkheid
juist verspeeld door weigering van het levenskruid. Dit belangrijke verschil in
voorstellingswijze verbiedt ons de beide vruchtsymbolen zonder meer gelijk te
schakelen. Hetzelfde geldt voor het zondvloedverhaal dat zowel in het Babynonisch-Assyrische epos voorkomt als in het Oude Testament van de Joden.
Zo leidt een onderzoek naar de functie die het mensenoffer kon hebben, o.m.
tot de conclusie dat dit gebruik bij de oude Germanen een andere betekenis had
als thans bij verschillende natuurvolken, en dat de betekenis van het kannibalisme bij de ene primitieve stam kan afwijken van de waarde die dezelfde lugubere gewoonte in een andere gemeenschap van wilden heeft. Een laatste
voorbeeld : evenals bij de oude Egyptenaren is de kat in het huidige Nederlandse volksgeloof een zeer belangrijk dier. De Griekse geschiedschrijver
Herodotus die rond 450 voor Christus een reis door het land van de farao's
maakte, vertelt dat de Egyptenaren zich de wenkbrauwen afschoren en groot
verdriet hadden als er een kat was gestorven. De dode katten werden als heilige
dieren gebalsemd. Gelijk wij reeds zagen, heeft dezelfde diersoort in het
Nederlandse volksgeloof een niet minder geheimzinnige maar tevens ook totaal
andere betekenis. Doch genoeg hierover. Duidelijk is dat uiterlijk gelijksoortige
gebruiken bij andere volken, niet altijd een deugdelijke maatstaf zijn om de
betekenis van voorstellingen uit het volksgeloof vast te stellen.
Intussen zijn er in het voorafgaande al zoveel verschillende bestanddelen
van het volksgeloof genoemd en is daarbij zo nadrukkelijk op mengvormen
gewezen, dat de lezer zich misschien reeds heeft afgevraagd of een waarlijk
zinvolle ordening van de „volksgelovige'' voorstellingen wel mogelijk moet
worden geacht. Inderdaad ligt hier een niet te onderschatten moeilijkheid.
Wie van meer folkloristische studies kennis neemt, ontdekt al spoedig dat zelfs
ervaren onderzoekers hier aarzelen en dat hun werkwijzen onderlinge verschillen vertonen. Ik noem slechts enkele voorbeelden die uitermate eenvoudig zijn.
Het begint al bij de omlijning van het begrip ,,volksgeloof" zelf. In het Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams België door K. ter Laan
vindt men de termen „volksgeloof'', „volksreligie" en „religieuze volkskunde" .
Bij de behandeling van de eerste term wordt niet verwezen naar de tweede en
het omgekeerde is ook niet het geval. Verscheidene zaken die onder „volks-
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geloof" vallen, worden echter ook vermeld onder „volksreligie'', maar het
eventuele verschil tussen beide wordt zorgvuldig verzwegen. Overigens blijkt
duidelijk dat Ter Laan ook magische verschijnselen tot de volksreligie rekent;
met name wijst hij op het optreden van de heks. Uit het hier reeds betoogde
volgt dat de magie m.i. geenszins behoort tot de volksreligie, maar wel tot het
volksgeloof. Religie veronderstelt onderwerping aan de bovennatuurlijke machten; en wie derhalve over „volksreligie" wenst te spreken, dient het tegengestelde daarvan (dus de magie, of het beheersen der machten) zonder meer uit
te sluiten, ook al komen beide houdingen lang niet altijd gescheiden voor.
„Volksgeloof" kan daarentegen zonder bezwaar ook de magie omvatten, omdat
de term „geloof" volkomen losstaat van de houding die wordt aangenomen
tegenover datgene waarin men gelooft. De eveneens door Ter Laan genoemde
term „religieuze volkskunde" duidt de wetenschap aan die de volksreligie tot
voorwerp heeft. Een overzicht van de Nederlandse resultaten op dit gebied tot
1929 schreef P. J. Meertens in het Donum natalicium Schrijnen. Dat ook in
deze publikatie begripsverwarring voorkomt, werd later overtuigend aangetoond in een studie over Drieërlei soort religieuze volkskunde door H. Th.
Fischer. Doch dit terzijde.
Ik geef een ander voorbeeld. Everard Gewin behandelt in zijn boek over het

Nederlandsche volksgeloof o.a. een groot aantal gevallen van volksgeneeskunde.
In het tweedelig werk Nederlandsche volkskunde van Prof. Dr. Jos Schrijnen
vindt men de volksgeneeskunde evenwel ondergebracht bij de ,,volkswetenschap" . De Nijmeegse hoogleraar behandelde de geestenwereld en de hekserij
onder de „volksreligie" (vgl. Ter Laan !) , maar zag zich genoodzaakt daarbij te
verwijzen naar zijn nog volgend hoofdstuk over de volksgeneeskunde die bij
hem, zoals gezegd, onder „volkswetenschap" ressorteert. Opmerkelijk is ook
dat in het Noord-Brabantsch sagenboek van J. R. W. Sinninghe de betekenis
van het „met de helm geboren zijn" wordt besproken, terwijl ditzelfde verschijnsel bij Schrijnen aan de orde komt in de afdeling „Het privaatleven" en
Gewin het weer met evenveel recht in zijn reeds genoemd werk over „volksgeloof" bespreekt. Ook de folklorist die zijn onderzoek beperkt tot één bepaald
onderdeel van het volksgeloof, ziet zich voor grote moeilijkheden geplaatst.
Zo schrijft de Finse geleerde Arne Runeberg in zijn dissertatie over W/itches
Demons and Pertility Magic dat hij een bevredigende groepering van de demonen in het volksgeloof zonder meer onmogelijk acht. Er zouden nog andere
voorbeelden te geven zijn, maar ik vermoed dat het thans genoemde reeds voldoende is om de lezer ervan te overtuigen dat een bevredigende ordening der
denkbeelden en praktijken uit het volksgeloof bijna onmogelijk schijnt.
Misschien zou men een indeling nog 't best kunnen laten berusten op de aard
van de geheimzinnige machten waarvan aan het begin van deze inleiding is
uitgegaan. Ik kom dan tot een groep bovennatuurlijke krachten die door het
volk als „goed" wordt ervaren en tot een groep die als „boosaardig" wordt
beschouwd. De begrippen goed en kwaad zijn van fundamentele aard. Zij vormen een tegenstelling die al evenzeer de oude Hindoe-epen beheerst, als ten
grondslag ligt aan het moderne kerkelijke geloof. Ik meen dat ook de gegevens
die een onderzoek naar het (min of meer tegenover de orthodoxe godsdienst
staande) volksgeloof oplevert, zich volgens dit contrast laten ordenen. Nochtans doet zich een eigenaardigheid voor waarop tevoren de aandacht moet
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worden gevestigd. Dat is, wat ik zou willen noemen: de „ambivalente" houding
van het volksgeloof tegenover de bovenaardse machten en verschijnselen. Everard Gewin noemt deze ambivalentie „het dubbel" in de primitieve voorstellingen: het gevreesde kan soms een hulpmiddel zijn om het kwaad te bestrijden;
het schrikwekkende is tevens het schrikwerende. Ter toelichting geef ik een
voorbeeld uit Steenbergen, in West-Brabant. Het wordt nog wel aangenomen
dat een dode de „macht" heeft om iemand van zijn wratten te genezen. Wie de
wrat over een lijk strijkt (soms bij voorkeur tijdens het luiden van de doodsklokken) , raakt deze binnen korte tijd kwijt. Een kracht ten goede dus. Daartegenover bericht mij een oude boerenknecht dat voor het vervoer van een
dode vroeger geen drachtige merrie mocht worden gebruikt: dit was gevaarlijk,
zowel voor het paard als voor het veulen. De dode blijkt hier een kracht ten
kwade te bezitten. Zeer dikwijls worden aan de r.k. priester krachten toegeschreven die een heilzame uitwerking kunnen hebben. Ook hier geldt echter
dat het mysterieus-goede tegelijkertijd het gevaarlijke is. Met de negatieve en
bedreigende zijde van de geheimzinnige macht houdt het volksgeloof ook ten
opzichte van de priester terdege rekening. De Zuidnederlandse folklorist Dr.
Jos Laenen, zelf priester, deelt mede dat men bij zijn binnenkomst onmiddellijk
een gasbuis aanraakte of een sleutel uit de zak haalde. Metaal is namelijk een
oud tovermiddel tegen gevaarlijke invloeden. De belevenissen van Dr. Laenen
herinneren aan de houding tegenover de „mantis'' in het oude Griekenland.
De mantis was een soort priester die de gave der voorspelling bezat en werd
verheerlijkt als redder in de nood. In waardigheid deed de mantis niet onder
voor een vorst, maar desondanks wordt hij soms beschreven als een bij uitstek
onheilspellende figuur. Al even ingewikkeld liggen de zaken voor degenen die
met „de helm" geboren zijn. Men spreekt hiervan wanneer de vruchtzak bij de
geboorte circulair is gescheurd en het kind dit vlies als een kapje op het hoofd
draagt. Naargelang de grootte van dit kapje onderscheidde een vijfenzeventigjarige zegsman uit West-Brabant de „geestelijke", de „kwade" en de „gewone"
helm, die voor het betrokken kind totaal verschillende gevolgen hebben. De
helm kan daarom zowel een vloek zijn, als een zegen. Hoe paradoxaal dergelijke zaken liggen, bewijst weer de literatuur der oude Grieken. De vallende ziekte
werd bij hen als een heilige aandoening beschouwd en zelfs de wrekende
Erinyen konden verkeren in goedgunstige Eumeniden. Ook bij natuurvolken
komt de ambivalentie voor. Het reeds besproken „orenda" of „mana" heeft een
gevaarlijke, bedreigende keerzijde die wordt aangeduid met de naam taboe.
Personen die in een primitieve gemeenschap het mana bezitten, zijn taboe voor
de andere leden dier gemeenschap. Er zijn bijvoorbeeld Zuidzee-eilanden waar
men een apart wonende dorpsmaagd kent, wier mana de gemeenschap heil
aanbrengt. Deze zelfde dorpsmaagd is echter taboe voor haar omgeving, hetgeen verklaart dat niemand zelfs nog maar het pad mag betreden dat door haar
wordt gevolgd als ze in zee gaat baden. Het zojuist vermelde m.b.t. de Griekse
mantis en de Zuidnederlandse priester is in wezen hetzelfde: zij dragen mana,
maar dat is nu juist de reden waarom hun nabijheid enigszins taboe is ! Het
schijnt overigens niet noodzakelijk om het taboe steeds als een verbodsbepaling
te zien die inherent aan het mana is. De Zuidnederlandse volkenkundige Dr.
Herman Wouters noemt het taboe een onpersoonlijke kracht die, evenals het
mana, volkomen op zichzelf staat. Hoewel hij verschillende voorbeelden aanhaalt waaruit het taboe te voorschijnt komt als de schaduwzijde van het mana,
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treft men ook de formulering: „wij noemen „mana" de weldoende kracht,
„taboe" een eerder kwaaddoende kracht" ... .
Daarmee zijn we weer beland bij de onderscheiding in goed en kwaad, waarvan ik boven veronderstelde dat ze als uitgangspunt zou kunnen dienen voor de
ordening der hier besproken materie. Ik geloof niet dat de zojuist behandelde
ambivalentie de voorgestelde indeling bij voorbaat onmogelijk maakt. De gegevens kunnen immers worden gerangschikt naar hun kracht ten kwade of ten
goede, zonder dat hun daardoor een absolute waarde wordt toegekend. Een
kracht die figureert in de categorie van het kwade kan, ingevolge een ander
gegeven, zonder bezwaar weer worden ondergebracht bij de daaraan tegengestelde categorie. Bij deze methode dienen historisch ingewikkelde kwesties
weliswaar op de achtergrond te blijven, maar daartegenover staat dat de nadruk
kan komen te liggen op de houding die de „volksgelovige'' mens zelf aanneemt
ten opzichte van de geheimzinnige machten waardoor hij zich omringd acht.
Ik geef tot slot een overzicht van de hoofdindeling waartoe het aangeduide
princiep bij onderzoek van het volksgeloof in een bepaalde plaats of streek
zou leiden.
Allereerst kunnen de krachten ten kwade ter sprake komen: we zien hoe het
volksgeloof een gedeelte der mysterieuze krachten interpreteert als een bestendige bedreiging waaraan vorm en gestalte wordt gegeven (ik noem: boze geesten, heksen en tovenaars, de duivel, bepaalde maanstanden en data) .
De krachten ten goede vormen de noodzakelijke tweede categorie. De bedreigde mens vindt in het volksgeloof niet alleen een middel om zich tegen de
boosaardige krachten te verdedigen, maar afgezien van de gedachte aan zelfverdediging concretiseert hij tevens de machten die hem helpen kunnen om
dingen te realiseren die zonder bovennatuurlijke hulp uitgesloten of schier onmogelij k schijnen (bijvoorbeeld:: de heiligen, de priester, afweerspreuken en
andere middelen tegen duivel of tovenarij, handelingen en spreuken ter bevordering van een goede oogst of voor het welslagen van een onderneming in
het algemeen) .
Tot de krachten ten goede behoren zonder twijfel ook de buiten het gebied
der officiële geneeskunst gelegen middelen waarvan de „volksgelovige" mens
veronderstelt dat zij hem helpen kunnen om zijn ziekten te bestrijden. Omdat
de behandeling hiervan een speciale ordening van talrijke feiten vereist, zou de
door Schrijnen tot de „wetenschap" van het volk gerekende volksgeneeskunde
beter als een aparte afdeling kunnen worden behandeld.
In een vierde afdeling zouden de in het voorafgaande wel even genoemde
doch niet verder behandelde overleveringen kunnen worden ondergebracht, die
niet op de eerste plaats van religieuze of magische aard zijn, maar waarvan de
herkomst dikwijls is te zoeken in het verleden. Deze afdeling bewijst het verband tussen volksgeloof en plaatselijke of gewestelijke geschiedenis. Bij een
onderzoek van enkele historische sagen uit West-Brabant bleek mij op welke
wijze bekende „volksgelovige'' opvattingen omtrent goede en kwade machten
leiden kunnen tot sagenvorming rondom een historische kern 1 ) . De afwijkingen van het eenmaal teruggevonden geschiedkundig gegeven, kunnen interessante aanwijzingen verstrekken omtrent epische concentratie en sagenvorming
in het algemeen.
1)

Vgl. mijn bundel De duivel op de lijkwagen, Terneuzen 1959.
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KUNSTKRONIEK

Jean Bazaine:
"L'énorme présence des choses"
K. N. ELNO

ELDEN voltrekt de ontwikkeling van een kunstschilder zich zonder inzinkingen en afdwalingen, als een geleidelijk proces waarvan de éénlij nigheid als het ware bij voorbaat is uitgemeten en onverstoorbaar vastgelegd. De
evolutie van Jean Bazaine vertoont zulk een onverstoorbare voorbestemdheid;
zij beschrijft de ongelooflijk juiste boog van een magisch gemikte worp. Zelden
ook onthult het levenswerk van een schilder, langs al zijn vervloeiingen en in
al zijn tekens van groei, gestaag. het opperste doelwit zijner kunst: visualisering
van een menselijkheid die immer bezig is zich te gaan oplossen in louter geest.
In iedere fase, bij de geringste kentering van Bazaine's werk blijkt uitsluitend
dat avontuur van belang te zijn: schilderen als sublimeringsdaad van een leven
dat de spiritualiteit is toegewend. De doeken en schetsbladen worden aaneengeregen tot een kantiek zonder decrescendo's: één durende intensivering van
een hulde aan de verscholen levenskiem in de Schepping.
Deze twee uitzonderlijke eigenschappen, waarin heel de gaafheid van dit
kunstenaarschap zich ontvouwt, mogen wel beschouwd worden als onmiddellij ke consequenties van een unieke introspectie. Uniek omdat de augustiniaanse
verkenning en kennis van het eigen wezen als voorwaarde voor bevroeding van
het mysterie in leven en dingen, in deze inkeer gepaard gaan met het besef onvergankelijk geïdentificeerd te zijn met de dingen en hun duur. Het is een
vorsend onderduiken in een ik dat zich reeds duizendvoudig door mirakuleuze
navelstrengen verbonden weet met alle zinnelijke en bovenzinnelijke geschapenheid en er altijd inniger deel van wil worden.
Zulk een schilderen betekent grote eenzaamheid in een wereld van extraverte
talenten en in een tijd waarin naarstig en overtuigd tegen de dingen wordt aangekeken. Nooit werden woorden als object, ding, voorwerp, e.d. veelvuldiger
en met feller lust uitgesproken. Nooit heeft de mens zich misschien verder van
hun kern verwijderd. Te midden van de in hechte stellingen van wetenschap en
beredenering ingegraven hekij kers die de verschijnselen en dingen beoordelend
schilderen en van de passieve vertolkers der duistere impulsen welke de objecten
en fenomenen in hen verwekken, staat Bazaine als een trotse en tegelijk deemoedige eenzame, vervreemd van zulk een omgang met de wereld, zeker van een
geheel andere, naar de grens tussen waan en werkelijkheid verlegde taak. Hij is
de schilderende deelnemer in de dingen en het gebeuren, hij staat er buiten noch
tegenover, hij kan er maat noch nut van bepalen, want ze bezitten hem, en
slechts om het bewustzijn in deze bezetenheid te handhaven, veredelt hij dag-in
dag-uit het bedrijf met verftafel, kwasten en linnen.
Eer die taak hem volslagen in haar macht heeft en hem kluistert in een hiernamaals van de schilderkunst, waar het creëren door het onveranderlijk refrein
van zijn intenties schijnbaar stilstand wordt, verloopt een tamelijk lange tijd
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van „ongeborenheid" . Een literair ouderhuis, waarin het vliegwezen, door vaders beroep, de betovering van de oneindige ruimte verspreidt; zeer jeugdig
reeds de weerstandloze inlijving in het beeldhouwers- en schildersacademisme
van de Ecole des Beaux-Arts om zich eerst op twintigjarige leeftijd uitsluitend,
maar steeds in schools verband, aan de schilderkunst te wijden; gelijktijdig rustig voltooide studies in de wijsbegeerte; ontelbare zondagen van ademloos ontzag in het Louvre; een verterende eerbied voor Cézanne en Bonnard; en voor
het overige een bijna onverschillige onwetendheid over het in ateliers, galerieën
en cenakels kolkende „actuele" kunstleven, dit zijn zowat de eerder meer dan
min extrinsieke elementen van deze eerste fase, die gaat van het geboortejaar
1904 tot de oorlogsjaren 1939-1941. Er is geen bewogenheid, niets aankondigends in dat trage leven waaruit de tijd van jeugd en vorming weerspannig
wijkt. Wel veel gelijkmoedigheid als rimpelloze neerslag van een christelijke
opvoeding „et c' est pour moi une chose importante" die geen aan evenwicht en middelpunt ontrukte verwachtingen doet koesteren.
Ook de daaropvolgende „feiten'', waaruit men een curriculum vitae pleegt
samen te stellen, kunnen moeilijk als markeringen van de innerlijke voorbereiding tot de bestemming van dit kunstenaarschap geïnterpreteerd worden. Van
lieverlede blijkt hij terechtgekomen onder de jongeren die omstreeks het begin
van de oorlog direct of indirect bij de oudere eenzaat Roger Bissière aansluiten
Manessier, Singier, Le Moal, en, enigszins, Estève en Lapicque , maar dan
meer omdat hij een volbloed fransman is, uit de stuwkracht van een ras dat
aardse bedwelmingen en ontvankelijkheid voor transcendentie kan laten samenklinken tot een levensgevoel als een cantilene van fijnzinnigheid, dan uit bewuste voorkeur, artistieke smaak of intellectuele tendens. Tijdens de Duitse
bezetting staat hij aan hun zijde in de symbolische tentoonstelling Peintres de
la Tradition franfaise, doch weer meer als lid van de natie dan als medeondertekenaar van een schilderkunstig programma.
En toch heeft zich ergens op de reisweg van al die j aren de diepere zin van
zijn pact met de schilderkunst brandhelder afgetekend, ergens was er de „geboorte". Niet in de periode van Le jongleur (1932) waarin het voluptueuze
opgaan in het schilderen als „een doen" nog vrijwel totaal overheerst, en ook
nog niet in de tijd van Le Port (1938, afb. 5) ofschoon in dit doek reeds duidelijk gespeurd wordt naar het geheime fluïdum dat zee, strand en dingen verbindend doorstroomt. Leest men echter uit de reeks werken van 1950 (cfr. afb.
6) of uit Orage au Jardin (1952, afb. 4) de zelfzekere overstijging van het
slechts-schilderkunstige af, dan wordt men niettemin gewaar dat de verende
spanning van waaruit die metafysische vlucht genomen wordt, toch al trilde in
Le Port en zelfs in Le Jongleur. Het is een raadselachtige continuïteit waarin
rijping en ontplooiing van gaven, toespitsing van het uitdrukkingsvermogen én
bemeestering van het enig-belangrijke objectief waaraan ademtocht, handeling
en belijdenis moeten besteed worden, vrij en langs niet te ontdekken wegen hun
loop hebben gevonden.
Ineens wordt de schilder een extatisch duiker die uit een afgrondelijke communie met het in landschappen, gewassen, dieren en mensen evoluerende universum, in iedere tekening of schilderij naar boven komt met een altijd nieuwe
expressie van de structurele eenheid die we „leven" noemen en die overal, in
alles overweldigend aanwezig en in eeuwige beweging is. In lij nenzwervingen
en kleurstellingen incarneert hij zijn totaal betrokken-zijn in deze eenheid.
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" J' incorpore" . Of de tekening Danseurs of Lutteurs, het schilderij Les Chataigniers, La Cascade of Le Grand Rocher heet, om het even, het waren
telkenmale wel dansers, worstelaars, kastanjelaren, een waterval of een rots,
maar nog méér 's schilders vervoerd waargenomen deelneming in dit alles en
tezelfdertijd de verrukking over de tijd- en grensloosheid van deze tellurische
toestand.
Dit schilderen is beklijving-in-kleuren van een staat. Geen integratie, doch
een geïntegreerdheid. De kunstenaar treedt -de natuur niet binnen om er te
oordelen, te kiezen, op de overgehouden waarden zijn eigen wereldje af te
stemmen, er zijn denken en voelen op te wetten en er zelf verheerlij kend uit
terug te keren met een kunstwerk-als-zelfportret. Ik en de wereld om hem heen
zijn niet gescheiden. Er vindt geen confrontatie plaats, geen verovering, geen
gesprek. Deze schilder is in Hadewijchse zin „so wijt". Hij is medium van een
„enorme" waarheid zonder begin of einde. Twee kleuren naast elkaar beduiden
niets anders dan uitdrukking van die authenticiteit, de almachtige feitelijkheid
van een verborgen levensritme dat, zichzelf immer gelijk, door alle dingen
pulseert.
In zulk een stadium kan schilderen geen afbeelding maar ook geen abstrahering meer zijn. Het beleven is op een smeltpunt gekomen waardoor het bekijken verder reikt dan het nauwkeurig onderscheiden: de diepst-innerlijke
structuur van een boom blijkt dezelfde te zijn als die van een zeespiegel, van
een vrucht of een menselijk gelaat; de verscholen bouw van deze stoffelijke
substanties blijkt identiek aan die van 's schilders ademen, gewaarworden, waken en weten. Beurtelings wendt hij zich tot Normandische, Spaanse en Hollandse landschappen, tot gebergten en zeeën, tot Amerikaanse steden; gedurende lange periodes tekent en schildert hij stenen, takken en de plooien van
donkere aarde een „geologische droom" , dan worden het stormen, regens,
wolken en de ontmoetingen van hemels en plassen, de sprong van de zwemmer uit lucht naar water, de stille bevreemding van een naakt op een balkon of
het zwijgend wonder van nacht die ochtend wordt, altijd opnieuw dringt
zich in onzegbare veelvoudigheid en met mateloze macht een groot geheim aan
hem op.
Een hiernamaals van de schilderkunst. Waarmaking, in kleur, van een strakke
ambivalentie: het verblijven hier en aan gene zijde van de werkelijkheid tegelijk.
De kleurvormen zelf zijn niets anders dan zijn vereenzelviging met alles waarin
zijn blik verzinkt, een optilling, een zielsvereniging buiten tijd en ruimte.
Een particulariteit op zichzelf is nog dat de jarenlange onverpoosde hervatting van het steeds eendere „thema" nooit enige eentonigheid in Bazaine's kunst
veroorzaakt. Wars van alle streven naar een behagende beelding, ver van de
bedoeling talent te ontplooien en vaardig te opereren aan modellen van wat men
„schone kunsten" noemt, spreidt hij een rijke schilderspolytonaliteit ten toon,
een genereuze ambachtelijkheid, verrassende concepties van factuur en compositie, en subtiele zekerheden in de openwerking der koloristische valeurs over
het vlak. Men zou van een twee- of driejaarlijkse vernieuwing in de kleurbehandeling kunnen gewagen. Na de skeletachtige, bij wijlen als met visgraten
gewapende doeken uit de jaren 1944-1947 volgen er, tot omtrent 1950-1951,
die meestal diagonaal opgebouwd, met een vaart van spiralen doorschoten zijn
en waarvan de gebroken kleurpartijen gewoonlijk sterk belijnd worden (af b. 6
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is daarvoor enigszins representatief) . In 1952 en 1953 is de hardheid van het
vlakken-legwerk verdwenen en vloeit de kleur donzig en glanzend uit (afb. 4) .
Spanje brengt hem in 1954 tot een voorliefde voor een kloeke, synthetische
constructie uit doffer geworden, wat krijtachtige, van onweerswarmte verzadigde roden, okers en blauwen (afb. 1) . In de laatste schilderijen, waarvan Orages
1957 (afb. 7) uit de verzameling van het Eindhovens van Abbe-Museum
speciaal mag worden vermeld, worden de op het randje af zoetelijke kleuren,
aan de antipode van alle lineaire duidelijkheid, aan flarden gescheurd en vlokkig in tegengestelde richtingen gesmeten tot een desondanks vast weefsel, bont
en van hoge helderheid.
Aldus bekeken, alleen om der wille van de vlugge visuele vreugde, is het een
uitermate boeiende kunst. Eenmaal echter binnengedrongen in haar hart zelf en
gedwongen haar waarheid in het gelaat te zien, krijgt men soms de koude angst
dat zij „onmenselijk-objectief" is, in een ultieme hardheid teruggetrokken, in
een ongenaakbare perfectie gepantserd.
Gesitueerd in de hedendaagse kunst bijvoorbeeld in 't bijzonder naast de
veel zachtmoediger kunst van Manessier moet men Bazaine's werk wel als
zeer hermetisch aanvoelen. Wellicht verklaart dat waarom er tot nog toe in de
internationale kritiek zo zelden iets van wezenlijke betekenis over geschreven
werd ? Uitgezonderd een paar gedachtenflitsen van Pierre Courthion en vooral
enige zeer indringende stukjes van E.L.L. de Wilde in het Museumjournaal,
blijft het allemaal ontmoedigend bij het oppervlakkig jargon, dat zulk een
kunstenaarschap bijna ontheiligt. Het is of hijzelf die onmacht van zijn ,,toeschouwers" heeft bemerkt: in een kostbaar boekje, Notes sur la Peinture
d'aujord'hui (Parijs, Editions du Seuil), dat hij reeds tweemaal bewerkte en
aanvulde, heeft hij als kunstenaar, lettré en wijsgerig geschoolde, over anderen
en over „de" schilderkunst mijmerend, de zuiverste klaarte over zijn eigen creativiteit uit een prachtig gesmede taal laten opflakkeren.
Ergens in dit boekje leest men: „Le sacré, eest le sentiment mystérieux d'une
transcendance éclatant dans l'ordre naturel du monde, dans le quotidien" . Dit
is een sleutelzin voor dieper begrip voor zijn kunst als kunst, maar ook ter
benadering van de kunstenaar als godsdienstig schilder. De kerkramen die hij
ontwerpt (in 1937 voor een privé-kapel, in 1944-1946 te Assy en in 1955 voor
-de beroemde doopkapel van de kerk te Audincourt, afb. 3) vormen geen isolementen in zijn gehele werk. Het „eeuwige thema" zet er zich in voort. Men
vindt er de bevestiging in van een uitspraak van Ben Nicholson: „Painting and
religious experience are the same thing; it is a question of the perpetual motion
of a right idea" .
Amper binnen in de onvergetelijke doopkapel van Audincourt weet men met
beklemmende stelligheid: de wateren stijgen. Maar toch weer is het niets anders
dan wat alle andere werken van deze meester belichamen: de alomtegenwoordigheid van het grote geheim.

Illustraties bij dit artikel naar foto's van M. Coppens, ter beschikking gesteld door
het Stedelijk van Abbe-Museum, Eindhoven.

FILMKRONIEK

La dolce Vita
J. BURVENICH S.J.

heeft tot zo veel uiteenlopende
E jongste film van Fellini,
D
reacties aanleiding gegeven, dat een poging tot objectieve beoordeling wel
enig nut kan hebben.. Om daartoe te komen is het echter eerst nodig, af te
La dolce Vita,

rekenen met de sensatie waarmee deze film geïntroduceerd is.
Zoals gewoonlijk nam de „gespecialiseerde" filmpers de propaganda in handen. De vele druk geïllustreerde, al te ruim verspreide filmweekbladen gaven al
op voorhand foto's van de scène in de Trevi-fontein, van de strip-teasescène, van
de actrice Anita Ekberg, wier levensperikelen, onder het mom van „bekentenissen", uitvoerig uit de doeken werden gedaan en week na week aangedikt. Al de
gegevens die hier werden meegedeeld, tot en met de werkfoto's toe, blijken voor
wie de schaar- en lijmmethodes van deze weekbladen en de gerichtheid van hun
medewerkers kennen, totaal verwrongen om wille van de erotische sensatie (een
specialiteit waarin deze mensen opvallend, want instinctief uitmunten) . Maandenlang werd het publiek door deze publiciteit voorbereid om La dolce Vita
uitsluitend van uit een bepaalde hoek te bekijken; ook het weldenkend publiek,
dat door deze propaganda geërgerd, zijn ergernis zonder meer en a priori op de
nog niet uitgebrachte film overdroeg. Dat de exploitanten zich daarbij aansloten en de intoxicatie nog verhoogden door het toedienen van een onmiddellijk
voorbereidende dosis erotiek in hun met zorg uit het verband gerukte affiches,
weten al diegenen die voorbij hun zalen komen. Ook helaas, de kinderen.
Bij het verschijnen van de film, een tweede golf van sensatie. Alleen wie nog
niet weet welk een buitenkansje voor de bioscoopkassa -een veroordeling
vooral dan van kerkelijke zijde betekent, zal zich verwonderen over de
verwarring welke door de reclame (gedeeltelijk uit domheid, gedeeltelijk uit
sluwheid) rond deze film geschapen werd. „De Paus keurt de film goed"
. Afgezien van
„De Kerk veroordeelt" „Kardinalen zijn het niet eens
het feit dat ook kerkelijke instanties onder elkaar van mening kunnen verschillen over een film, welke zij gewoonlijk slechts kennen door zich op hun gezag
beroepende rapporten, is het inderdaad niet uitgesloten dat bepaalde zeer hoog
geplaatste mensen in deze kringen de opzet van Fellini kenden en niet afkeurden. Het vroegere werk van deze niet praktiserende, maar toch katholiek denkende cineast gaf hun het recht te veronderstellen dat het tijdsbeeld, dat deze
film zou tonen, moreel aanvaardbaar en misschien zelfs heilzaam zou zijn. Daarbij mogen we niet vergeten dat een film na de montage zo verrassend anders
kan uitvallen dan zelfs de cineast, die alle opnamen heeft gemaakt, kon voorzien. Zeker is in ieder geval dat Fellini zijn plannen vooraf met sommige
bevriende geestelijken heeft besproken. Dat geen enkele bevoegde geestelijke
instantie deze film een voorafgaand officieel placet kon geven, spreekt vanzelf.
wij zouden bijna zeggen
Maar even vanzelfsprekend is het natuurlijk dat de
tendentieuze filmreclame deze totaal aanvaardbare en normale
congenitaal
.....
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contacten tussen eerIijke mensen zou opschroeven tot "pauselijke goedkeuring,
door koppige omgeving tenietgedaan" of "nieuwe opflakkering van de Inquisitie' .
Een ander aas voor de haaien: de protesten van enkele geimproviseerde
spelers tegen het "misbruik van vertrouwen". Fellini had aan een handvol
"viveurs" (aan de rand van de luxewereld levende Ieeglopers uit alle standenmet-geld, en niet aIleen uit bepaalde aristocratische kringen) gevraagd hun
"partijtjes" voor de camera te herhalen. Zij deden het zo graag, dat ze voortdurend moesten worden geremd. Dat zij bij het zien van de montage, schrokken
van hun eigen beeld, is te verstaan. Of de methode die Fellini hier gebruikte,
zedelijk verantwoord is, laten we hier onbesproken, al vinden wij ze weinig
kieskeurig. Maar dat mensen die rondtoIIen met champagne en whisky in de
aderen, ook slechts zo door de camera kunnen weergegeven worden, schenen
zij niet te snappen. De materiele voordelen welke hun verschijnen voor spots
en camera's hun bezorgden, streken zij echter begerig Ope
De bekroning van de sensatie was het festival van Cannes. Eerst, een koel
onthaal door het verwend publiek. Daarna, onder de bijna magische druk van
deze kunstmatige, erotisch zieke festivalomgeving en van het filmweekblad,
Cine-Monde, dat Cannes cornmercieel in de klauwen heeft, de eersteprijs, o.i.
niet onverdiend. Ten slotte, de beruchte "Romeinse nacht' in de zuiverste
"dolce-vita"-stijl. Het feit dat FeIIini zich hier (beleefdheidshalve) vertoond
heeft, wordt uitgelegd alsof hij dit allemaal goedkeurde. Geen enkele krant
heeft echter gemeld dat hij - met zijn vrouw Masina - slechts bij de aanvang
aanwezig was en niet deelnam aan de ontaarding van deie mondaine bijeenkomst, die weer een louter tendentieuze reclamestunt was.
Misschien vindt de lezer dat wij al te lang uitweiden over dit aspect van
La dolce Vita. Maar naar ons oordeel doen we het nog niet genoeg. Het zijn
precies dergelijke verschij nselen waarop de (nog overwegend primaire) wereld
van de filmhandel schaamteloos speculeert om haar produkten aan de man te
brengen. AIle lagen van het publiek Iaten zich hierdoor vangen: zij die zich
"uitleven" en liefst niet lastig worden gevallen, zelfs niet met de objectieve
weergave van hun levenshouding, laten zich voorspiegelen dat Fellini onder
een hoedje met hen speelt; de grote (en helaas domme, ongevormde of misvormde) massa gnuift om het opwindend schouwspel waarin godsdienst,
Romeinse aristocratie, onderwereld en de afgod Film door elkaar worden gehaspeld, waarin de "groten', in hun hernd worden gezet en de ondeugd dusdanig aan de kaak gesteld, dat men er toch "deugd" aan beleeft; het echt
filmlievend publiek zal aan geen Fellini voorbijgaan, en zelfs de goegemeente
wellicht te winnen, mits een deugdzaam knipoogje, dat de katholieke kritiek
ertoe verleidt om de film te beschouwen als een vernietigende aanklacht van
de ondeugd; gaat dit weldenkend publiek zich echter verontwaardigen, dan kan
dit ook al geen kwaad: anderen worden door deze verontwaardiging aangemoedigd om toch eerst zelf eens te gaan kijken, pas daarna het hoofd te schudden
en de katholieke keurraad gelijk te geven om zijn inderdaad verantwoorde
gestrengheid.
Met dit alles wordt 'n objectief benaderen van Fellini's film prout jacet haast
onmogelijk. Misschien helpen enkele getuigenissen uit onze ervaring ons op
weg. Een groep huisvaders die de film gezien hadden, waren grondig geergerd,
Hun oordeel was in deze zin niet objectief, dat zij de film vooral hadden
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bekeken met de ogen van hun opgroeiende kinderen. Zij achtten de film voor
jonge mensen verderfelijk, en hadden volkomen gelijk. Wij begrijpen dan ook
zeer goed sommige instituten in grote steden die de film aan hun leerlingen
verboden hebben en de ouders op hun zware verantwoordelijkheid hebben
gewezen. Meisjes van rond -de twintig die in groep waren gaan kijken,
kwamen wel verontwaardigd terug, maar haar levensgevoel had door het al te
eenzijdig schouwspel van zoveel opgestapelde excessen ook een knak gekregen.
Jongens uit het hoger middelbaar onderwijs en enkele universitairs bekenden
dat de suggestie van de beelden zo sterk op hen had ingewerkt, dat de echte
zin van de film hun was ontgaan, en de uit hun verband gerukte orgietaferelen
hadden hen zinnelijk sterk gehinderd. Een meisje van zestien, dat stiekem
was gaan kijken om haar overgang naar de categorie van de „boven 16 jaar"
te vieren, bekende haar onvoorzichtigheid en aanvaardde een strenge berisping
van thuis. De film had haar echter niet geschokt. Wat zij erover vertelde, bewees dat zij hem tot in de kern had doorzien. Maar ze was er ook naartoe gegaan met het enig vooroordeel dat Fellini, waarvan zij La Strada kende, zeker
iets diepers moest bedoelen dan wat de oppervlakkig bekeken beelden te zien
gaven. Een geneesheer bekende dat hij en zijn vrouw vol walging de zaal
hadden verlaten, niet voor wat zij gezien hadden, maar omdat hun hier een
spiegel was voorgehouden van de ontzettende leegte waartoe zij zelf aan het
verglijden waren in het luxe-gezelschapsleven van een kleine Vlaamse stad.
Het geheim van deze tegenstrijdige reacties ligt bij Fellini zelf. Heel zijn
filmwerk, allermeest wellicht La dolce Vita, is een uitleven van zijn persoonlijkheid. Hij betoogt niet, hij getuigt niet, hij schept geen tijdsdocumenten in de
enge betekenis van dit woord. Hij leeft in zijn tijd, sterk gebonden aan de
Italiaanse levensopvattingen en, veel meer dan bewust getuige ervan, is hij een
dichter met de camera, die zijn fel levensaanvoelen uitbeeldt in wat hem in deze
wereld het meest opvalt. Dit heeft o.m. tot gevolg dat ieder toeschouwer Fellini's films en déze film meer nog dan andere van uit zijn eigen instelling
kan bekijken en beoordelen, op het gevaar af van overdreven eenzijdigheid pro
of contra.
La dolce Vita is een slordig én geniaal gedicht over ontwortelden. Geniaal
om zijn echtheid: deze mensen leven voor ons zoals zij zijn. Meesterlijk verfilmd
door een camera die hen in elk gebaar en elke gelaatsuitdrukking de kern van
hun wezen doet openbaren, ook wanneer die slechts leegte is. Slordig echter
om wille van de tot in de techniek merkbare sloomheid, die zich aarzelend
beweegt tussen dit „lieve leventje" en het echte, eenvoudig bestaan. Te zeer
blijft Fellini gevangen in het eerste om de afstand te nemen die zijn werk tot
een zedenschets zou verheffen 1) . Meer dan ooit blijft hij nutteloos verwijlen
bij taferelen wier barokke beweging hem boeit, en ofschoon hij nooit zijn opzet
prijsgeeft het leven te verrassen brengt hij de levensfelheid wel eens in
het gedrang om wille van het schilderachtige, groteske detail.
Deze sloomheid en halve medeplichtigheid maken de film gevaarlijk, zelfs
afgezien van de subjectieve oordeelsvorming van de onervaren of oppervlakkige
1 ) Fellini staat als dichter misschien hoger, als zoeker naar een waarachtige oplossing echter niet zo ver als de andere, minstens even geniale verfilmer van onze
verwrongen wereld: Bergman. Diens pijnlijke, onherroepelijke scheppingen zijn juist
daarom veel menswaardiger; de schok die van zijn onomwonden oprechtheid uitgaat,
komt veel zuiverder aan.
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toeschouwer. In de diepe zin van het woord ergeren zij hem. En hier ligt dan
ook de enige gegronde reden voor de objectief gerechtvaardigde ergernis
die ook de verantwoordelijke volwassene aangrijpt: niet dat Fellini zulk een
film heeft gemaakt, maar dat een dergelijk werk op zulk een onverantwoorde
wijze te grabbel wordt gegooid.
La dolce Vita heeft slechts waarde voor diegene die in staat is, zo diep door
te dringen tot de kern ervan, dat hij de katharsis gewaarwordt die elke scène,
ook de meest gewaagde, ontegenzeggelijk inhoudt. De ware katharsis ontstaat
slechts daar waar de mens, door de kunstenaar tot leven gewekt, de diepste
roerselen van zijn handelen en wezen blootgeeft. Ook in de laagste, de meest
embryonaire lagen kan de kern verborgen liggen die ons tot eerbied dwingt en
tot essentiële naastenliefde. Steeds heeft Fellini de kunst verstaan om, tot in
het meest primaire wezen toe, het leven te laten trillen, al was het op de grens
van het animale waarin de roep sluimert van de geest, waarin plotseling een
elementair verlangen naar zuiverheid doorbreekt: „wat betekent de levensdrang
in mij, wat beteken ik in deze trillende, vluchtige en toch zo reële werkelijkheid
die leven is ?'' Gelsomina in La Strada en Zampano, die door haar gaafheid
wordt bekoord; Agosto in Il Bidone, die in een kinderlied dat hij opvangt in
zijn afschuwelijk eenzame stervensnood, en in zijn ontmoeting met de pure
meisjesfiguren: Iris, Patricia, Suzanne, wier namen hij in een verwonderd herkennen naf luistert, iets gaat vermoeden van wat zuiverheid is; Cabiria uit Notte
di Cabiria, die in haar uiterste berooidheid, zich begint te openen voor de f ranciskaanse „volmaakte vreugde" .... al deze figuren geven het echtst de Felliniaanse geest weer.
Dit inzicht heeft La dolce Vita niet verzaakt. Wel schuilt in deze film een
gevaarlijke bekentenis van onvermogen om de definitieve stap naar het licht te
zetten: de geest is gewillig, het vlees is zwak. Marcello, de man met een schrij
versroeping, die hetechter liever houdt bij het gemakkelijker baantje van de
mondaine sensatiejournalist, staat zeer dicht bij Fellini zelf (zoals in de sketch
van de derderangs-nachtclub Marcello's vader 'Fellini's vader is) . Hij vlindert
van de ene sensatie naar de andere, op zoek naar het uitzonderlijk schandaal,
dat met een schreeuwerige kop zijn krant zal doen verkopen. Van koele toeschouwer wordt hij weldra wrede aanstichter: de haast demonische manager,
die de losgeslagenen dwingt tot de uiterste consequenties van hun levensopvatting. Uiteindelijk gaat hij aan dit spel bijna ten onder, nauwelijks nog te
onderscheiden van de verdoofden en verdwaasden die hij als wild meende te
kunnen achtervolgen. Maar voortaan blijft hij verscheurd door de wetenschap
dat dit de weg niet is, dat die elders ligt, in een wereld waar eenvoudige mensen, dag aan dag, hun gaafheid beleven in eerlijk werk om een menswaardig
bestaan. Bij de aanvang van -de film werpt Marcello die de helicopter vergezelt
waar de Christus aan hangt, kushandjes naar zonnebadende schonen. Op het
einde knielt hij uitgeleefd op het strand en staat vermoeid op om de nachtbrakers te volgen. Maar hij verbergt beschaamd het gelaat voor het gave meisje
dat hem wenkt. Hij kan op haar uitnodiging niet ingaan. Maar heel zijn
houding is een hulde aan een levensopvatting waar hij, schuldig want lichtzinnig, aan voorbij is gegaan.
Zo is de hele film. Niet los geraken, en toch weten dat dit leven kunstmatig
is en heilloos. Er dan maar van genieten met plotselinge opwellingen van
vermoeide walging; en steeds weer 't onverwachte, vlug vergeten, opengaan van
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de andere wereld, waar leven léven is, echt, spontaan, vol beloften, zonder
drukte om de leegte te verbergen.
De zuiverende betekenis van de film ligt echter niet alleen in dit nadrukkelijk en steeds weerkerend contrast tussen een puur, eenvoudig leven en de roes
der genieters: niet alleen in het symbool van de zee als teken van eeuwige,
levendige reiniging of in het beeld van de vissers voor wie de monsterachtige
rog die uit de zee wordt opgehaald, voedsel en winst betekent na zware arbeid,
terwijl hij voor de fuivers alleen een curiositeit is om grappen mee uit te halen,
onheilspellend in zijn gedrochtelijke primitiviteit; ook niet alleen in de ontmoeting met het vlijtige meisje dat ver van huis werkt en verteerd wordt door heimwee naar eenvoudige geborgenheid: ,een flinke jongen, een huis met een tuintje
en vol kinderen die haar de oren van het hoofd zullen eten. Lag de katharsis
alleen in deze „gemakkelijke" contrasten, dan zou het gevaar niet denkbeeldig
zijn van een oppervlakkig gemoraliseer. Deze scènes zijn echter slechts uitlopers,
flitsen, pauzen van verademing in het min of meer bewuste zoeken van de door
drukte leeggezogenen.
Hun zonde is het ontluisteren van het leven. Hun heil ligt in elke levensvonk
die ergens in hen smeult. Hun verdoeming zal het gevolg zijn van het zich
sluiten voor deze impulsen naar het leven toe.
De filmster, die kirt om de karikaturale (ontzettend echte) ontvangst der
fotografen bij het vliegtuig en zich nadien in de roes gooit van een geïmproviseerde nachtpartij in de daartoe weinig geschikte puinen van de Termen (er ligt
iets demonisch in deze surrealistisch contrasterende decors), wordt uit de bedwelming gerukt door de waarheid die een dronken landgenoot haar in het
gelaat slingert, dat zij toch maar een slet is. Zij vlucht de nacht in, ver weg in
de verlaten campagna. Zij erbarmt zich over een zielig miauwend katje, en dit
van leven trillend lijfje wekt in haar een zo essentieel vrouwelijke reactie, dat
zij gekleed de Romeinse fontein in springt in een primaire behoefte aan zuivering. De excentriciteit zelf van dit gebaar (zo zeer door de publiciteit verwrongen) verraadt de intensiteit en de wanhopigheid van haar verlangen. Wanneer zij, in een bijna heiligschennend op het priesterkleed afgestemd toilet
( Amerikaanse couleur locale) , de trappen van de Sint-Pieterskoepel oprent en
met Marcello boven op het terras komt, waait de wind haar gekke hoed af, haar
haren komen los, en de gesofistikeerde modepop is ineens vrouw in zulk een
mate, dat Marcello haar in de armen moet nemen. In deze wereld is dit gebaar
geen banale flirt meer. Zo diep zijn deze mensen gezonken in levensvreemde
kunstmatigheid, dat deze objectief beschouwd gemakkelijke opwelling reeds een
stap vooruit betekent op de weg naar de levensechtheid.
En zo is het met elk tafereel van dit onstuimig geborsteld fresco. De vrouwen
die van de ene man naar de andere lopen, in een morbiede hang naar wat
uitkomstloze liefde, verraden door dit immoreel gebaar de afgrond van steriliteit waar zij aan willen ontsnappen en een verlangen naar levensechtheid, dat
dan ten minste kortstondig opvlamt in het dwaze avontuur. En als zij nadien
de partner afwijzen
zen en zich koel op afstand houden, is het allereerst uit angst
voor de roep van dit wezenlijke, dat de plotselinge opflakkering van drift
gevaarlijk dreigde wakker te maken.
Bij de laatste braspartij, waar een dame zich in de feestroes tot een ontkledingsdans laat dwingen, komt in haar gebaren en in de houding van de
omstaanders plotseling de razende wil tot uiting om de laatste resten van zelf-
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respect te doden, in zelfs lichamelijke ontwijding. Houdingen en gebaren
roepen de meest helse taferelen op van een Jeroen Bosch (tot in de op elkaars
ruggen paard rijdende fuivers herleeft de renaissance-allegorie der zinnelijke
ontaarding) . Maar het gelaat van de vrouw is vertrokken van de pijn in een
laatste opwelling van waardigheid, en als de journalist de fuivers wil dwingen
tot de uiterste consequenties van hun nauwelijks gemaskerde begeerten, kunnen
zij het niet meer uithouden. Ze moeten weg, buiten, de zeelucht in, en op het
strand tekenen zij zich tegen de blanke ochtendzee af als zielig grauwe figuurtjes, die nergens thuis horen.
Een tijd lang klampt de toeschouwer zich vast aan één figuur: Steiner, de
man die zielsveel van zijn twee kindertjes houdt en wiens rijke woning een
areopaag is voor kunstenaars en denkers. Als hij de journalist verwijt dat deze
zijn letterkundig werk laat liggen voor de schandaal-journalistiek, herademen
wij . Dit is dan toch een mens. Ditmaal komt de zuiverheid niet uit wat stuntelig
naïeve figuurtjes als die van het dienstertje. Hier leeft een man die, nobel en
eerlijk atheïst, een levenshouding gevonden heeft welke hem redt voor de
leegte en voor de catastrofale angst. Maar dan komt het ontzettende: Steiner
doodt zijn kinderen en pleegt zelfmoord.
Steiner stond niet veel verder dan de andere losgeslagenen. Van hem hebben
wij echter niet gewalgd : hebben wij niet geleerd, dit uitsluitend te doen voor
losgeslagen zinnelijkheid ? En zo hebben wij niet gemerkt dat hij de leegte in
zichzelf en om zich heen wegmoffelde achter een esoterische verzameling van
levensvreemde schoonheid en wijsheid, en in zijn estheticisme even veel bedwelming zocht als de fuivers die hij misprijst.
In iedere sequens van La dolce Vita herhaalt Fellini aldus wat hij sinds lang
weet: dat men het leven moet trachten te benaderen in zijn zuiverste, meest
vitale verschijningen. Ook hier bloeit het weer open in zeer eenvoudige mensen,
die aan de wet van hun wezen niet zoeken te ontkomen, die de beperking
aanvaarden van hun omgeving en alles zien met onbevangen ogen: alles is
zuiver voor de zuiveren, hun behoort het Rijk der Hemelen. Slechts in dit besef
zal onze ontaarde wereld weer de eerste stappen kunnen zetten naar zulk een
levensechtheid, dat elk verder zoeken een dieper benaderen wordt van de kern
van alle leven, van alle zuiverheid, van alle liefde. Als „geografisch katholiek",
zoals hij zichzelf noemt, weet Fellini zeer goed waar dit zoeken op moet uitlopen. Maar hij blijft verwijlen bij de bloempjes langs de weg. Soms ziet hij
zelfs de bloemen niet meer, zo boeit hem het onkruid.
Pas in dit verband krijgen de specifiek godsdienstige sequenties van deze
film, die een bredere studie zouden vergen, werkelijk zin. B.v. die van de gewaande verschijning. De sensatiejagers uit pers en T.V. hebben een illusie van
kinderen opgeschroefd tot een nieuw Lourdes. En meteen worden de kinderen
en de mensen om hen heen afzichtelijke ledepoppen in gewetenloze handen.
De massa hapt toe: naast de erotiek en het valse esthetiseren is dit een nieuw
opium voor de leegte: de godsdienst als magie. In de slotsequens van de film
vernietigt het contrast met de zee de bedwelming van de losgeslagen viveurs;
in de verschijningssequens is het de regen die de hysterische kinderen en hun
vereerders als natte poedels uiteenjaagt. Het witte kleed van het huichelend
zieneres j e kleeft beslijkt aan haar mager lijfje: een parodie van de onschuld; de
oververhitte spots van de TV, die alles overgieten met hun akelige kunstmatigheid, springen kapot. Alleen enkele zieken blijven hulpeloos achter in de nacht.
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Zij bidden. Een priester, die het hele gedoe reeds vooraf aan de kaak heeft gesteld, buigt over een stervende en schenkt hem de laatste troost. De dag begint
te grauwen, koud en nuchter, en in zijn licht wordt de in paniek achtergelaten
rommel nog grauwer, de knielende gestalte van de priester en het gelaat van
de stervende nog eenvoudiger en waardiger. Meer dan elders openbaart de echte
Fellini zich hier. De nadruk waarmee hij de priesterfiguur laat handelen en
spreken, verraadt niet alleen een schroomvolle eerbied, maar ook een ietwat kinderlijke angst om toch maar niets verkeerds te zeggen over een levenshouding
die hij te goed kent om er nog lichtzinnig mee om te springen en te weinig beleeft om ze in alle eenvoud in zijn werk te integreren.
In een vroeger werkje, na de Notte di Cabiria verschenen, besloten wij : „Hoe
geniaal ook, het werk van Fellini is getekend door sloomheid. Van hem kan
men nog alles verwachten: een blijvend uitpuren van wat hij ons zo verrassend
meedeelt, of een al te speels en gevaarlijk verwijlen onderweg, tussen de bidone's en de genieters der goederen dezer aarde, intens getrokken naar deeens
ontdekte zuiverheid, maar aangetrokken door de vleespotten van Egypte" 2
Zijn vrienden vertelt Fellini wel eens zijn lievelingsdroom. Een aartsengel als
op de renaissanceschilderijen, die hem als kind reeds bij zijn bed kwam bezoeken, en hem wenkte met een intens zuivere glimlach. ,,De Engel bezoekt mij
minder en minder. Ik weet dat ik op zijn wenk moet ingaan. Maar
aar.....
....".
Ook in La dolce Vita is de engel aanwezig en wenkt in het kleine dienstertje.
Maar zijn gelaat wordt overschaduwd door zo veel valse schijn. Dit maakt tevens
de zwakheid en de waarde uit van deze film. Hij is het werk van een geniaal
man, die zich soms al te kinderachtig laat beïnvloeden, gigantisch en onrijp,
zoals de wereld waarin hij leeft. Om zijn kunstwaarde verdient La dolce Vita
waardering; om zijn getuigeniswaarde kunnen we er niet aan voorbijgaan: hoe
vrij ook herschapen door de dichter die Fellini is, is het een tijdsdocument dat
als zodanig meer waarde heeft dan de meest getrouwe reportage.
Alleen blijft er een vraag open dieniet zomaar is op te lossen: wat moeten
wij beginnen met een kunst die, meer dan welke andere ook, zonder onderscheid de onrijpe massa of de kwetsbare jeugd wordt voorgeworpen ? Films zijn
nu eenmaal niet te maken zonder enorm veel geld, en de geldelijk geïnteresseerden stellen uit domheid, onwetendheid of schuldige berekening hun
materieel belang meer dan aanvaardbaar is boven hun verantwoordelijkheid voor
hun medemens. Ergens moet er een antwoord zijn. Het is zeker niet te vinden
in een ongeschakeerde verontwaardiging of omgekeerd in een naïef beroep op
„de vrijheid van de kunstenaar". Zelf hebben wij in deze bijdrage geprobeerd
het kluwen wat te ontwarren.
) .

.
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J. Burvenich, Giulietta Masina en het Geluk. -- (Humanitas-reeks) Lannoo,

Tielt --- Den Haag.
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Tsaar Nicolaas I en
Paus Gregorius XVI

E

R zijn in de betrekkingen tussen het Vatikaan en Rusland in de XIXe eeuw
enkele perioden waarover men tot op de dag van vandaag weinig is ingelicht en waarvoor het standaardwerk van de Jezuïet Boudou geen oplossing
geeft 1 ) . Wij denken hierbij vooral aan het bezoek dat tsaar Nikolaas I in
december 1845 heeft gebracht aan Paus Gregorius XVI, nadat deze in zijn consistoriale rede van juli 1842 en door de publikatie van de uitgewisselde dokumnenten tussen het Vatikaan en de Russische regering de trouweloosheid en het
gebrek aan openhartigheid van deze laatste aan de kaak had gesteld 2 ) . Het verslag van dit bezoek van de Russische monarch aan de grijze Opperherder is tot
nu toe in de geheimen van het Vatikaans staatsarchief bewaard gebleven. Kardinaal Acton, die bij deze gelegenheid als tolk optrad, heeft er zich nooit over uitgelaten. De wildste en dwaaste geruchten werden over dit boek verspreid
zonder dat Rome ooit moeite deed om ze tegen te spreken. Zo vertelde men dat
de tsaar als een verslagen man, met verwarde haren en een verwrongen gezicht
het vertrek van de Paus als-het-ware was ontvlucht 3 ) . Wij hebben dit verhaal
om de volgende reden altijd als een fabel beschouwd: Nikolaas kende sinds
1825 het standpunt van Rome tegenover zijn kerkelijke politiek. Verschillende
brieven van de Paus en van de staatssecretaris, kardinaal Lambruschini, hadden
hem geleerd dat Rome volledig op de hoogte was van zijn optreden tegen de
katholieke Kerk van de beide riten in Rusland en in Polen.
Zo had hij zelf eens verklaard aan de aartsbisschop van Mohilew, Mgr. Holowinski, dat er lekken bestonden in de censuur op de briefwisseling met Rome en
dat hij de schuldige, indien hij werd gevonden, streng zou straffen. Toen Nikolaas derhalve het plan opvatte aan Paus Gregorius een bezoek te brengen, kon
hij verwachten, dat de Paus van de gelegenheid zou profiteren om met hem de
toestand van de katholieke Kerk in het Russische rijk te b espreken.
Het voornemen om naar Rome te gaan is echter niet zo maar bij Nikolaas
opgekomen, het maakte deel uit van een plan waarmede hij sinds enige tijd
rondliep, n.l. het voornemen om zijn dochter Olga uit te huwelijken aan de
kroonprins Stefaan van Oostenrijk. De verbintenis van de Romanows met de
Habsburgers was voor Nikolaas een levensbelang; zij betekende voor hem een
soort absolutie over zijn euveldaden tegen de katholieke Kerk in zijn rijk. Mgr.
Altieri, nuntius in Wenen, had reeds in 1844 Rome gewaarschuwd, dat Nikolaas
alles in het werk zou stellen om zich te ontdoen van een soort angstcomplex n.l.
door zijn katholieke onderdanen en door de katholieken in het buitenland als 'n
kerkvervolger gebrandmerkt te worden 4 ) . Dezelfde gedachte komt nog tot
uiting in een andere brief van de nuntius aan Rome toen het eenmaal vaststond,
1) A. Boudou, S.J., Le Saint-Siège et la Russie, 2 Vol.
2) Allocution de Sa Sainteté Grégoire XVI, juillet 1842, Rome 1842.
"') Wiseman, Souvenirs des quatre derniers Papes, blz. 481.
4 ) Archief van de nuntiatuur in Wenen, (A.N.V.) Vol. 280 G, No. 1927.
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dat Nikolaas op zijn reis naar Wenen ook Rome zou aandoen 5). Het motief van
Nikolaas' reis naar Europa was feitelijk de gezondheidstoestand van de keizerin,
die op doktersadvies een rustkuur te Palermo volgde.
Doch de voorgeschreven rust belette haar niet eerst Wenen aan te doen om
het huwelijk van haar dochter met aartshertog Stefaan te bepleiten. De keizerlijke familie van Oostenrijk voelde er echter weinig voor de kroonprins uit te
huwelijken aan de dochter van een kerkvervolger, ofschoon kanselier Metternich
er op politiek plan geen bezwaar tegen had 6) . Aartshertog Stefaan voelde echter zelf weinig voor 't voorstel 7) . Gelukkig was men in Wenen van oordeel dat
een dergelijk huwelijk aan de keizerlijke familie meer nadeel zou brengen dan
voordeel en dat het moeilijk in overeenstemming was te brengen met haar katholieke plichten. Men heeft zich wel eens afgevraagd waarom de nuntius te Wenen
in zijn brieven alleen maar spreekt over de onmogelijkheid om een katholieke
kroonprins in het huwelijk te laten treden met de dochter van een kerkvervolger
en zich niet geplaatst heeft op het kerkrechtelijk standpunt van het gemengde
huwelijk dat door de Kerk wordt verboden. De verklaring hiervoor kan gezocht
worden in het feit dat hij geen enkel officiële opdracht had gekregen om een
kerkelijke dispensatie aan te vragen. Nikolaas van zijn kant hoopte dat zijn verzoek niet zou worden afgewezen omdat er sinds een vijftigtal jaren een verzachtende bepaling was toegevoegd aan de familiewet der Habsburgers, die een huwelijk van een lid van de familie met een orthodox verbood $) . Het hof van
Wenen vond echter dat Nikolaas eerst zijn goede wil moest tonen tegenover de
katholieke Kerk en dat men daarna verder zou kunnen praten.
Nikolaas was echter niet van plan ook maar een letter aan zijn wetgeving te
veranderen en hij begreep daarom ook heel goed dat verder aandringen voorlopig onnodig was. Doch dit wil geenszins zeggen, dat hij ervan afzag; hij zou het
huwelijk van zijn dochter in Rome gaan bepleiten en was er vast van overtuigd
dat hij de grijze Paus Gregorius in vijf minuten gewonnen zou hebben. In Rome
werd dit bezoek, waarvoor nog geen enkele officiële aanvraag was gedaan, niet
zonder angst tegemoet gezien. Men vermeed dan ook zorgvuldig tegenover de
Russische gezant iedere uitlating die als een uitnodiging aan de keizer uitgelegd
zou kunnen worden Graaf Bouteniev moest derhalve naar Palermo reizen, om er
bij zijn keizerlijke meester zijn opwachting te maken, zonder hem een pauselijke
s) Gregorio XVI, Miscellanea commemorativa, Vol. 2, R. Lefevre, Santa Sede e
Russia&, blz. 176. „De kerkvervolger gaat naar Rome; hij is keizer en een machtige keizer. De H. Vader kan zich aan zijn plicht niet onttrekken en moet hem ontvangen met
alle eer die men aan zijn stand is verschuldigd. Maar deze ontvangst zal de keizer zeer
te pas komen om zijn katholieke onderdanen in de waan te brengen dat hij met het
Vaticaan in zeer goede verstandhouding leeft. Hij zal zeker niet nalaten deze zoge~
naamde vriendschap t.o. de katholieken uit te buiten om hen over te halen terug te
keren 'tot de orthodoxe Kerk".
6) Reeds in 1844 had Nikolaas getracht de slechte naam die hij in Europa had, uit
te wissen. Hij had hiervoor gebruik gemaakt van de goede diensten van de Duitse
baron August von Haxthausen, die hij naar Wenen had gezonden met de opdracht er
stemming te kweken. Terzelfder tijd had de Russische regering een nota aan de H.
Stoel laten overhandigen die het antwoord moest zijn op de romeinse nota van oktober 1842. A.N.V., Vol. 280 G, No, 1927; Vol. 281 Q, 16 mei 1844 en Vol. 281 R, 13
juli 1844.
7) Vatikaans archief (A.V.) Rubriek 247, nuntiatuur van Wenen 1843-1844, 27
febr. 1844. A.N.V., Vol. 280 G, No, 1952, 15 juni 1844.
$) A.V., rubriek 247, nuntiatuur van Wenen, 29 nov. 1845, dispaccio 123 No.

56225.
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uitnodiging te kunnen overhandigen. Dit gemis wekte in hoge mate het ongenoegen van de keizer die door de tegenslag in Wenen toch al niet in een te best
humeur was. Hij had gemeend dat de Paus dankbaar de gelegenheid die hij hem
bood zou hebben aangegrepen. Doch daar de Paus dit standpunt niet scheen te
delen, zat er niets anders op dan een audiëntie te laten aanvragen, die, zo meende de keizer, hem rechtens toekwam. De 13e december kwam hij incognito in
Rome aan en begaf zich nog dezelfde dag naar het Vatikaan. De publikatie van
de verslagen van het dubbele bezoek van de keizer aan de Paus, bij gelegenheid
van de honderdste sterfdag van Paus Gregorius in 1948, heeft op de droevige
bladzijde van de kerkgeschiedenis in Rusland een nieuw licht geworpen dat de
krachtige figuur van de grijze Paus beter doet uitkomen 9 ) . Het zij al dadelijk
gezegd dat de Paus zich niet heeft laten beinvloeden door de verschijning van
Nikolaas, de plechtstatige en hooghartige vorst, die in hoge mate overtuigd was
van zijn gezag. De keizer is bijna niet aan het woord geweest terwijl de Paus
hem bijna woordelijk de grieven uit zijn toespraak van 1842 herhaalde.
Het blijkt nu dat het gehele onderhoud van de twee bezoeken uitsluitend
heeft gelopen over de toestand van de katholieke Kerk in Nikolaas' rijk en dat
de Paus vanaf het eerste ogenblik tot het laatste onwrikbaar is gebleven. De keizer moet er zich al vrij spoedig rekenschap van hebben gegeven, dat hij de Paus
geen tweede keer zou kunnen bedriegen daar deze uitstekend op de hoogte was
van alles wat er in het Russische rijk tegen de Kerk geschiedde.
De publikatie van het door kardinaal Acton nagelaten verslag geeft ons nog
een andere reden om de fabel van Nikolaas' overhaast vertrek uit het Vatikaan
te verwerpen. Het blijkt dat Paus Gregorius uit voorzichtigheid een memorandum had laten samenstellen waarin hij de voornaamste inbreuken op de vrijheid
van de katholieke Kerk in Rusland en Polen had laten samenvatten. Nikolaas
heeft hiervan kennis kunnen nemen na de eerste audiëntie. Wanneer hij werkelijk als een verslagen man de Paus zou hebben verlaten dan had hij voor zijn
vertrek uit de H. Stad geen tweede audiëntie laten aanvragen, maar hij had zeker
de Paus geen geschreven antwoord overhandigd gelijk hij nu gedaan heeft tijdens het tweede bezoek. In het gunstigste geval had hij het antwoord in Rusland
laten opstellen.
Het eerste onderhoud heeft veel weg van een kruisverhoor; Nikolaas probeerde wel het initiatief van het gesprek in handen te nemen, doch de Paus gaf er
hem geen gelegenheid toe. Het irriteerde Nic. niet te weten langs welke geheime
weg het Vatikaan over zijn doen en laten was ingelicht. Op handige wijze probeerde hij het lek in de censuur te ontdekken toen de Paus hem zijn afkeuring
uitte over het reglement dat hij in 1844 de katholieke seminaries had opgelegd,
een reglement dat aan de bisschoppen het bestuur en het toezicht over het seminarie ontnam. De nieuwe bepalingen hadden het toezicht op het leven en de
gedragingen van de seminaristen in de handen gelegd van een leken-inspecteur,
die ook het programma bepaalde en de te volgen handboeken aanwees.
Nikolaas kon hiertegen weinig inbrengen want de Paus verklaarde de tekst
van het reglement te bezitten. Doch hij wilde graag weten of de tekst langs de
officiële weg van de Russische legatie was toegezonden of niet, want zo voegde
hij eraan toe, men moet altijd oppassen voor niet officiële mededelingen 10 ) . De
9) Zie voetnoot 5.
10) A.N.V., Vol. 284 A, tekst van het reglement en een commentaar van kardinaal
Lambruschini.
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Paus vergenoegde zich er echter mee te verklaren dat hij de tekst bezat en er
geen reden was aan te nemen dat hij vervalst was. Hij verborg de tsaar evenmin
zijn ontevredenheid over de overbrenging van de theologische akademie van
Vilna naar St.-Petersburg zonder daartoe verlof van Rome te hebben bekomen.
Nikolaas verklaarde dit gedaan te hebben in het belang van de akademie zelf;
de toestand in Vilna was zo verward en beneden ieder peil dat hij er niet verder
over wenste te spreken. Nu hij de akademie onder zijn onmiddellijk toezicht
had, koesterde hij de beste verwachtingen. Hij hoopte echter dat de Paus hem
een foto met zijn zegen voor de akademie zou meegeven. Paus Gregorius meende
aan dit verzoek niet te kunnen voldoen; hoe kon hij 'n instituut zegenen dat aan
de katholieke Kerk alleen maar nadeel berokkende ? Op Nikolaas' vraag wat er
dan wel vereist werd om de akademie kerkelijk te doen erkennen, ontving hij als
antwoord dat hiervoor eerst het reglement door Rome moest worden goedgekeurd. „En op deze voorwaarde zult U de akademie zegenen", riep Nikolaas uit;
waarop de Paus voorzichtig antwoordde: „Vedremo wij zullen zien".
De moeilijkheden met de akademie van Vilna waren echter niet de voornaamste, erger nog was de toestand van de verschillende bisdommen, waarvan sommige reeds enige jaren vacant waren, andere slechts een administrator hadden,
ofwel bestuurd werden door bisschoppen die Rome nooit had erkend.
De moeilijkheden waren op dit gebied ontelbaar, Nikolaas en zijn raadgevers
gingen bij de benoeming van bisschoppen geheel willekeurig te werk en trokken
zich van de kerkrechtelijke procedure niets aan; in de meeste gevallen werd het
kerkelijk onderzoek belemmerd en werden de kanonieke rapporten vervalst 11) .
De Russische regering hoopte op deze wijze het gezag en de invloed van
Rome te kunnen ondermijnen en van de katholieke Kerk een staatskerk te maken. De H. Stoel had tegen een dergelijke handelwijze reeds verscheidene malen
geprotesteerd, doch haar protesten waren altijd afgewezen onder voorwendsel
dat de regering geen betere kandidaten kon vinden. Begrijpelijker wijze baarde
dit punt de Paus de grootste zorg, doch toen hij het aanraakte, praatte hij opnieuw voor dovemans oren. De keizer antwoordde op het verwijt dat de Paus
toch moest begrijpen, hoe moeilijk het was een geschikte kandidaat te vinden;
zelfs in katholieke landen, zoals Oostenrijk, had men met deze moeilijkheid te
kampen. De Paus hield echter voet bij stuk en herhaalde dat slechts Rome na
ingewonnen informatie over de kanonieke geschiktheid van een kandidaat kon
beslissen. De tsaar, die wel voelde waar hem de schoen wrong, wierp hiertegen
op, dat hij slechts kandidaten benoemde, die bekend stonden om hun goede
zeden en hun onderwerping aan het wettig gezag. Paus Gregorius stelde hem
echter gerust, hij zou nooit een bisschop benoemen, die politiek onbetrouwbaar
was; hierover kon de regering hem inlichten, doch omtrent de kerkelijke voorwaarden wilde hij zelf een onderzoek instellen en dit werd hem in Rusland
onmogelijk gemaakt. De Paus gaf derhalve voldoende te kennen het tsaristisch
11) Zo had Nikolaas de 28 april/10 mei 1842 eigenmachtig 3 bisschoppen benoemd
in Polen; Rome vernam van deze benoemingen eerst door een bericht in de officiële
courant van Warschau. De 15/27 oktober 1842 vernam men nog in Rome dat de kei~
zer Mgr. Goldmann, hulpbisschop van Kalitsa, had voorbestemd tot bisschop van San~
domir en dat kanunnik Lubienski tot hulpbisschop van Kalitsa benoemd zou worden.
Erger nog was de benoeming van kanunnik Kotowski, een gewezen grootmeester van
de Loge, tot bisschop van Lowisza. A.V., A.E P.V. No. 82. Voor de zetel van Samo~
gitia had de keizer kanunnik J. Gyntillo en voor Minsk Paul Rawa voorbestemd, keu~
zen die eveneens door Rome werden verworpen, A.V., A.E. Russia, VII.
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etiket „politiek betrouwbaar of onbetrouwbaar" niet zonder meer te aanvaarden.
Doch Nikolaas was niet naar Rome gekomen om zijn politiek met de Paus te
bespreken; hij had in het begin van de audiëntie al verklaard niet op een discussie te zijn voorbereid. Hij had hiervoor de gegevens niet bij de hand. De trotse
en afwijzende houding van de tsaar verhinderde de Paus niet hem te verklaren
hoe smartelijk hij getroffen was door de wetten die de katholieken verhinderden
hun plicht te vervullen. Het verwijt moet toch enige indruk op Nikolaas gemaakt hebben, althans hij haastte zich te verklaren: „Indien er werkelijk zulke
wetten bestaan, zullen zij veranderd worden" . De Paus kon hierop gerust zijn,
hij zou alles doen wat hem mogelijk was. Maar de Paus moest dan van zijn kant
begrijpen, dat sommige wetten zo nauw met de Russische staatsinstellingen en
met de orthodoxe Kerk verbonden waren, dat hij ze in geweten niet kon veranderen.
Dit is in het kort de inhoud van de eerste audiëntie, een onderhoud, zoals
men ziet, dat niet zo sensationeel is geweest als men het wel eens heeft voorgesteld. De Paus heeft de keizer gezegd wat hij meende te moeten zeggen en hij
heeft van zijn hart geen moordkuil gemaakt. Er zijn geen harde woorden gevallen waardoor Nikolaas de controle over zichzelf zou hebben verloren en die zijn
overhaast vertrek zouden kunnen uitleggen. Het verslag van kardinaal Acton is
echter nog op een ander punt belangrijk, het toont aan dat de tsaar het doel van
zijn bezoek heeft gemist, n.l. het verkrijgen van een pauselijke goedkeuring voor
het huwelijk van zijn dochter met aartshertog Stefaan van Oostenrijk. Waarschijnlijk had Nikolaas na de eerste opmerkingen reeds begrepen, dat het niet
het ogenblik was om zijn verzoek te doen, en was het in zijn gedachte slechts
een „partie remise" .
De tweede audiëntie, die als een afscheidsbezoek was aangevraagd, is bewogener geweest. Nikolaas hield nu zelf het initiatief van het gesprek in handen en
probeerde van de Paus enkele toestemmingen te verkrijgen die deze hem niet
mocht geven. Zo had hij zijn zinnen erop gezet om rechtstreeks met de Paus te
corresponderen zonder tussenkomst van de staatssecretaris of van een Romeinse
congregatie en hij zou graag zien dat de Paus hem zonder tussenkomst van zijn
raadgevers zou antwoorden. Het antwoord luidde beleefd maar beslist: neen; de
Paus heeft niets voor zijn medewerkers te verbergen en hij is voor zijn beleid
verantwoording schuldig aan God en aan de Kerk. Het gelaat van de keizer
weerspiegelde duidelijk zijn teleurstelling en zijn ontevredenheid, hij was gewend dat in Rusland zijn geringste wens als een goddelijk gebod werd opgevolgd. De afwijzing trof hem in zijn hoogmoed omdat hij als autocraat gewend
was zijn gezag met niemand te delen. Het prikkelde hem tegenover zich iemand
te vinden, die neen durfde te antwoorden en die zich niet in een kruiperig gevlei
aan zijn wil onderwierp. Doch zijn aandringen was nutteloos, de Paus bleef
onwrikbaar. De keizer was hiermee nog niet aan het einde van zijn verzoeklijst,
de houding en de samenwerking van de katholieke bisschoppen stelden hem
te leur. Zij weigerden soms aan zijn verzoek om naar St.-Petersburg te komen
gevolg te geven. Zou de Paus hen niet kunnen laten weten, dat hij deze bezoeken voor het welzijn van de Kerk aanmoedigde?
De Paus doorzag echter de bedoeling van de tsaar, hij wist dat bisschoppen
die aan het verzoek gevolg hadden gegeven, zonder enige reden soms maanden
uit hun bisdom verwijderd werden gehouden en dat in die tijd ambtenaren en
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orthodoxe priesters het bisdom doorkruisten om de gelovigen te dwingen toe te
treden tot de staatskerk 12)
De Paus kon niets anders doen dan zijn keizerlijke bezoeker herinneren aan
de voorschriften van het kerkelijk recht. Hij voegde evenwel eraan toe dat de
H. Stoel om gegronde redenen een afwezigheid langer dan drie maanden kon
toestaan.
Hiermee was de tweede audiëntie afgelopen. Nikolaas had bijgevolg over de
gehele linie schipbreuk geleden; hij had van de Paus geen enkele toezegging
ontvangen, die hij later tegen de katholieken van zijn rijk zou kunnen uitspelen.
Nesselrode, zijn eerste minister, had hem voor zijn vertrek verzekerd dat hij in
Rome een zwakke grijsaard zou vinden, die hij gemakkelijk zou kunnen overtuigen 13 ) . De keizer vond er wel een grijsaard, doch een grijsaard, die opgewassen bleek te zijn tegen de machtigen van deze aarde en die niet geaarzeld had in
zijn brieven aan kanselier Metternich de tsaar te noemen de grootste vijand van
de Kerk, omdat hij in geloofszaken geen andere wet erkende dan zijn eigen wil.
Wij moeten tenslotte nog enkele woorden zeggen over het dokument dat de
Paus bij gelegenheid van het eerste bezoek aan de keizer had overhandigd. De
samenstelling ervan getuigt van een grote wijsheid en voorzichtigheid en toont
aan hoezeer het vertrouwen van de Paus in de tsaar was geschokt. Toen men in
Rome vernam dat Nikolaas voornemens was aan de Paus een bezoek te brengen,
was er een schok van angst door het romeinse hof gegaan. Gelukkig is deze
vrees ongegrond gebleken; de Paus was op het ergste voorbereid en in het geval
dat de tsaar hem niet zou laten uitpraten, zou het memorandum de keizer nog
altijd aan de voornaamste bezwaren herinneren.
Men kan het dokument in drie delen splitsen. De paragrafen 1 tot 5 kunnen
als een inleiding worden beschouwd. Zij wijzen op de oprechtheid en de openhartigheid die de Paus altijd heeft betracht in zijn onderhandelingen met de
keizerlijke regering. In de paragrafen 5 tot 14 herinnert de Paus vervolgens aan
het- onderscheid dat in acht dient genomen te worden wanneer het gaat over de
belangen van de Kerk en die van de keizer, men mag aan de keizer niet geven
wat God toekomt. Ook de Paus mag aan de tsaar niet geven wat God toekomt,
doch hij zal de keizer nooit onthouden wat hem rechtens toekomt. Verscheidene
keizerlijke wetten nu onttrekken aan God en aan de Kerk wat hen toekomt en
de Paus zou aan zijn plicht tekort schieten wanneer hij zou nalaten hiertegen te
protesteren. Hierna treedt de Paus in de paragrafen 14 tot 22 in bijzonderheden
en somt hij de wetten op die inbreuk maken op de vrijheid van de Kerk. Het zal
Nikolaas moeilijk vallen ze te ontkennen daar de Paus van de meeste een
afschrift bezit, en wat de gebeurtenissen betreft waarop de Paus zinspeelt, ze
worden door geloofwaardige getuigen bevestigd. Wanneer Nikolaas ze wil ontkennen, zal hij het tegenovergestelde moeten bewijzen (§ 18) doch ook moeten
toestaan dat de Paus zelf een onderzoek kan instellen: audiatur et altra pars.
De wetten nu waartegen de Paus protesteert zijn: de onderwerping van de
bisschoppen aan een consistorie dat grotendeels bestaat uit leken en orthodoxen;
de onttrekking van de seminaries aan het bisschoppelijk gezag; het verbod aan
de katholieken om met Rome te corresponderen; het verbod om kinderen uit een

-

. 2 ) Mgr. Szumborski, bisschop van •Chelm (1831-1851) werd zes maanden in de
hoofdstad vastgehouden om aan 'twee orthodoxe priesters de gelegenheid te geven hun
noodlottige propaganda te volvoeren. A.N.V., Vol. 280 Q en 284 A.
13) A.V.. A.E., dispaccio 96, carte 28129.
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gemengd huwelijk in de katholieke Kerk te laten dopen, zelfs wanneer beide
ouders erom vragen; het verbod om de Sacramenten toe te dienen aan een persoon die één keer, vrij of gedwongen, in een orthodoxe Kerk heeft gecommuniceerd; de onttrekking van de kloosterlingen aan het gezag van hun hogere overheid; de onteigening van de kerkelijke goederen en de opheffing van honderden
kloosters.
De Paus wilde de keizer niet verantwoordelijk stellen voor alle wreedheden,
die er 'bij de uitvoering van de wetten waren gepleegd. Zij moesten grotendeels
worden toegeschreven aan de willekeur en aan de misplaatste ijver van sommige
ambtenaren, doch de wortel van alle kwaad lag toch in de anti-katholieke wetten
(§ 16). Ook kan de Paus nog begrijpen dat sommige feiten zijn overdreven,
zoals dit dikwijls gebeurt doch dit neemt niet weg dat er een grond van waarheid in ligt (§ 17) . Eindelijk spreekt hij de hoop uit dat de keizer aan zijn
klachten recht zal doen (§ 20) . Zoals men bemerkt waren enkele grieven reeds
ter sprake gekomen, maar het memorandum had het voordeel dat Nikolaas er
nog eens rustig over kon nadenken. Dit is echter niet gebeurd om reden dat hij
niets wilde toegeven, en een botte ontkenning vraagt geen tijd. Zodoende kon
Nikolaas het antwoord reeds twee dagen later overhandigen. Het is weer een
typerend voorbeeld van zijn onoprechtheid, het bevat geen enkel positief en
afdoend gegeven. Hij begint met zich te verontschuldigen dat het bezoek aan
Rome tekort is om op alle punten te kunnen ingaan en dat hij ook niet de nodige
gegevens heeft, die hij alleen maar te St.-Petersburg kan vinden. Enige punten,
zo vervolgt hij, zijn reeds opgehelderd tijdens het eerste bezoek. Een ding wilde
hij echter wel beloven: ieder misbruik bij de uitvoering van de door de Paus
opgesomde wetten, zal streng worden gestraft 14 ) . Hij geeft vervolgens de verzekering dat hij de vurigste gebeden ten hemel stuurt voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn van al zijn onderdanen en eindigt dan met het uitspreken van
de hoop dat deze „eerlijke en openhartige gedachtenwisseling" tot een gelukkige
overeenkomst zal leiden.
Wij hebben in hetbegin gesproken over de fabel van Nikolaas' overhaast
vertrek na de eerste audiëntie en waarvoor wij geen enkele reden hebben kunnen
vinden. Nikolaas heeft echter zelf een andere fabel laten verspreiden. De 28e
december schreef de nuntius te Wenen aan de kardinaal-staatssecretaris dat kanselier Metternich hem inzicht had gegeven van een brief van graaf Bouteniev,
Russische gevolmachtigde te Rome, aan zijn ambtgenoot te Wenen 1.5 ) .
Deze schreef: „Le tsar a été recu avec tous les témoignages d'égards et de
déférence, qui étaient compatibles avec l'incognito qu'il voulait Barder". De
bevolking van Rome had hem een enthousiaste ontvangst bereid en de Paus had
hem ontvangen: „entouré de sa cour ecclésiastique et laïque en grande tenue".
Het gesprek dat meer dan een uur had geduurd, was zeer hartelijk geweest en
de Paus had zelf het voornemen te kennen gegeven een tegenbezoek te brengen.
Hij zou hiervan alleen hebben afgezien op uitdrukkelijk verlangen van de tsaar.
14) Hoe eerlijk Nikolaas het met zijn belofte meende blijkt uit de volgende feiten:
de protestantse gouverneur van Vilna, Schroever, ontving jaarlijks 33.000 roebel voor
de 33.000 katholieken die hij voor de orthodoxe Kerk had gewonnen; de priester Stef anowiz uit Vitepsk en de kanunnik Michael Stoukalitch uit Devya ontvingen voor
een soortgelijk werk ieder de paarse barret.
15) A.V., A.E., No. 57165 carte 165- 166.
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Wel had de tsaar kardinaal Lambruschini en andere kerkelijke dignitarissen
ontvangen met een hartelijkheid die een diepe indruk op hen had gemaakt. Na
de ontleding van het verslag van kardinaal Acton is het niet meer nodig te zeggen dat dit verhaal, op het bezoek na van kardinaal Lambruschini aan de tsaar,
geheel is verzonnen. Doch het bezoek van de staatssecretaris was verre van hartelijk, de keizer ontving hem met het verwijt dat de kardinaal hem zonder reden
zeer vijandig gezind was.
Het doel van dit verhaal is dan ook wel duidelijk, het was uitsluitend bestemd
voor binnenlands gebruik, het moest indruk maken op de katholieken in Rusland en in Polen en aantonen dat het Vatikaan de grote Poolse opstand van
1831-1832 volledig veroordeelde 16) .
In Rome had het bezoek weinig aanleiding tot optimisme gegeven; de vage
beloften van de tsaar waren niet in staat geweest het wantrouwen weg te nemen.
In de toespraak „ante anni proximi f inem", die Paus Gregorius de 19e januari
1846 voor het college van kardinalen hield, verklaarde hij o.a., dat er geen
bijzondere reden was om zich over de jongste gebeurtenissen te verheugen. En
kardinaal Lambruschini schreef op zijn beurt naar Wenen: „Wanneer gij mij
vraagt welke resultaten ik van dit bezoek verwacht, dan antwoord ik openhartig,
bij God is alles mogelijk, maar ik ben er helemaal niet van overtuigd dat de
keizer ook maar een letter aan zijn wetgeving zal veranderen" 17) .
De ontwikkeling van de gebeurtenissen heeft hem volledig gelijk gegeven.
Met de dag werd de toestand voor de Kerk ondragelijker en bij de dood van
Nikolaas in 1855 bleef er van de eens zo bloeiende katholieke Kerk van de
oosterse ritus weinig meer over.
1 $) Na de bloedige onderdrukking van de Poolse opstand in 1832, die Nikolaas
door zijn optreden had uitgelokt, had hij door een valse voorstelling van zaken Paus
Gregorius weten te bewegen de opstand te veroordelen. De Paus heeft na een volledige kennisname van de gebeurtenissen in Polen zijn brief aan de Poolse katholieken
ten zeerste betreurd. De brief is nooit opgenomen in de officiële verzameling van zijn
geschriften: De Martinis, Juris pontificii
icit de Propagande Fide. Vol. 8. Rome 18911909. Theiner: Vicende della chiesa catholica di amendue i riti nella Polonia.' e nella
Russia, Lugano 1843.
17) A.V., A.E., No. 57165, carte 160-162.
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Is het recht
conservatief?
MARK GRAMMENS

S het recht achtergebleven bij de snelle evolutie van het maatschappelijk leven
in de laatste decennia? Is het recht conservatief ? In een recente studie, Law
in a changing Society 1 ) , heeft W. Friedmann, op dit ogenblik een van de
meest vooraanstaande juristen in de Anglo-Amerikaanse wereld, een noodkreet
laten horen, die men ongeveer aldus kan samenvatten: de wetgeving en de
rechtspraak hebben de laatste jaren de voortschrijdende sociale en eonomische
evolutie niet meer in dezelfde mate gevolgd als vroeger het geval was, en indien
deze scheiding tussen rechtsleven en maatschappelijk leven blijft voortduren
zullen langzamerhand heel ongezonde toestanden ontstaan en grote gevaren,
met name voor de democratie. We willen dit boek hier niet resumeren, maar
alleen Friedmanns algemene stelling met enige voorbeelden verduidelijken.
Indien deze beknopte, niet uitgewerkte voorbeelden tot nadenken stemmen, hebben ze hun doel bereikt. Meer is er voorlopig niet mee bedoeld.
Het gebied waar men de scheiding tussen recht en realiteit het duidelijkst
kan waarnemen is dat van het eigendomsrecht. Het recht stelt nog steeds voorop
dat eigendom de eigenaar toelaat daarover uit te oefenen „le droit de jouir"
(usus) en „le droit de disposer des choses" (abusus), doch in werkelijkheid
heeft dit „beschikkingsrecht" niet veel meer te betekenen. Dit is niet enkel
merkbaar in de hypotheekwetgeving, maar nog in vele andere gevallen. Aldus
worden pachters beschermd tegen de willekeur van landeigenaars 2 ), en wanneer in een land woningnood heerst (Engeland, Nederland) beschermt de wet
de huurder tegen exploitatie van de woningschaarste door de eigenaar. De
fictie van het beschikkingsrecht is echter, jammer genoeg, bewaard gebleven in
de belangrijkste gevallen, met name waar het gaat over bezit en beheer van
grote industriële ondernemingen. Theoretisch blijven deze immers het eigendom van de aandeelhouders; in de praktijk echter worden ze niet door de aandeelhouders beheerd, maar ofwel door een financiële instelling, die van het
absenteïsme en de spreiding van de andere aandeelhouders gebruik maakt om
de zaak effectief te leiden, ofwel door de „managers" van het bedrijf, indien
alle aandelen in handen zijn van „kleine aandeelhouders", die niet in staat zijn
om samen de leiding van het bedrijf op te nemen. In het eerste geval wordt het
werkelijke eigendomsrecht uitgeoefend door holdings, die door middel van de
bekende pyramide-vorming met een klein kapitaal reusachtige ondernemingen
1) W. Friedmann, Law in a changing Society. — Stevens & Sons Ltd, Londen,
1959, XXVI-522 pp., geb. 50 sh. — Ten minste een passieve kennis van de AngloAmerikaanse juridische terminologie is vereist om dit boek te lezen.
2) De Britse „Agriculture Act" van 1947 b.v. geeft de Minister van Landbouw het
recht landerijen te onteigenen wegens slecht beheer van de eigenaar.
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beheersen 3 ); in het tweede geval komen „managers"-dynastieën tot stand die,
zonder eigenaar te zijn, een enorme reële macht uitoefenen over aanzienlijke
eigendommen, zoals b.v. het geval is in de maatschappijen General Motors,
Shell, Unilever en Imperial Chemicals Industries.
Men komt aldus tot een tweespalt tussen recht en realiteit: het recht erkent
de eigendom, maar in werkelijkheid heeft eigendom niet veel meer te betekenen
als bron van macht. Juristen noemen zich heel vooruitstrevend wanneer zij het
eigendomsrecht beknotten, doch laten intussen toe dat zich op een andere wijze
machtselementen ontwikkelen waaraan zij niet raken. Bovendien steunt deze
macht op eigendom die aan anderen toebehoort dan aan de machthebbers; de
werkelijke eigenaars beschikken in feite over geen middelen om hun eigendom
te beschermen tegen de willekeur van hen die de eigendom beheren. Socialiserende maatregelen afwijzen alleen op grond van het beginsel dat het privé-bezit
beschermd moet worden, en dat dit bezit een fundamenteel recht is, gaat dus
wel heel sterk op hypocrisie lijken. Nationalisatie van een basisnijverheid, die
gepaard gaat met schadeloosstelling van de aandeelhouders, heeft alleen tot
gevolg dat de in feite onbestaande controle van „juridische" eigenaars over hun
bezit vervangen wordt door de controle van de nieuwe „werkelijke" eigenaar,
de staat. Juridisch althans vallen hierdoor bezit en controle weer samen.
Ook in het verbintenissenrecht wordt de scheiding van theorie en praktijk
steeds groter. Dit gaat immers uit van de hypothese dat alle mensen gelijk zijn,
maar hoe kan men een industrieel imperium „gelijk" achten aan een individuele
werknemer ? Toen deze „liberale" stelling niet meer houdbaar bleek, is daartegen een dubbele reactie ontstaan: de enen hielden voor dat men de mensen
„gelijk" moest maken (communisme), de anderen dat men de zwakkeren moest
beschermen (sociale wetgeving in westerse democratieën) . In dit laatste geval
werd de fictie van de contractuele gelijkheid nochtans bewaard, zodat de beschermende maatregelen meestal niet zijn uitgegaan van de wetgever maar veeleer door hem werden getolereerd. Aldus zijn vakbonden ontstaan, en aan de
andere zijde van het industrieel front de werkgeversverenigingen en de trusts.
Maar zulk een toestand, ontstaan veelal zonder inmenging van de wetgever en
dikwijls tegen zijn zin, leidt tot een industriële jungle waarin op een andere
wijze, maar niet in mindere mate dan tijdens 't „liberalisme", de sterkste de wet
dicteert. Trusts kunnen ongestraft een firma op de „zwarte lijst" zetten en haar
aldus liquideren, vakbonden kunnen in het Anglo-Amerikaanse systeem van de
„closed shop" een arbeider broodroven indien hij weigert aan het vakbondsleven deel te nemen.
Als derde voorbeeld kan het strafrecht genomen worden. De realiteit van de
moderne psychologie is veel verder gevorderd dan de theorie van een verouderd
strafrecht. Een aantal rechters houden met het oordeel van psychiaters rekening,
maar andere niet; dit heeft tot gevolg dat een verdachte minder dan ooit het
resultaat van een strafproces kan voorspellen. Overigens mag men het hele
penitentiële stelsel in de meeste landen verouderd noemen. De strafrechtelijke
theorie steunt nog steeds op het beginsel „oog om oog en tand om tand" (verzacht in landen waar de doodstraf niet meer wordt uitgevoerd), maar de socio3 ) Friedmann geeft het voorbeeld van twee gebroeders die op deze wijze met een
holding waarvan het kapitaal 20 miljoen dollar bedraagt, spoorwegmaatschappijen in
de V.S. effectief controleren die een beurswaarde hebben van 2000 miljoen dollar.
Hun feitelijke eigendom is dus honderd keren groter dan hun juridische eigendom.
-
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logische wetenschap heeft bewezen dat de toepassing van dit beginsel zijn doel
(afschrikking) niet bereikt. Misdadigheid wordt niet verhinderd door het opleggen van zware straffen aan misdadigers, maar door opvoeding, betere behuizing, religieuze herleving e.d. Het strafrecht verhindert in de meeste gevallen
de toepassing van moderne heropvoedingsmethoden.
Ten slotte worden de misdrijven nog steeds gedefinieerd volgens criteria die
niet aangepast zijn aan de hedendaagse maatschappij. Bedrog in handelszaken
wordt veel meer gepleegd dan diefstal in de enge zin, maar bedrog wordt zelden gestraft. Ook wordt het zelden ontdekt, aangezien de politie er gewoonlijk
niet aan te pas komt, en er overigens niet veel van kent. En indien bedrog
ontdekt wordt, dan wordt daarvoor gewoonlijk een firma gestraft; de straf is
dan enkel financieel en treft zelden de eigenlijke bedriegers. Staatsorganen erkennen geregeld dat grote geldsommen werden uitgegeven voor doeleinden die
naderhand nutteloos bleken te zijn, of ten gevolge van zogenaamde administratieve vergissingen; in het beste geval zal een minister er zijn politieke reputatie
bij inschieten, of zal een ambtenaar ontslagen worden, maar niemand draagt
een strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor deze daden, die toch grotere diefstal zijn dan het stelen van een fles melk.
De verhouding individu-gemeenschap gaat in theorie nog steeds terug op het
beginsel van de vrijheid van het individu. Maar wat is er van die vrijheid overgebleven ? De rechtbanken hebben de theorie zo geïnterpreteerd dat zij de individuen de vrijheid hebben gelaten zich in groepsverband te verenigen. Maar
verder zijn zij (behalve wanneer de wet enige beperkingen oplegde aan het verenigingsrecht) niet gegaan; zij hebben m.a.w. het individu niet beschermd tegen
de vereniging. Handelsvrijheid was oorspronkelijk een vrijheid van het individu,
maar sedert handelsmaatschappij en zijn gaan streven naar trust- en monopolievorming houdt de handelsvrijheid in werkelijkheid nog alleen het recht in voor
de machtige groepen om de andere ongestraft te liquideren. Georganiseerde
groepsbelangen hebben in de praktijk de functie van de staatsorganen overgenomen. Indien dit nog niet tot ergere exploitatie van het individu aanleiding
heeft gegeven, danken wij zulks niet aan de staat of aan het verzet van de individuen, maar aan het feit dat de ene belangengroep de andere in bedwang
houdt. (B.v. kapitalistische tegenover syndicale verenigingen, of georganiseerd
nijverheidsbelang tegen georganiseerd landbouwersbelang) . Het openbaar belang gaat hierbij natuurlijk verloren.
Particuliere belangengroepen oefenen niet enkel functies uit die juridisch aan
de staat toebehoren (of aan het individu), maar zijn in vele gevallen machtiger
geworden dan de staat. Van een groot industrieel concern zoals een Amerikaans
staalbedrijf kan men die macht vrij nauwkeurig ontleden. Een groot bedrijf
oefent op de eerste plaats over zijn tewerkgestelden een macht uit die het leven
van die tewerkgestelden zozeer beïnvloedt (het gezinsinkomen, arbeidsduur,
enz.) dat de invloed van het staatsgezag over zulke tewerkgestelden miniem is
geworden. De overeenkomsten die zulke bedrijven afsluiten met de georganiseerde arbeidersmassa gaan gewoonlijk door als „type-overeenkomsten'', die in
het beste geval door de staat tot gelijksoortige bedrijven worden uitgebreid,
doch meestal in andere bedrijven vrijwillig worden toegepast omdat die bedrijven nu eenmaal niet anders kunnen. Door hun financiële macht controleren
deze grote bedrijven gewoonlijk regionale of nationale politieke partijen (waarin zij de controle dikwijls moeten delen met andere bedrijven of andere belan-
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pengroepen, maar waarop hun controle toch groot genoeg is om ten minste
negatief het voeren van zulk een propaganda te kunnen verhinderen die de belangen van de zaak zou schaden) . Dikwijls controleren zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een hele gamma van voorlichtingsorganen; hun publiciteit is een
machtig wapen om kranten en televisiezenders naar hun zin te zetten. Door de
manier waarop zulke grote financiële belangengroepen hun geldmiddelen aanwenden kunnen zij dikwijls de financiële politiek, de beursschommelingen, de
kredietpolitiek, e.d., in de richting sturen die zij wensen. Door „giften" te doen
aan bepaalde verenigingen, onderwijsinstellingen, laboratoria, enz., bepalen zij
in grote mate de evolutie van het openbaar leven. De invloed die aldus wordt
uitgeoefend neemt gewoonlijk heel subtiele vormen aan, maar kan bezwaarlijk
onderschat worden. Zo zijn de eigenaars van elektrische centrales in de Verenigde Staten er in geslaagd de administratie zodanig te beheersen dat die administratie thans zelf het succes van de bekende staatsonderneming „Tennessee
Valley Authority" kleineert opdat geen propaganda zou gemaakt worden voor
verdere uitbreiding van staatsondernemingen. In Engeland kan men merken dat
van staatswege steeds maar op de financiële moeilijkheden van de genationaliseerde steenkolennijverheid gewezen wordt, terwijl niemand ooit de mond open
doet om op het succes te wijzen van de genationaliseerde elektriciteitsbedrijven,
die goede winsten maken; ook hier blijkt hoezeer de administratie in handen is
van de financiële belangengroepen die verdere nationalisaties willen verhinderen.
Het individu wordt beschermd tegen de staatsmacht, maar noch staat noch
individu worden juridisch beschermd tegen de belangengroepen en allerlei verenigingen die steeds meer de werkelijke machthebbers worden. In dit verband
mag nog gewezen worden op de exploitatie van individu door individu, wanneer het ene individu zich in de macht bevindt van een ander. Behalve in landen waar een nationale gezondheidsdienst bestaat, kan men niet zeggen dat er
een contractuele onafhankelijkheid bestaat tussen patiënt en geneesheer; een
bekend chirurg stelt zijn prijs vast op dezelfde wijze als de directie van een
spoorwegmaatschappij : is men het met de prijs niet eens dan wordt men niet
weer gezond, resp. gaat men niet op reis; verhaal op de opgelegde prijs is niet
mogelijk. Ook hierin schiet de staat als beschermer van de zwakkere tekort. Een
individu en een vereniging mogen in het bestaande rechtssysteem alle daden
stellen die niet door de wet verboden worden. Dit is een gevolg van de ,,vrijheid" die aan de basis ligt van onze rechtsopvattingen. Maar individuen en
verenigingen kunnen enorme schade toebrengen aan andere individuen en verenigingen zonder de wet te schenden. In vele gevallen laat de wet uitdrukkelijk
toe dat daden gesteld worden waartegen niemand in rechte kan ageren. Wanneer de minister van Justitie b.v. een notaris benoemt, heeft een kandidaat die
zich bekwamer acht dan de benoemde, geen verhaal op de gedane benoeming.
Een rechtsstaat kan alleen bestaan indien de machtsposities welke individuen
en groepen daarin veroveren, zo spoedig mogelijk door de wet en een rechtsspraak, waarvoor sociaal-economische overwegingen meetellen, ongedaan worden gemaakt, wanneer deze machtsposities een wederrechtelijke usurpatie zijn,
of gelegaliseerd, wanneer daardoor een werkelijke vrijheid van de persoon
wordt gewaarborgd. Zo niet, dan ontstaat een tweespalt tussen recht en maatschappelijke werkelijkheid, die alleen kan leiden tot minachting van de rechtsstaat zelf en tot zijn uiteindelijke ondergang.

KUNSTKRONIEK

Collages van Matisse
Overpeinzingen bij kinderlijke opper
vlaklogheid of verruiming der stilte
MARIUS VAN BEEK

ET wordt leeg op de Parnassus van de schilderkunst, angstig leeg. En de
kille adem van de dood, die erover blaast, voert geen fluistering mee van
nieuwe beloften. Er zijn geen nieuwe figuren, die te lang overschaduwd werden
door anderen, wier dood haast kwam als een bevrijder. Er zal te veel tijd zijn
om bloemen te strooien op de graven, felkleurige bloemen, zoals Matisse ze
zelf had kunnen schilderen". Dit schreef Jac van der Ster in De Groene van
13 november 1954. Hij duidde een emotie aan, die ik vooral ervoer bij het zien
van de tentoonstelling „50 jaar moderne kunst" op de Expo te Brussel: wat zijn
er een wonderlijk aantal krachten in het begin van deze eeuw in Europa en daar
buiten werkzaam geweest, verrassende exponenten, die de tijdgenoten weinig of
nauwelijks gekend hebben en wat is er van over ? waar liep dit alles op uit?
In de eerste wereldoorlog ontvielen ons de vroege pioniers: Macke, Marc,
Apollinnaire. Anderen werden iets ouder, doorgaans veel ouder; Modigliani,
Lehmbruck, Soutine, Klee, Schlemmer, Paula Modersohn, Kandinsky, Barlach
en de zo zwaar geteisterde Káthe Kollwitz. Na de laatste oorlog begon de
afbraak der sterken: Dufy, Permeke, Vlaminck, Mondriaan, Charley Toorop,
Raedecker, Tijtgat, Beckmann, Utrillo, Léger, Sluyters, Matisse .... Het zijn
namen, die u bij een quizz zo uit de mouw zou kunnen schudden. Een kerkhof
van namen, allen met dierbare herinneringen. En bij de doden leeft men niet,
heeft Michel Florisoone eens gezegd, hoewel aarzelend voeg ik er aan toe: en
bij de doden begint men te leven. Al wordt het dan leeg, angstig leeg op de
Parnassus, al bestaan de grote figuren van nu dan voor tachtig procent uit
schijnsuccessen, goed voor kunsthandel en blasé-publiek, we doen er goed aan
te beseffen dat de moed der kunstenaars uit de eerste helft der twintigste eeuw
gelegen is in de wellustige afbraak van oude vormen. Er is met veel liefde geploegd en geëgd, er zijn meer lupine, brandnetels en distels gezaaid dan tarwe
of rogge. De aarde scheen in kunstzinnig oogpunt kapot te gaan, in werkelijkheid viel er veel schoons te oogsten terwijl de aarde letterlijk in bloed gesmoord
werd. Er zijn mensen die meer het land hebben aan Picasso dan aan Eichmann.
Picasso zal als enig antwoord de „Guernica" tonen en daarna komen de pennen in beweging ... Picasso leeft nog, maar ook de doden zijn nog levend. Dat
bespeurde ik bij de felle reacties op de collages van Matisse, die de vorige
maanden in het Amsterdams Stedelijk Museum te zien waren. Infantilisme van
een oude man, dat was de algemene uitspraak. Bij al dit infantilisme is echter
een boodschap vervat voor de toekomst der hedendaagse beeldende kunst. Want
waar de moedigen uit het begin van onze eeuw een wellustige afbraak hebben
gepleegd, daar is aan ons de taak een nieuwe aarde te bebouwen. Alles is nu wel
uitgezegd, de felste kreten zijn geuit, het grofste cynisme wordt plagiaat, het
nieuwste nummer van Museum-journaal met de sinistere foto van Claus, Boontje en Vinkenoog met de naakte meiden-portretten op schoot, is na een maand
al weer verouderd, lekker gedurfd maar oud-modisch, loopgraaf-romantiek.

"
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Enfin, Matisse is infantiel in zijn geplakte gouaches, maar was Van der Leck
dan ook infantiel, of Mondriaan, of Malevitch!
Allen die ooit iets van Matisse begrepen hebben zullen weten, dat zijn ideaal
slechts was ongecompliceerd te schilderen. Zei hij niet ooit: „Ik wil een
kunst die elke werker kan ontspannen,
hetzij hij schrijver is of zakenman, een
kunst die zoiets is als een goede leunstoel, waarin men van de psychische
moeilijkheden kan uitrusten''. Een
leunstoel dus, waarin je op je gemak
kunt zitten, niet het projectiel dat je
uit die leunstoel doet opschieten zoals
in hun tijd Rembrandt of Goya of
Picasso geboden hebben. Maar aan
die leunstoel laat Matisse voorafgaan:
„Waar ik van droom is een kunst in
evenwicht, van zuiverheid en sereniteit,
ver van moeilijkheden en depressies".
In 1956 had ik het geluk de grote
overzichts-tentoonstelling te zien van
Henri Matisse in het Musée National
d' Art Moderne te Parijs. Wat mij toen
vooral trof was de impressie van een
geniaal schilder van het oppervlak, de
man die een onbeperkt vermogen had al het overbodige weg te laten. Daarbij
wist hij het essentiële zo scherp te situeren, dat men bij hem nooit die consequentie zou trekken, waardoor zijn gehele kunst overbodig wordt. De essentie is namelijk altijd in kleur en vorm vastgelegd en dit was zijn enig levensprinciep, zo
zou men haast zeggen. De onderwerpen van zijn schilderingen doen er minder
of in het geheel niet toe, hoewel men anderzijds ook kan zeggen dat de geladenheid van zijn werk bepaald wordt door de herkenning van zijn onderwerpen,
maar dat is dan een herkenning die weer volkomen gemengd gaat met de kleur.
Bij Rubens of Tintoretto kan de voorstelling volkomen overheersen, bij Mondriaan of Miro heersen kleur en ritme als absolute machten, bij Matisse weet
men niet wat prevaleert. Zijn de odalisken vol erotische spanning door de voorstelling of alleen maar door de kleur, leven de landschappen bij de gratie van
het geziene perspectief of bij de realisatie van louter koloristische drift ? Men
weet het niet: „Si eest la fleur qui chante ou l'oiseau qui fleurit?"
Datzelfde zou men kunnen zeggen van het andere element, dat hem dikwijls,
zij het minder denigrerend dan bij Duf y, in de schoenen geschoven is: zijn liefde voor decoratieve elementen. Zeker Matisse is bijzonder decoratief in bijna
heel zijn oeuvre, hij mint de details, maar ook hier moet men oppassen een
scheiding te maken tussen zijn monumentaal, decoratief of vrij schilderkunstig,
zelfs zijn grafisch werk. In alles is hij altijd even absoluut gebleven en tot hoge
ouderdom is hij voortgegaan zijn werk te bevrijden van manieristische insluipsels. Daarbij werkt hij eigenlijk als een kind, tenslotte knippend in papier in de
vorm van bladeren, geplakt op een wit stuk karton. Jean Cassou noemt dit zijn
hoge graad van intelligentie, het „Cogito ergo sum" in de schilderkunst, het
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eindeloos doorgedachte, waardoor een geestelijke picturale bevrijding ontstond.
Ik geloof dit zomaar niet. Een man als Matisse handelt daarvoor veel te
intuïtief. Zijn raffinement en vorm van intelligentie (vorm van redeneren is
niet hetzelfde) verlopen geheel volgens de banen van gevoel en directe aanvoeling van situaties. De intuïtie bij zulke lieden geeft feilloos aan hoe het moet
en de rest volgt haast vanzelf. Het komt mij voor dat een man als Picasso
daarentegen veel meer beredeneerd handelt, veel meer zijn stijl overdenkt, zijn
gegevens rangschikt en verwerkt. De intuïtie van Matisse leidde ook tot zijn
geniale oppervlakkigheid, maar toch liggen aan ieder schilderij vele studies ten
grondslag. Van het bekende schilderij Meisje in Roemeense blouse heb ik wel
vijftig voorstudies gezien en toch zou men van het eindresultaat zeggen dat het
in een handomdraai, in een achtermiddag gedaan is, zonder dat er een enkel
probleem heeft bestaan. Matisse behoudt altijd een ongekende frisheid. Zo
werkten de oude Chinezen en Japanners. Zijn tekening is nooit vermoeid beschreven, zijn kleuren zijn nimmer doodgewerkt, zelfs niet in details. Tot aan
zijn dood lijkt het alsof hij de verf er zo opgesmeten heeft, in één ruk zonder
aarzeling. Tot het laatst toe blijft Matisse fel en het schilderij Interieur met
Egyptisch gordijn is in de beweging van kleur getourmenteerd te noemen. De
bladeren van de boom achter het venster deden mij denken aan een
sneeuwjacht, waar men met felle koplampen pal op inrijdt. Dan duizelt
het je voor de ogen, dan warrelt en
draait het met geweld. De schilder
zelf was toen al bedlegerig.
„Matisse doet meer kwaad dan de
alcohol" heeft men eens in krijt op de
muren van Montmartre geschreven.
Dat was bij het begin van de eeuwwisseling toen de touristische uitvalspoort nog een boeiend woonoord was.
Vele kunstenaars hadden zich er gevestigd omdat er mooie huizen met
een prachtig uitzicht op de stad waren. Matisse leefde er als hoofdman
van de fauves, de „wilden", een titel,
die hij overigens aan de kritiek van de
pers te danken had. In 1905 is de
revolutie uitgebroken bij een expositie
van de Salon d'Automne, waar Matisse met Vlaminck, Derain, Rouault, en Marquet exposeerde. De criticus 'Louis
Vaucelles beschreef de schilders als wilde beesten. Sindsdien is de naam van de
„fauves" ontstaan. De groep groeide snel; Picasso, Braque, Dufy en verscheidene anderen sloten zich aan en spoedig was de „Ecole de Paris" geboren, de
school die weldra toonaangevend zou zijn voor geheel West-Europa, tot Soutine
geheel onkundig van zijn potentie een nieuw expressionisme zou invoeren. De
Lithause Jood stierf in Frankrijk in bijna even ellendige toestand als zijn vele
rasgenoten in de kampen. Kokoschka en later Jorn en Appel konden de vruchten van zijn exploratie plukken. De leider der „f auves", de schilder der absolute
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kleuren, der naakten en der arabesken vinden wij in 1948 terug in Vence, een
kapel bouwend voor de Dominicanessen.
Wij zoeken bij kunstenaars altijd
naar de sleutel voor hun ontwikkeling;
bij Matisse ligt het voor de hand die
sleutel voor zijn laatste knipsels te zoeken bij de kapel, die zoveel toeristen
trekt, dat denonnen het kerkgebouw
nog maar twee maal per week open
stellen voor bezoek en dan staan de
touristen tijdens het seizoen en queue.
Zoals bekend heeft Matisse voor die
kapel de architectuur ontworpen na
een belofte, wanneer hij tijdens de
oorlog gespaard zou blijven. De zusters verzorgden hem in die tijd.
Hij maakte voor de koepel ook de
decoraties en deze werkte hij tot in
details uit, profielen van deuren incluis, ook de betegelde en beschilderde wanden. Daar verrijst een Dominicus, één lijn op een bijna wit tegeltableau; de uiterste simpliciteit was geboren. Datzelfde spel heeft hij doorgevoerd
in zijn later werk. Velen hebben dit als een Fröbelschoolachtige werkzaamheid
van een door ouderdom tot infantilisme gedoemde grijsaard uitgelegd; wie het
gehele oeuvre van deze kunstenaar overziet, weet, dat de laatste collages een
soort slotsublimering van een werkzaam leven betekenen, een boodschap voor
een volgende generatie en tegelijkertijd een leunstoel voor handelsreizigers.
Met de kapel verwierf Matisse zich een groep voor zijn zieleheil biddende
devote nonnetjes. De laatste jaren bracht hij zittend in bed door en hij was
onmachtig tot expressief leven. Met de schaar knipte hij bloemmotieven uit
van papier en een uitvoerster, (Hollands meisje) die de ouderdoms-dwingelandij van de meester volgt, plakt het papier op karton. Grote vlakken beziet hij
van op afstand. Hij was wijs en oud; platonisch minnend, zocht hij naar essentie in de chaos .... en zie, daar verschijnt de jongelingsdroom op de wanden,
danseressen bukken en krommen zich, zetten onzekere passen, bladeren vergroeien met dit ijdel spel. De vele gaatjes in het papier, de ronde buigingen
van de koppen der punaises verraden hoe dikwijls het spel uitgewogen is,
rondingen geven borsten aan, trillingen in het papier zoeken het lijf, charmant
bewegen de armen, hoog gaan de heupen op boven losgeprikte benen, koel is
de erotiek, als een heimwee ligt de spanning uit de jaren van Montmartre verborgen. Gezegende ouderdom, die zo gesublimeerd en zo intensief de jonkheid
weet te vangen. Men moet er niet veel woorden over vuil maken. De St.-Dominicus van Vence is mooi, de laatste danseressen zijn mooier. Men moet een
kunstenaar nooit met kwaadwillendheid te lijf gaan, dan wordt hij kwaad,
rancuneus of ongelukkig. En als Matisse had horen spreken over het inf antilisme had hij misschien gezegd: „als u de leunstoel niet eens prefereert, gaat u
dan op de grond zitten". Besef dan wel, dat u nog altijd aan de voeten van de
meester zit.

INTERNATIONALE
KRONIEK

Wat is er
in Turkije gebeurd?
ZYRILL BOLDIREV

E mei-revolutie in Turkije is ook wel te verklaren door invloeden van de
D
internationale politiek en persoonlijke antagonismen onder de leiders van
het volk, maar de laatste oorzaak dient te worden gezocht in het naast elkaar
bestaan van „twee Turkijes" in één land. Het ene Turkije wortelt in de aarde,
leeft van traditie, staat wantrouwig jegens elke beïnvloeding van buiten, en
steunt op de bijna 80% der bevolking omvattende boerenstand. Deze compacte
meerderheid wordt door een kleine groep van grootgrondbezitters, financiers en
mohammedaanse geestelijken op het voorplan geroepen telkens wanneer off icieren en intellectuelen, in hun koene hervormingsijver, het andere, stedelijke,
zich op westers-linkse voorbeelden inspirerende Turkije met het vaderland en
diens enig heil willen identificeren.
Had het van de aartsconservatieve meerderheid der Osmanen afgehangen,
dan zou Mustafa Kemal nooit zijn groots werk kunnen voltooid hebben. De
Sultans heersten nog in Yildiz Kiosk, iedere vrijdag reden zij in hun wagen naar
de moskee, ministers liepen te voet achter hen aan, soldaten vormden de haag
en huldigden de monarch met hun „Padischahim tschok j ascha" . Tschok jasoha,
duizend jaar, heeft de heerlijkheid van de Padischah niet geduurd. In 1923
heeft Mustafa Kemal er een eind aan gemaakt, in 1924 schafte hij het Kalifaat
af, in 1928 hief hij de Islam op als staatsgodsdienst: de godsdienst en zijn bedienaars maakte hij het leven zuur zoals men dat slechts van een Franse vrij denker-minister tegenover de Kerk kon verwachten. De boeren van Anatolië
moesten zich dit laten welgevallen, de Hodscha's vermochten niets tegen dit
harde staatsgeweld. Tot aan de dood van de tot Ataturk, „vader der Turken",
gepromoveerde dictator was het kemalistische Turkije een burcht van nationalisme, democratie zoals Ataturk die dan verstond , dynamisme, etatisme
en vooral van laïcisme: de vijf principes van de nieuwe staat, die niet alleen
om wille van het vijftal aan de grondthesen van de Chinese Kuo Min-Tang
herinnerden. Doch na de dood van de bewonderde, geduchte, mateloos geliefde
of gehate alleenheerser, op 10 november 1938, herhaalde zich hier het schouwspel dat ons van oudsher in Klein-Azië vertrouwd is: een verwoede diadochenstrij d om de opvolging van de Onvergelijkbare. Hier stonden twee mannen
tegenover elkaar in een bittere haat, welke zowel uit hun karakterverschil als
uit hun bandeloze eerzucht voortsproot. Tot op vandaag zijn zij deze vijandschap trouw gebleven. Ismet Pascha en Celal Bay zijn beiden in hetzelfde jaar
1884 geboren; de een is soldaat in lichaam en ziel, de ander financie-man;
beiden hebben een schitterende carrière achter de rug. Ismet was nauwelijks
dertig jaar toen hij generaal werd; in 1919 werd hij Mustafa Kemals belangrijkste militaire medewerker; als minister van buitenlandse zaken bewerkte hij
in 1922 in Lausanne een voor Turkije dragelijk vredesverdrag in plaats van het
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Dictaat van Sèvres dat men het wilde opleggen; van 1923 tot 1937 was hij
ministerpresident. Zijn populariteit heeft hij echter vooral te danken aan zijn
overwinning op de Grieken bij Inönu in 1921. Toen later in Turkije iedereen
door de wet verplicht werd een familienaam aan te nemen, noemde hij zich
Inönu. Celal, die zich toen Bayar noemde, was bankier, werd miljonair, minister
van economische zaken en een gevaarlijke rivaal voor Inönu. In 1937 loste hij
hem af als regeringsleider en verdrong hem van de tweede plaats naast Ataturk.
Inönu nam echter weerwraak. Na de dood van Mustafa Kemal was hij het, en
niet Bayar, die tot president van de republiek werd gekozen. Enkele maanden
later, begin 1939, moest Bayar aftreden. We vinden hem pas in de voorste linies
terug, als een oppositiepartij, de democratische, zich begint in te spannen om
het monopolie van de heersende Volkspartij te breken. Bayar werd de leider van
deze scheurpartij, die bij de verkiezingen in 1946 echter slechts 33 zetels verwierf van de 465. Bij de volgende verkiezingen, in 1950, veranderde de situatie
echter terdege; de Democraten wonnen 411 van de 485 zetels. Inönu moest het
presidentschap overlaten aan de leider van de nieuwe meerderheid en zichzelf
tevreden stellen met de leiding van de oppositie. Vandaag, nu Bayar en zijn
aanhangers de zondebokken zijn en van alle denkbare, niet alleen politieke maar
ook gemeen-rechterlijke misdrijven worden beschuldigd, past het eraan te herinneren, dat de Volkspartij zich gedurende de dertig jaren van haar alleenheerschappij aan even grote misbruiken is te buiten gegaan als de Democraten
in 't laatste decennium. Mustafa Kemal liet zijn tegenstanders gevangen nemen,
vervolgen, af en toe ook terechtstellen, zoals de gehangenen van Ismir in 1926.
De voornaamste argumenten van de Democraten tegen de Volkspartij waren:
de mislukte, etatistische economische politiek, de dictatuur van de politie, het
onderdrukken van de persvrijheid, de vervalsing der verkiezingen, de corruptie
in de leidende posten; het zijn precies dezelfde slagwoorden waarmee de Volkspartij nu de Democraten te lijf is gegaan. In beide gevallen zat er in de verwij ten meer dan een korreltje laten we gerust zeggen: een blok anatolisch
marmer waarheid.
Toen de Democraten, tien jaar geleden, het roer in handen namen, kwam
aan het gejubel geen eind. Het bureaucratisme, het harde staatsdirigisme waren
door de stemmen van de vrije kiezers weggeveegd. Met uitzondering van de
onttroonde grote en kleine Kaziken en de kleine groep van stedelijke intellectuelen, kon iedereen tevreden zijn: de boeren, 4/5 de van de bevolking, werden
niet langer met prijscontrole geplaagd en kregen meer geld voor hun waar; de
Islam leefde weer op, zijn bedienaars werden door de regering financieel gesteund, het staatslaïcisme stortte ineen; industriëlen en handelslui gingen een
periode van hoogconjunctuur tegemoet; vroegere hofbeambten en grootgrondbezitters werden in hun eer en bezit hersteld; de ideologisch onafhankelijke
vrije beroepen en de beter betaalde arbeiders verheugden zich in de stroom van
goederen die nu toevloeiden uit het gouden Westen. In een koortsachtige haast
werden tractoren en parfumerieën, Engelse kledingstoffen en Duitse huishoudartikelen, Franse damestoiletten en auto's geïmporteerd. Er werd gebouwd, geelektrificeerd, gemotoriseerd. Er was krediet in overvloed. Zelfs officieren, professoren en studenten, die toch de natuurlijke verbondenen van de Volkspartij
waren en zijn, werden aanvankelijk meegesleurd in het enthousiasme. Het leger
kreeg moderne wapens. Patriotische gevoelens werden gevleid door het aanzien
dat Turkije verwierf in de wereld: lid van het Atlantisch Pact, van het Baghdad-
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Pact, van het Balkan-verbond, kostbare schakel in de Amerikaanse gordel om
de Sovjetunie en als zodanig door de Verenigde Staten gekoesterd, werd Turkije
een der sleutelposities in West-Azië.
De leiding van het land was voornamelijk in handen van drie democratische
politici, die elkaar aanvulden. President Bayar, die op het ogenblik van zijn verkiezing reeds 66 jaar was, beperkte zich wel niet tot de rol van een decoratief
staatshoofd, maar liet de leiding van het staatsapparaat, het dagelijks bestuur
van binnen- en buitenlandse zaken toch over aan twee jongere partijgenoten,
die met elkaar verwant waren en uit dezelfde kring van welgestelde landeigenaars stamden. Adnan Menderes, in 1899 geboren, erfgenaam van 15.000 ha
vruchtbaar land, elegant, luchthartig, driftig, zelfzeker, zonder scrupules, geen
enkel risico ontziend, door geen boekenwijsheid aangetast, vast gelovend in zijn
gesternte, in dat van zijn partij en van het vaderland, vol waardering voor het
Westen zonder zich evenwel te laten knechten, verschilde niet heel veel van
Zorlu, de Minister van Buitenlandse Zaken en de derde man aan het stuur.
Bayar, Menderes en Zorlu konden naar willekeur handelen zolang de „boom"
duurde. Bij de verkiezingen in 1954 behaalden zij nog een verpletterende
meerderheid van 501 op 541 zetels. Doch van toen af begon men de gevolgen
te ondervinden van de oververhitte conjunctuur, die te veel vroeg van de krachten van een landbouwland, dat al te snel op volle toeren was omgeschakeld op
de industrie. De munt zakte, de banken verloren hun solvabiliteit, de import
moest in allerijl en drastisch beperkt worden, weldra maakte de overvloed
plaats voor gevoelige bezuinigingen. De bevolking voor wie koffie eeuwen
lang een vanzelfsprekendheid was geweest, zag zich -deze nationale drank ontzegd; tractoren en machines konden geen mislukte oogsten voorkomen; de inflatie tastte de lonen aan en dreef de levensduurte op. Overal rees verbittering
tegen de coryfeeën en profiteurs van het regime, de enigen die niets te kort
kwamen. De ontevredenheid trad duidelijk aan het licht bij de verkiezingen
van 27 oktober 1957. Met hun 424 zetels tegenover de 178 van de Volkspartij
behielden de Democraten de meerderheid, maar wie een beetje vertrouwd is
met oosterse toestanden weet, wat het betekent wanneer een oppositiepartij
haar aantal zetels ineens verzesvoudigt. Bovendien sprak de verdeling der stemmen een duidelijke taal: 47 % voor de Democraten, 41 % voor de Volkspartij,
de rest stemde blanco of voor kleinere, ook tegen de regering gerichte, partijen.
En dat dit resultaat alles bij elkaar voor de regeringspartij nog zo gunstig uitviel, was alleen te danken aan uitgebreide vervalsingen en scherpe druk vanwege de administratie. Bayar en Menderes dachten er echter niet aan, uit dit
referendum de nodige lessen te trekken, het bandeloze economische liberalisme
op te geven, de corruptie te lijf te gaan, een modus vivendi met de Volkspartij
te zoeken of zich bijtijds terug te trekken.
De internationale toestand scheen de vasthoudendheid van de democratische
leiders gelijk te geven. De Verenigde Staten verleenden hun waardevolle bondgenoot, op wiens gebied zij onontbeerlijke steunpunten bezaten en die het beste
leger rondom de Sovjetunie bezat, aanzienlijke financiële hulp. Menderes
behaalde belangrijke diplomatieke successen, b.v. in de Cyprus-kwestie. Toen
hij van de Conferentie in Londen terugkeerde, nadat hij als bij wonder levend
uit een vliegtuigongeluk was ontsnapt, vielen hem hartelijke en oprechte ovaties ten deel. Zijn redding was voor hem het bewijs, dat Allah hem zijn bij zondere genade schonk en voor hem nog grote dingen weglegde.
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De oppositie dacht daar anders over en bestreed hem des te heftiger naarmate
de economische situatie verslechterde en scherper maatregelen getroffen werden. Op papier was het kemalistische Turkije een democratie, in werkelijkheid
echter ontwikkelde zich een zware politieterreur. De censuur woedde; j ournalisten, zelfs publicisten van formaat, vlogen voor jaren of maanden in de
gevangenis; professoren, studenten en schrijvers werden ruw aangepakt. In het
leger probeerde men door middel van provocateurs en verklikkers iedere neiging tot oppositie de kop in te drukken. Wie wind zaait, zal meer dan een
briesje oogsten. De studenten keerden zich tegen een regime dat alle reden had
om de stedelijke eliten om zich heen te scharen. Menderes echter zette steeds
exclusiever alles op de landbouwbevolking, waarvan hij meende dat ze hem
onverbrekelijk trouw zou blijven, en Bayar was overtuigd dat de Amerikaanse
protectie samen met de ruggesteun van de hoge financiën en de groot-industrie
zou volstaan om hem in het zadel te houden. De democratische leiders zagen
niet in en dit was de beslissende fout dat de rooskleurige rapporten van
enkele generaals helemaal niet de ware gezindheid van het lagere officierencorps weergaven. Alleen op deze wijze laat zich de dwaze repressiecampagne
verklaren waaraan de regering zich sedert maart van dit jaar schuldig maakte.
Begin april bood de Minister van Justitie, Budakoglu, zijn ontslag aan, omdat
hij weigerde kleinzielige en onwettige maatregelen te nemen tegen de grijze
nationale held Inönu. Verschillende hogere officieren verlieten het leger, omdat zij zich niet wilden laten misbruiken om de oppositiepartijen in de vrijheid
van hun politieke activiteit te hinderen. Menderes legde de waarschuwingen
naast zich neer. Op zijn voorstel wordt een commissie met buitengewone volmachten in het leven geroepen, die heel sterk doet denken aan het Comité du
Salut Public onzaliger gedachtenis. Voor drie maanden worden alle publieke
vergaderingen verboden. Briefgeheim, onschendbaarheid van woonplaats, bescherming tegen willekeurige gevangenneming en andere fundamentele rechten
bestonden niet meer. De oppositie verliet het parlement voor de stemming van
deze wet.
De studenten beantwoordden de aanslag op de vrijheid met geweldige demonstraties, eerst in Istanboel, daarna in Ankara. Volgens officiële communiqué's vielen er de eerste keer negen, de tweede keer twee doden. Tegen het
bevel van Gedik, de Minister van Binnenlandse Zaken, in schoot de politie op
de universitaire jeugd. Enkele bevelhebbers van de te hulp geroepen troepen
volgden dit voorbeeld na. In het algemeen gedroeg het leger zich veel gematigder. Later bleek dat er nagenoeg honderd studenten gedood waren. Men begroef ze in het geheim. Aanvankelijk dachten hun verwanten dat ze slechts
„vermist" waren, d.w.z. gevangen genomen. Inderdaad zaten duizenden studenten en andere demonstranten in de gevangenis. Doch dit belette niet dat de
betogingen zich herhaalden en uitbreidden. De staat van beleg werd afgekondigd in Istanboel, Ankara en Ismir. Militairen patrouilleerden door de straten;
het was verboden groepen van meer dan vijf personen te vormen. In deze sfeer
had in de uitgestorven stad aan de Bosporus de ontmoeting plaats tussen de
Ministers van Buitenlandse Zaken van de Nato. Staatssecretaris Herter stak zijn
mening over de toestand niet onder stoelen of banken, en ook de andere hoge
gasten waren diep onder de indruk van wat ze hier te zien kregen, en meer nog
van wat ze niet kregen te zien. Dat Menderes zich op enkele representatieve
bijeenkomsten liet excuseren, maakte een heel onsympathieke indruk. De tegen-
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stelling tussen de schitterende ontvangst in het vroegere sultanpaleis, dat helverlicht straalde in de donkere nacht, en de lege, doodse straten van de stad,
werd door iedereen gezien als een symbool van een onhoudbare spanning. Toch
kwam het gedurende de Nato-conferentie niet tot grotere onrust. Maar nauwelijks waren de buitenlandse ministers vertrokken, of de vlammen van de toorn
der studenten sloegen weer hoog op. Tegelijkertijd werd het nieuws bekend dat
generaal Gursel, de opperbevelhebber van het leger, die weigerde het leger in
te zetten tegen de demonstranten, ontslagen was. Zijn afscheidswoorden, welke
verborgen bedreigingen tegen de tirannie inhielden, mochten natuurlijk niet
gepubliceerd worden. Ongeveer tien dagen later kookte het in Ismir, waar Menderes het woord voerde op een bijeenkomst van zijn aanhangers. Op 19 en 20
mei verschoof het centrum der spanning zich weer naar Ankara, eerst naar aanleiding van het jeugdfeest, toen afgevaardigden uit de oppositie een krans
wilden neerleggen bij het monument van Ataturk, daarna bij de aankomst van
Nehru, die net zoals de Nato-ministers een aanschouwelijk onderricht kreeg
over de stemming onder het Turkse volk. De gevaarlijkste demonstratie, die een
laatste waarschuwing aan het adres van Bayar en Menderes vormde, en die
eigenlijk reeds het voorspel tot de revolutie betekende, was de stilzwijgende
mars van de duizend cadetten der beroemde Harbiye, het Turkse St.-Cyr. Zij
stapten door de straten van Ankara, aangevoerd door hun commandant en leraren. Iedereen wist wat hiermee bedoeld was en de massa der burgers juichten
hen toe. De politie durfde niet tussenbeide komen en het leger hield zich passief.
De machthebbers antwoordden 's anderendaags, de 22e mei, met de sluiting
voor drie maanden van alle universiteiten, met een uitgaansverbod van 8 uur
'S avonds tot 5 uur 's ochtends en met andere dwangmaatregelen. In de Karnutay, de Nationale Vergadering, kwam het tot stormachtige scènes. Na een
kloppartij tussen meerderheid en oppositie, werd het parlement op 25 mei op
vakantie gestuurd. Het zou niet meer samenkomen.
Menderes schijnt toen eindelijk begrepen te hebben hoe wankel zijn almacht
was geworden. Op 22 mei had hij zijn voor de volgende weken voorziene en
eigenlijk belangrijke reis naar Griekenland afgezegd. In de plaats daarvan trok
hij nu op propagandatournée in Anatolië om daar zijn partijgangers, vooral de
boeren, wakker te schudden. Hij was verder van plan, enkele concessies te doen
aan de Volkspartij en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, wellicht zelfs zich
een eervolle terugtocht te verzekeren. Maar Bayar dacht er anders over. Hij en
zijn Minister van Binnenlandse Zaken, Gedik, bleven blind en hardnekkig.
Evenzo de Minister van Buitenlandse Zaken, Zorlu, die op 26 mei aan buitenlandse journalisten verklaarde dat het leger gedisciplineerd was, zich van alle
politiek afzijdig hield en trouw was aan de regering. Die avond begaf hij zich
naar een pokerpartijtje, dat tot in de vroege ochtenduren duurde. Wellicht had
de pret nog langer geduurd, indien ongewenste indringers het spel niet hadden
onderbroken om Zorlu te komen verzoeken, onder hun geleide de krijgsschool
met zijn bezoek te vereren. Daar waren ondertussen andere illustere tijdgenoten
gearriveerd die, van hun kant, tenminste symbolisch, een partij poker hadden
gespeeld en .... verloren.
Rond middernacht was een militaire samenzwering uitgebroken, die in haar
aanvang wel terugging op het begin van de lente, doch na het ontslag van
generaal Gursel in snel tempo was gerijpt. Naar voorbeelden in de geschiedenis
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van Turkije hoefde men niet lang te zoeken: de Jong-Turken tegen Abd.-ul
Hamid, Mustafa Kemal tegen de sultan-monarchie. Ismet Inönu, de vanzelfsprekende beschermheer van deze nieuwe of f icierenopstand, en generaal Gursel,
de leider ervan, hadden in hun jonge jaren aan deze revoluties zelf deelgenomen. Alles klopte feilloos. President Bayar werd uit zijn slaap gewekt en met
alle respect in veiligheid gebracht. De voorzitter van de kamer, Koraltan, die
er gewoonten op nahield welke zijn te vergelijken met zijn Franse ex-collega
Le Troquer, werd weggehaald uit een ,,Ballet rose' in het nachtelijke Ankara.
De regeringsleider, Menderes, werd op zijn reis dwars door Anatolië opgepikt
door een helicopter.
Zonder enige weerstand nam generaal Cemal Gursel de macht over. In 1895
geboren, was deze beroepssoldaat, die onder Damad Enver Pascha en Cemal
Pascha zijn sporen verdiend had in de eerste Wereldoorlog, lange jaren diende
onder Ismet Pascha (Inönu) , een leidende plaats bekleedde in de generale staf,
om tenslotte Or-generaal (zoiets als kolonel-generaal) te worden, ongemeen
populair in het of f icierencorps, ofschoon of juist omdat hij onder een
ruwe schors een .... ruw hart bezat. Koppig, integer en ongenaakbaar, een
gezworen vijand van alle corruptie, ondanks zijn geringschatting van alle partij -agitatie een aanhanger van de Democratie, tenminste zoals Mustafa Kemal
die opvatte en, ofschoon een gelovige Mohammedaan, voorvechter van de
lekenstaat: zo zag de man er uit die nu het roer in handen nam. Of hij zich
slechts als de stadhouder van Inonu beschouwde, is de grote vraag waarop de
eerste weken al bescheid gaven. Aanvankelijk zagen de betrekkingen van Guricierenverbond tot de Volkspartij er goed uit, zonder van hartelijksel en het officierenverbond
heid over te vloeien.
In de nieuwe regering vonden we slechts één markante partijpoliticus: de
Minister van Financiën, Ekrem Alincan, die in 1955 met Menderes gebroken
had, maar niet naar de Volkspartij, doch naar een van de kleine oppositiegroepen was overgelopen. Onder de achttien leden van het kabinet bevonden
zich twee generaals: de ex-chef van de generale staf Mukarrem Kiziloglu, een
intimus van Gursel, als Minister van Binnenlandse Zaken, en Sitki Ulay, de
commandant van de of f icierenschool, die op die historische zaterdag de betoging
van de cadetten aanvoerde, als Minister van Verkeer. De leiding van Buitenlandze Zaken was toevertrouwd aan de gewiekste diplomaat Selim Sarper, gewezen hoofd van de delegatie bij de Uno en de Nato. Verder werd de regering
aangevuld door drie professoren en andere technici.
Gursel zou zo spoedig mogelijk verkiezingen uitschrijven en Menderes cs. in
een groots proces ter verantwoording roepen voor hun misdrijven tegen de
grondwet. De meest gehate van hen, Gedik, die Minister van Binnenlandse
Zaken was, pleegde drie dagen na zijn gevangenneming zelfmoord; verdere
zelfmoordpogingen zouden geen verrassing zijn. Honderden vertegenwoordigers
van de Volkspartij en hoge ambtenaren werden geïnterneerd en wel op een van
die eilanden in de Zee van Marmora, waarnaar men vroeger lastige prinsen van
het huis Osman, later de nog lastiger verloren honden van Istanboel transporteerde. Van die prinsen is er bijna geen enkel levend teruggekomen. Het huilen
van de aan de hongerdood overgeleverde honden was vele dagen te horen.
Laten we hopen, dat het de on-democratische Democraten beter mag vergaan.
Verschillende tekenen wijzen er echter op dat het nieuwe regime precies
dezelfde methoden gaat gebruiken als de twee regimes die het bestrijdt. Wat
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betekent immers het voornemen om alle „politieke misdadigers" te bestraffen
„volgens het collectieve geweten van de natie" ? Wordt hier geen welbekende
toon aangeslagen, die het hart van iedere „openbare aanklager" sneller doen
kloppen ? In ieder geval is dit een belofte welke de nieuwe machthebbers zullen
houden. Minder optimistisch staan we tegenover hun andere beloften: of ze
werkelijk zo spoedig mogelijk verkiezingen zullen uitschrijven en na volbrenging van hun vaderlandslievende taak zullen aftreden, is al niet meer zo zeker.
Ugolino uit Dantes Divina Commedia, die samen met zijn kinderen tot de
hongerdood was verdoemd, vrat, volgens een interpretatie van de Franse
pre-surrealist Jarry, zijn kinderen op „om ten minste hun vader te redden".
Dit is precies wat de huidige heersers in Turkije doen met de democratie. Zij
houden zo hartstochtelijk van dit lievelingskind hunner politieke dromen, dat
zij het liever zelf opvreten dan het door een ander in casu Inónu en de
Volkspartij te laten verslinden. Al heel spoedig na, de putsch zijn -de huldemanifestaties voor de nu bijna tachtigjarige ex-president herleid tot het strikte
minimum. De verwachting, welke Inónu in zijn persconferentie op 1 juni nog
bleek te koesteren, dat hij door de natie zou geroepen worden om het offer te
brengen van een nieuwe machtsovername, is uiteengespat als een zeepbel. In de
kringen van de overwinnaars van 27 mei hoort men steeds luider en vaker
beweren dat de Volkspartij al niet veel beter is dan de democratische. De nieuwe
„democratie" gaat sterk lijken op die in Egypte. Dit blijkt duidelijk uit de nieuwe voorlopige Grondwet.
Oorspronkelijk zou die uitgewerkt worden door Sami Onar, professor aan de
universiteit te Istanboel, een vooraanstaand jurist en het idool van de studenten
-die samen met de jonge officieren in de revolutie de hoofdrol hebben gespeeld.
Doch de grondwet die op 13 juni gepubliceerd is, verraadt meer de hand van
militairen dan van een universiteitsprofessor. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door het Comité voor Nationale Eenheid, dat zijn bevoegdheid
beweert te ontlenen aan de volkswil. Voorshands klopt dit waarschijnlijk. Het
volk is ontzaglijk blij dat het van Bayar en Menderes af is en breekt zich het
hoofd niet over de bedoelingen en de methoden van de nieuwe heren. Enige
ontgoocheling en ontevredenheid is er wel bij de studenten en de liberale intellectuelen, die gerekend hadden op de terugkeer van een gezuiverde Volkspartij.
De militairen laten echter niet met zich spotten. Zij zitten vast in het zadel.
Een georganiseerde tegenmacht, die over het enig beslissende argument: wapens
en geoefende troepen, zou beschikken, bestaat niet en kan niet bestaan. Aldus
ziet het er naar uit dat in Turkije precies hetzelfde zal gebeuren als in Egypte:
de leiding van het hele staatsapparaat zal in handen blijven van de officieren,
d.w.z. van de Generale Staf.
Van parlementsverkiezingen is steeds minder sprake. Eerst werd gezegd dat
ze „zo spoedig mogelijk" zouden gehouden worden, binnen de maand ongeveer;
op 2 juni was het „spoedig" geworden; vanaf 10 juni werd meer en meer de
nadruk gelegd op allerlei preliminaire voorwaarden. Minstens drie maanden
zouden verlopen eer de schuldigen van het vorige regime berecht konden
worden, de administratie gezuiverd, de economie gereorganiseerd. Dit zou ons
al tot in de herfst brengen. Vanaf oktober wordt het in Anatolië echter te koud
om de mensen naar de stembus te roepen. Bijgevolg zullen wel geen verkiezingen mogelijk zijn v66r het voorjaar 1961. Zullen ze dan plaats hebben ? De
vraag is voorlopig al niet meer actueel, en louter „academisch" : in de grond
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interesseren zich voor deze aangelegenheid alleen professoren, studenten, advocaten, journalisten en literatoren.
De handelslui en de massa van de boeren, arbeiders en bedienden vragen
zich vooraf af, hoe de economische toestand zich zal ontwikkelen. Ongetwijfeld
gaat men de weg op van een streng dirigisme, dat een einde moet stellen aan het
spilzieke en in deze landen zo gemakkelijk tot corruptie leidende liberalisme en
aan de krasse tegenstellingen tussen de armoede der grote massa's en de weelde
der grote rijken. Daar komt bij dat de banden met het Westen, met name met
de V.S. en de O.E.E.S., losser zullen gemaakt worden, zo al niet verbroken. De
nieuwe Minister van Handel, Iren, heeft op 10 juni reeds verklaard dat het
toetreden tot de O.E.E.S. een van de voornemens van Menderes moest
worden uitgesteld. Waarschijnlijk betekent dit niets anders dan dat dit punt
van de agenda is geschrapt.
Belangrijke problemen van binnenlandse orde zijn verder: Zal het nieuwe
regime erin slagen, voldoende steun te blijven vinden bij de stadsbevolking en
de intellectuelen, in plaats van bij de boeren, de grootgrondbezitters en de hoge
financiën ? En in de tweede plaats : zal de goede verstandhouding tussen regering
en Islamitische clerus, die onder Menderes heerste, plaats moeten maken voor
een agressief laïcisme?
De eerste van deze twee vragen komt hierop neer: zullen de intellectuelen en
de studenten op de duur de dictatuur van de Generale Staf blijven verdragen?
Zullen de jonge officieren die nu naar hun regimenten terug zijn gestuurd,
genoegen nemen met de rol van de „Mohr" die „seine Schuldigkeit getan"
heeft? Er zijn twee redenen om daaraan te twijfelen. Een hoger motief: jonge
idealisten, officieren en studenten, zullen er niet gemakkelijk vrede mee nemen
dat ze, in plaats van de voorbije systemen, nu weer een derde moeten dulden
dat net als de andere de vrije volkswil onder curatele stelt. Een lager motief:
het Comité voor Nationale Eenheid kan wel enkele dozijnen van de samenzweerders met een hoge post belonen, enkele honderden met een wat bescheidener baantje, maar de meeste jongeren zullen met lege handen moeten aftrekken.
Ook voor de professoren valt niet veel te rapen; en de journalisten voelen alweer de hand van de regering, al weegt die (nog) niet zo zwaar als v' or de
revolutie.
Hoe de betrekkingen tussen Staat en Islam zich ontwikkelen, is niet te voorzien. Bij de generaals heerst zeker geen Kulturkampf-stemming; Generaal Gursel is b.v. een gelovige, praktiserende Moslem. Doch er wordt zo veel gesproken
over het „terugdringen van de Hodscha's in hun moskeeën" en sommige intellectuele meelopers gedragen zich zo fanatiek „aufgeklárt'', dat men de twijfel
niet kan onderdrukken, of het regime daar veel mee zal bereiken bij de landelijke bevolking.
De richtlijnen die in de schoot van het 48 leden tellende Comité voor Nationale Eenheid de overhand krijgen, zullen het hele regime bepalen. Het feit dat
hier 5 generaals en 25 stafofficieren zetelen en dat 29 leden ouder zijn dan
40 jaar, laat vermoeden dat voorlopig geen onbedachtzame radicale maatregelen
zullen getroffen worden. Doch laten we ons hier niet misleiden door een
rekenkundige illusie ? Generaal Gursel is ogenschijnlijk met de grootste macht
bekleed. Hij is staatspresident, voorzitter van het Comité voor Nationale Eenheid, ministerpresident en opperbevelhebber van het leger. De vraag is echter
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of op deze Turkse Nagib geen Nasser zal volgen. Staat deze Nasser wellicht al
gereed ? Is het Ertrogul Alatli, die steeds sterker op de voorgrond treedt?
De vraagtekens worden nog talrijker wanneer wij het gebied van de buitenlandse politiek betreden. Minister Selim Sarper heeft direct plechtig verzekerd
dat Ankara trouw zou blijven aan de Nato en aan zijn vroegere buitenlandse
koers. Maar verschillende symptomen wijzen er op, dat we deze verklaring met
de nodige voorzichtigheid moeten nemen. De Turkse brigade in Korea, die zich
daar voor enkele j aren schitterend heeft onderscheiden en een zichtbare borg
was voor de band met het Atlantisch Pact, is al herleid tot een compagnie. De
nadruk wordt gelegd op de noodzakelijkheid om voortaan een zelfstandige
buitenlandse koers te volgen. De tijd dat de V.S. onvoorwaardelijk op Bayar,
Menderes en Zorlu konden rekenen, is voorbij . De Sovjetunie heeft dan ook
direct ingehaakt. Onmiddellijk heeft zij „de regering van de Turkse republiek
met aan het hoofd Zijne Excellentie Generaal Gursel" erkend en de hoop
uitgedrukt dat de betrekkingen tussen Moskou en Ankara nu die van „een
goede nabuurschap en vriendschap" zouden worden. Zal Turkije aan deze zoete
verlokkingen van de grote verleider kunnen weerstaan ? Zal het niet afglijden
naar een neutralisme of ten minste, binnen de Nato, naar een houding als die
van Denemarken en Noorwegen ? Wat er in Turkije op binnenlands gebied is
losgeslagen, kan ons in het Westen niet onverschillig laten, al was het maar om
wille van de naklank die het vindt in het hele Midden-Oosten, maar meer nog
geldt onze belangstelling de vraag, of hiermede een van de belangrijkste verdedigingspijlers van Europa bedreigd wordt of misschien reeds vermolmd is.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Plato, de dramaturg
DR. A. WITLOX

N onze gymnasiumtijd „toen de jongenskiel nog om onze schouders gleed"
leerden we, dat Plato in zijn jeugd niet alleen gedichten schreef, maar
ook tragedies dichtte, die hij later echter verbrandde, toen hij in de ban van
Socrates' persoonlijkheid geraakte en besloot zich voortaan aan de filosofie te
wijden. Dit verhaalt ons Diogenes Laërtius (lib. III c. 5) in zijn groot verzamelwerk over het leven en de leer van beroemde filosofen, een on-kritische
compilatie met een sterk anekdotische inslag.
We kunnen niet met zekerheid vaststellen, of Diogenes Laërtius waarheid
spreekt, maar wel weten we, dat in Plato's aristocratische familie dichterlijk en
filosofisch talent erfgoed was. In de Platonische dialoog Charmides (pg. 154
E/155 A) zegt Critias van zijn neef Charmides (beiden waren familieleden van
Plato) : „Hij is niet alleen filosofisch maar ook zeer dichterlijk". En Socrates
antwoordt: „Die mooie eigenschap, mijn beste Critias, is in uw familie erfelijkk
vanwege de verwantschap met Solon''. Nu doet zich het verbazingwekkende
feit voor, dat Plato, deze dichter-wijsgeer, alle kunst principieel bestrijdt en de
dichtkunst in het bijzonder 1 ) . Volgens hem is de kunst slechts ,u1ujocs (imitatie) en dichten is onberedeneerde bezieling of trance ( ,cavia) 2 Kenschetsend zijn in dit verband de woorden, die Plato zijn leermeester Socrates laat
spreken in de Apologie (pg. 22 B/C) : „Ik begreep nu ook weer over de dichters in korte tijd dit, dat ze niet uit wijsheid dichtten, maar uit een soort instinct
en in trance, zoals de waarzeggers en orakelpriesters" .
In de dialoog Io (pg. 534 C/D) formuleert Plato bij monde van Socrates dit
oordeel nog duidelijker en betoogt hij, dat inspiratie klaarblijkelijk geen gave is
die de dichter vrijelijk kan benutten, „but a compelling force blindly to be
followed. Accordingly the poet's art seems to be completely withdrawn from
his will and controll". (Verdenius pg. 4) .
In de Gorgias trekt Plato wel op een bijzonder felle wijze van leer tegen de
tragedie. Op pg. 502 B/C lezen we het volgende dispuut:
Socrates: En wat is het doel van dat statige en verwonderlijke wezen, de tragedie ? Is het haar pogen en ambitie, volgens uw mening, alleen maar om de
toeschouwers eén genoegen te verschaffen ? Of, als er iets aangenaams en
charmants maar iets slechts is, om dan ervoor te vechten, dat dit
niet gezegd wordt, maar als er iets onaangenaams, maar nuttigs is,
dat dit gedeclameerd en gezongen wordt, hetzij de toeschouwers er zich in
verheugen of niet ? Voor welk van de twee doelen schijnt U het dichten
van tragedies geëigend?
Callicles: Het is inderdaad heel duidelijk, Socrates, dat haar doel is meer om
te behagen en om de toehoorders een genoegen te doen.
Socrates: En noemden we zulk een werkzaamheid niet zo juist vleier?
Callicles: Ja zeker.
) .

1) H. J. M. Broos, Plato's beschouwing van kunst en schoonheid, p. 2, Brill, 1948.
It is well known, that Plato made imitation (,u(,u)acs ) the general principle of
art. Even music and dance are regarded by him essentially imitative arts". Prof. Dr.
W. J. Verdenius, Mimesis, Brill, 1949, p. 1.
2)
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Socrates: Welaan dan, als iemand aan alle poëzie de muziek, het ritme en de
maat zou ontnemen, zou dan niet het restant alleen maar woorden zijn
(,,words, words") ?
Callicles: Dat moet wel.
We zien dus uit bovenstaand betoog, dat Plato een evengrote minachting
heeft voor de tragedie (en poëzie in het algemeen) als voor de retoriek, die
hij immers ook qualificeert als vleier.
Maar, goed ras verloochent zich nu eenmaal nooit, en ook bij Plato kruipt
het artistieke bloed waar het niet kan gaan. Want ondanks het feit, dat Plato de
reële waarde betwist van alle kunst, heeft hij zelf in zijn dialogen kunstwerken
geschapen, die in de westerse beschaving optorenen als werken van de eerste
rang, die het Homerische epos en de Attische tragedie evenaren of zelfs overtreffen. En nu is het merkwaardig, dat deze geniale door-God-begenadigde
artiest, die de in zijn jeugd geschreven drama's verbrandde, terugkerend naar
zijn „premiers amours'', van zijn dialogen drama's heeft gemaakt met (disputerend) acteurs van vlees en bloed, elk de volmaakt eigen rol spelend.
Deze visie op Plato's dialogen is niet nieuw, want reeds honderd jaar geleden
schreef Thiersch zijn artikel: Ueber di' dramatische Natur der Platonischen
Dialoge, 3 ), nagevolgd door vele anderen, waarvan speciale vermelding verdienen de Franse geleerde Rivaud, Platon auteur dramatique (in de Rev. d'hist. de
la Philos. I, 1927, pg. 12 5 vg.) en door Louis Dyer, Plato as a Playwright (in
Harvard Studies in claisical Philology, vol. XII 1901 pg. 165 sq.) .
Plato is de enigste geweest onder alle oude en moderne denkers, die echte
dialogen heeft gecomponeerd 4
Bijna geheel zijn verloren gegaan de dialogen, geschreven door preplatonische filosofen; wat de moderne filosofen betreft, Descartes, Locke, Leibniz en
vele anderen hebben gepoogd Plato te imiteren, tevergeefs echter, want ze
hebben geen echte dialogen geschreven; hun discussies zouden beter zijn verlopen in een niet dialogerend exposé. Ik herinner eraan, dat ook Cicero dikwijls
begint met de dialoogvorm, maar spoedig overgaat tot de monoloog.
Neen, er is slechts sprake van een echte dialoog, waar een drama, een conflict
is, niet alleen van theorieën en formules, maar van reële personen van verschillend temperament en tegenstrijdige belangen, terwijl daarentegen „un dialogue
philosophique est une dissertation (tractaat) coupée par artifice en développements alternés, embarrassée de toutes les „chevilles" imposés par une convention aussi fatiguante qu'inutile" (Rivaud pg. 127).
Maar Plato is de enige, die erin geslaagd is niet altijd echter echte
drames d'idées te componeren, waar de discussie over de doctrines wordt verlevendigd door een grondige analyse van de karakters, waarbij ten tonele verschijnen mensen van vlees en bloed, zoals Socrates, Protagoras, Gorgias en vele
anderen, die springlevende wezens zijn en geen metafysische marionetten. Zijn
ideeën levend maken, zijn gedachten gestalte geven in de vorm van een drama,
in de plaats van de traditionele tragische conflicten van hartstocht de worsteling
van doctrines stellen, die doctrines laten zien, niet dood en gemummificeerd in
boeken, dat is mijns inziens het doel, dat Plato zich stelde. Op de keper be) .

Abhandl. philosfphilol. Cl. der bayer. Acad. Wiss. 1837.
Toevallig las ik dezer dagen bij André Maurois in zijn Dialogues des vivants
(Paris 1959, p. 79) de volgende tirade: „Et le dialogue comme genre littéraire? —
Là il n'y a qu'un maître: Platon. .-- Le pren_ez~vous poer modèle? -- je n'oserais*'.
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schouwd had Plato het met het schrijven van zijn drames d'idées veel moeilijker
dan de auteurs van de echte drama's. Hier geen theater, geen acteurs met gebaren en stembuiging, geen toeschouwers die opgingen in de zielsconflicten,
het drame d'idées raakt slechts de lezer, eenzaam en zwijgend, het heeft geen
episodes, geen schokkende gebeurtenissen om de aandacht te boeien (behalve
dan in de Phaedo). Maar om nog een andere reden had Plato het moeilijker,
want nog meer dan het gewone drama vereist het drame d'idées waarheid.
Hij moet „unir l'exposé le plus précis, le plus nuancé des systèmes avec la
biographie psychologique la plus pénétrante" (Rivaud pg. 131) . Tijdgenoten
of onmiddellijke voorgangers van Plato, al de historische personen, die Plato
„op de planken" zet, waren zeer goed bekend in Athene in de tijd, dat de
dialogen werden gepubliceerd. Ook is het drame d'idées onderworpen aan de
eenheid van tijd, het kan alleen mensen bij elkaar brengen, die elkaar goed
hebben gekend of in elk geval elkaar hebben kunnen kennen.
Wanneer Plato de dialogen bijvoorbeeld had laten spelen in de onderwereld
zoals later Lucianus zou doen dan had hij wel representanten van verschillende generaties bij elkaar kunnen brengen, maar het noodzakelijk element
van waarheid was totaal verloren gegaan. Als het Platonische dialoogdrama een
getrouwe afbeelding wil zijn, mag geen van zijn acteurs een betoog houden, dat
hij niet had kunnen houden volgens de waarschijnlijkheid, want de geschriften
van vele debaters zijn nog voorhanden en ieder kan ze raadplegen.
Socrates heeft welniets op schrift gezet, maar vele getuigen van zijn optreden
en redeneren zijn nog in leven om de uitlatingen van zijn „tolk" te verifiëren.
Bovendien bevatten de Protagoras, Gorgias, het Symposium, de Phaedrus imitaties van lange passages uit de geschriften van Protagoras, Gorgias, Hippias en
anderen, waar de stijl van de auteurs op zulk een getrouwe wijze is weergegeven, dat men zich afvraagt, of Plato niet letterlijk gehele stukken copieert.
Daartegenover staat, dat Plato dikwijls zijn figuren groter en dieper van
inhoud maakt dan ze waren. Plato leert ons bijvoorbeeld niet alleen wat Parmenides verkondigd heeft, maar wat hij had moeten zeggen, als hij zichzelf
gebleven was tot het eind. Een talentvol portretschilder zoekt immers achter het
zichtbare „masker" van zijn model de verborgen psyche, het inwendige verborgen leven. „Le portrait platonicien est un portrait de maitre ... , il n'y a pas là
seulement transposition, mais extension et enrichissement" (Riv. 137/138) . Samenvattend kunnen we vaststellen, dat Plato door een getrouwe schildering van
de wereld, waarin hij leefde, gepoogd heeft de geest, de mentaliteit te bepalen,
die de geleerde en politicus moeten bezielen; hij is te werk gegaan als dramaturg en niet als professor; tenminste in de dialogen van zijn jeugd en rijpere
jaren, de latere hebben veeleer het karakter van monologen gekregen. Want bij
het schrijven van zijn dialogen heeft Plato een ontwikkelingsgang doorgemaakt
en is van leerjongen in dit genre tot meester uitgegroeid.
Over deze ontwikkelingsgang handelt L. Dyer in bovengenoemd artikel in de
Harvard Studies uitvoerig, waarbij hij drie fasen onderscheidt. Vooraf (pg.
166) vermaant hij ons niet te vergeten: „that the experience of a long life spent
in hard thinking was required, before Plato dreamed of undramatized logic,
of any form of argument that could be ef f ective without a compelling personality represented in the very act of using it". In de eerste fase, bij het beschrijven
van de fascinerende persoonlijkheid van Socrates, schijnt Plato te hebben gedacht, dat woorden zijn als gevleugelde pijlen ( ?f ra reeoivta ), die in niet
,
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te stuiten vaart het doel raken, mits gericht door de juiste man. In de tweede
periode vervaardigde hij meesterwerken van volmaakte dramatische dialogen,
waarin de „protagonist" niet meer een Platonische Socrates, maar een Platonizerende Socrates is. Toen reeds werd echter de ontgoocheling bij hem merkbaar
en bedacht Plato bitter gestemd: „dat woorden van de dramatizerende dialoog,
in de mond gelegd van welke „acteur" ook, inerte en hulpeloze dingen worden,
zodra ze eenmaal zijn neergeschreven, beurtelings wel- en misverstaan zonder
dat hun „ouders" hen kunnen beschermen tegen letsel" (Phaedrus pg. 275 E) .
Deze ontgoocheling was zo echt, dat hij zich gedurende twaalf jaren bepaalde
tot mondelinge lessen. Daarna bekeerd, produceerde hij nog twee talentvolle
drames d'idées, de Theaetetus en Parmenides (ofschoon deze laatste van geringere dramatische kracht) . In -de laatste dialogen (So phistes, Philebus, Timaeus, Critias) staakt de auteur met het. op de achtergrond schuiven of geheel
verbannen van de protagonist Socrates zijn dramatisch filosoferen en schrijft
dialogen, die in werkelijkheid slechts filosofische traktaten zijn.
Het zou ondoenlijk zijn alle dialogen uit de eerste en tweede fase te toetsen
op hun dramatische kracht, alleen de Apologie, Protagoras en Gorgias zullen
we iets breedvoeriger behandelen. De Apologie heeft de eerste stoot gegeven
tot Plato's ontwikkeling als schrijver van „drames d'idées" : „it was this unforgettable drama which made of Plato the dramatist of philosophy" (Dyer pg.
167) 5 ). Gloeiende verontwaardiging over de „gerechtelijke moord" op zijn
beminde leermeester dreef hem ertoe in de Apologie een beeld te schetsen van
de integere figuur van Socrates. En hoe markant is Socrates' portret getekend
met zijn scherp vernuft, zijn kwasi-nonchalante ironie, zelfs in de ure des
gevaars, waar het om zijn leven ging. Wat steekt de „houten" Socrates van
Xenophon daar maar povertjes bij af 6
Kunnen we Plato's portret van Socrates in de Apologie vergelijken met een
eerste schets in zwart en wit, in de vijf daarop volgende korte dialogen van de
eerste periode (de Eut y phro, Crito, Charmides, Laches en L ysis) , hebben we
genre-stukjes van „f inished colouring'' en zien we, dat Plato met groeiend succes vorderingen maakt in de dramatische constructie van zijn dialogen bij zijn
pogen om het portret van zijn Meester te acheveren en in een passende lijst te
plaatsen. In de daarop volgende grotere dialogen, zoals de Protagoras, Gorgias,
Euth yd emus en de Meno ontwerpt zijn reeds geoefende hand een serie van
„historical pictures" ; nu komt er immers serieuzer werk aan de winkel, omdat
Socrates' gesprekpartners van groter formaat zijn dan een onbeduidende Euthyphro of de brave soldaat Laches. In de discussie met Protagoras, Gorgias, Euthydemus en Anytus (die Plato bovenal schuldig acht aan de veroordeling van zijn
Meester) , toont Plato zich reeds een volleerd meester.
De Protagoras verdient speciale vermelding wegens zijn losstaande proloog
en de narratieve vorm van de daarop volgende dialoog. Deze narratieve vorm is
bij uitstek geschikt om de aandacht te vestigen op de entourage en de bonte
verscheidenheid van karakters van de „acteurs", die door talrijke „terzijdes" in
het zonnetje worden gezet. Hoogst vermakelijk is de beschrijving van de troep
veelal jonge bewonderaars, die als een tragedie-koor Protagoras omringden en
als het ware aan zijn lippen hingen.
!

) .

6 ) Reeds in de Apologie vinden we gedramatiseerde stukjes dialoog --- zij het in
embryonale vorm — op p. 24 DIE en 27 BIC.
$) Zie mijn artikel: Het proces van Socrates, in Streven, augustus-september 1956.
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In caput VI verhaalt Socrates namelijk, hoe hij met zijn jonge vriend Hippocrates het huis van Callias binnen trad, waar Protagoras logeerde: „Toen wij
naar binnen waren gegaan, troffen we Protagoras aan in de gaanderij, waar hij
rondwandelde en samen met hem in één rij wandelden aan zijn ene zijde Callias, de zoon van Hipponicus en Paralus, broer van Callias van moederszijde,
een zoon van Pericles, benevens Charmides, de zoon van Glauco; aan zijn andere zijde Xanthippus, de tweede zoon van Pericles, dan Philippides, de zoon van
Philomelus en Antimoerus uit Menda, de meest bekende leerling van Protagoras en die van zijn studie een beroep wil maken om zelf sofist te worden.
Achter hen kwam een groep van aandachtige toehoorders, voor het merendeel
vreemdelingen, scheen het, welke Protagoras uit elke stad, waar hij doortrekt
meevoert: als een tweede Orpheus betovert hij hen met zijn stem en zij klitten
aan hem door die stem betoverd; toch waren er in het koor ook enkele mensen
van hier. Bij het zien van dit koor had ik een groot plezier, dat ze zo keurig
oppasten nooit Protagoras voor de voeten te lopen, maar telkens wanneer hij en
zijn metgezellen van de voorste rij zich omkeerden, splitsten de toehoorders
zich heel netjes en in orde naar links en rechts en in een boog om hem heengaande gingen ze telkens weer heel sierlijk achter hem staan".
De losstaande proloog in Euripides' trant wil annonceren, dat Plato
bezig is het portret van Socrates te completeren door hem op het toneel te
brengen met een tegenspeler, die hem in jaren en faam overtreft. Met stijgende
bewondering zien we, hoe Plato aan de ene kant de waardigheid van de belangrijke man Protagoras met een gracieuse dramatische vindingrijkheid weet te
bewaren, terwijl aan de andere kant en terzelfder tijd „he reveals in the young
Socrates a mind of far greater flexibility and a heart of a far beteer man than
the eminent Protagoras" (Dyer pg. 172) . Ook de Gorgias heeft een proloog,
met dezelfde .functie als die van de Protagoras, nl. die van een soort titelblad.
De daaropvolgende dialoog is niet in narratieve vorm; hier geen satirische
„terzijdes" of humoristische beschrijvingen van de entourage en de dramatis
personae. Integendeel, Plato redt zelfs Gorgias' „gezicht" door hem zoveel
mogelijk buiten de discussie te houden, die soms hoog loopt tussen de Platonizerende Socrates en de driftige Polus, die in zijn ijver om zijn leermeester Gorgias te verdedigen door zijn drift zijn flank ongedekt laat voor het vlijmscherpe
rapier van Socrates' ironie en vernuft. Eenvoud, klaarheid en directheid zijn de
,elementen, die deze dialoog sieren, waarvan de dramatische vorm minder gecompliceerd is dan die van de Protagoras.
Wanneer we de dialogen van Plato, voornamelijk die van de eerste en tweede
periode met stijgende bewondering hebben gelezen, dan beseffen we eerst, welk
een geluk het voor onze westerse beschaving is geweest, dat Plato op zulk een
geniale en artistieke wijze aan zijn gedachten blijvende vorm heeft gegeven, hij,
die later zijn eigen schrifturen zou achterstellen bij het mondeling gesprek
tussen professor en student in de Academie. Daar wordt, volgens hem, de echte
levenskunst beoefend, die zoveel dichter bij de realiteit staat dan het bedrijf
der schone kunsten, dat slechts op schijn en imitatie berust.
Ons overvalt een koude huiver bij de gedachte, dat alleen de dictaatcahiers
van Plato's leerlingen zouden zijn bewaard gebleven met daarin de theorema's
van mathematica, muziek, wetsontwerpen enz. (behandeld in de colleges van
Professor Plato) en dat ze de uiterst-artistieke dialogen, de drames d'idées van
de dramaturg Plato voorgoed zouden hebben verdrongen.

TONEELKRONIEK

Toneel te Antwerpen
Onbehagen als vaste waarde
C. TINDEMANS

AARMEE zou de Antwerpse Schouwburg jaarlijks zijn getrouwen naar
de feestelijke seizoenopening lokken, als er niet die goeie, ouwe Shakespeare was ? Dit jaar kwam W interavonds prook je aan de beurt. Ben Royaards
opteerde voor het eeuwige homogene samenspel en een soepele declamatie, die
niet altijd aan het oratorische ontsnapte. Dat deze opvoering onbevredigend
bleef, vond zijn oorzaak in een onvoldoende inzicht in de geschakeerde en
schijnbaar onevenwichtige bouw van het stuk. Shakespeare steekt hier met forse
fanfarestoten van wal in een scenisch en psychologisch verantwoorde tragedie
van de jaloersheid, die via een Genoveva-van-Brabant-motief tot de onvermij
delij ke dood moet voeren. Maar ineens slaat de tragedie om in een speelse
pastorale, die dan weer plaats maakt voor een alle psychologie verwaarlozende
irrealiteit. Dat het „sprookje" daardoor tussen tastbare tragedie en vastenavondkomedie blij ft zweven, brengt inderdaad compositorische bezwaren mee,
al kan men dit ook als een apotheose van Shakespeares artistieke conceptie beschouwen: boven de tragedie stijgt ongebroken het geloof uit in het leven en
de liefde. Doch in deze opvoering bleef het als koreografische enscenering
aangediende frivole gedartel van het tweede en derde deel zonder respect voor
het immanent-tragische van het geheel, en alleen Roger Coorens wist, door de
statigheid van zijn bekoorlijke edelman, de romantiek van zijn personage koninklij k te dienen.
Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen was jaren geleden reeds door Rik
Jacobs ontdaan van het literairhistorisch stof, en de opvoeringen door het
Reizend Volkstheater in het Rubenshuis hadden de speelbaarheid van dit ,rederij kersstuk afdoende bewezen. Fred Engelen achtte het niet overbodig dit nog
eens over te doen, onder het dankbare voorwendsel van een galavoorstelling
voor de Conferentie der Nederlandse Letteren. Het koor der critici zong over
het algemeen de aria der nutteloosheid, en dit bewijst hoe weinig men voor het
theater voelt. Twee verschillende regisseurstemperamenten, twee ongelijke troepen, twee opeenvolgende bewerkingen met variërende accenten, en twee totaal
verschillende milieus (van de open lucht naar de gesloten scene) : lag hier niet
een enige gelegenheid om eindelijk eens een dramaturgische, cultuurhistorische
en theatrale vergelijking op te bouwen ? En wat kregen we te horen ? Men legde
de nadruk op het „zinloze" van dergelijke „experimenten'', men zag de noodzakelijke differentiëring van de regie-opdrachten niet in, men had geen waardering voor de poging die hier ondernomen werd om eindelijk iets uit onze
dramatische erfenis in een repertoriumtheater te actualiseren .... Wij aarzelen
niet, deze opvoering als het feest van het jaar te begroeten. Rik Jacobs had
pionierswerk geleverd. Alle hinderlijke rederij kerselementen had hij weggemoffeld, maar daardoor ook de historische illusie van traditie en symboliek
geofferd aan een prettige evolutie binnen het renaissancekader van het Rubens-
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huis. Fred Engelen stond essentieel anders tegenover zijn opdracht. Hij herinnerde zich zijn Trijntje Cornelis en verving de technisch-intelligente versie
van Jacobs door een historisch-eerbiedige: hij sneed minder weg uit de oude
tekst, en aarzelde niet de rederijkersverzen voor te schotelen aan een 20eeeuwse mentaliteit. De waaghalzerij, om een 16e-eeuwse poëtische tekst door
middel van een abstraherend decor en transparante coulissen dichter bij ons te
brengen, slaagde volkomen, mede door de buitengewoon intelligente verszegging van Tine Balder en de drie „Sinnekens" .
Aan de Schillerherdenking werd alle oneer bewezen door een minderwaardige opvoering van List en Liefde. Deze tere romance op een doorzichtige
sociale achtergrond raakte het museumstof niet kwijt. Het epische avontuur
ontaardde in een goedkope anekdote. We weten wel dat in een klassieke opvoering de strijd van het onderdrukte individu tegen de perverse intrigerende
krachten op het podium niet overheersen mag, maar door het verkeerd accentueren der personages, dat van onbenulligheid tot seniliteit reikte, door een al
te spaarzame enscenering, die tijdsgeest noch milieu diende, door een raadselachtige rolverdeling, rees nu enkel de vraag naar de rechtvaardiging van
Schillers faam. Het probleem zit dieper. Men kan eenvoudigweg geen klassieke
auteurs meer spelen. Een verkeerd georiënteerde opleiding brengt onze acteurs,
naast een encyclopedische toneelbagage, wel wat atletische krachtpatserijen bij,
maar verwaarloost de intelligentiegraad en het persoonlijke tasten naar de
contouren van een complex karakter. Het innerlijk beleven van een rol heeft
plaats gemaakt voor het weergeven van de uiterlijke facetten.
Opzettelijk of onbewust heeft men ons een hele serie Slavische werken
voorgezet. F. Dostojevskij's novelle De zachtmoedige werd door Dr. A. Corbet
voor het toneel bewerkt, met veel respect voor het psychologisch gebeuren en
een zeldzame flair voor scenische evokatie, maar helaas in een houterig Nederlands. De opvoering was voor Vlaamse begrippen uitzonderlijk interessant.
Enkele jaren geleden was een vertoning van hetzelfde stuk door het Mechels
Miniatuurtheater, eveneens onder de regie van Luc Philips, uitgegroeid tot een
intiem feest van tragisch sentiment en half luide meditatie. De overheveling van
het miniscule theatertje naar de KNS-halle bleek weinig voordelen te bieden.
De spreiding van het zielsavontuur over een grotere oppervlakte bracht valse
romantiek, en de gedurfde flash-backs, door een expressionistisch lichtspel verwezenlijkt, riepen bij de toeschouwers eerder voyeur-associaties op. In de kamersfeer te Mechelen ontsnapte geen zucht, geen frons, geen oogopslag; te Antwerpen moest deze inwendige mimiek luidruchtiger en opvallender de hoogte
ingezwierd worden, zodat de spreekkamerbiecht werd ontwijd tot een forummeeting.
Maxim Gorki's Nachtasiel, eens een fanfarestuk van het naturalisme, kon nu
alleen nog als historisch document bekoren. De voorbeeldige decorzorg, de gave
ensemblestijl, de individualisering van elk menselijk symbool deden anders flink
hun best om tenminste het element spel nog krachtig en meeslepend te houden.
Maar de afwezigheid van enige beheersende intrige, de eenzijdige belichting
van deze creaturen, het episodische van de incidenten, de verouderde boodschap van Loeka ontnamen het geheel de indruk van het definitieve; de bravoerstukjes van moraliserende monologen kwamen stuk voor stuk tot hun recht,
maar de handigheid van de in Russische drama's stilaan gespecialiseerde Luc
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Philips volstond niet om het publiek verder te brengen dan tot een geïntrigeerd
ondergaan of geïnteresseerd toekijken.
De boodschap van F. Hochwalders De Herberg hoort wel niet in deze sombere reeks thuis, maar de Antwerpse opvoering, waarin de personages nadrukkelijk gechargeerd werden, plaatste het stuk in dezelfde tijd en stijl als de twee
Russische. De herinnering aan de vertoning door het Wiener Burgtheater, die
we hier enige tijd geleden te zien kregen, werd bewust vermeden, al drong het
vaagrealistische decorontwerp voor dit cerebrale werk onwillekeurig de vergelijking op. Liep tot nog toe door het werk van Hochwiilder een strenge
compositorische draad, dan werd nu door de regisseur de innerlijke ontwikkeling volkomen ondergeschikt gemaakt aan het uitwendig gebeuren: de ondramatische, schakeringloze weergave van een weliswaar verwarde filosofie kon
de kleurrijke figuren, met God wel op de lippen maar de gerechtigheid niet in
het hart, niet van de drakendood redden.
Het naturalistisch hartje kon ook opgehaald worden bij Sean O'Casey's Juno
en de Pauw. Voor de KNS-troep, die door een inspiratieloze rolverdeling de
meeste krachten naar een 19e-eeuws emplooi-vak heeft teruggewezen, is deze
grauwe geschiedenis met een meesterlijke milieuschildering een flinke
kluif geworden. De kranige, liefhebbende vrouw, de fuivende nietsnut van een
man, de bedrogen dochter, de idealistische zoon, de klaploper, de onthechte
vrijer, de vals (ch) e minnaar, allen kregen een beste beurt. Verloren liepen
echter meteen de tegenstellingen tussen komiek en tragiek, tussen rollentheater
en geëngageerde politieke realiteit.
Als hoofdschotel van het moderne drama werd Bertolt Brechts Moeder
Courage met tromgeroffel geïntroduceerd. Ook al heeft men in Vlaanderen
buiten het hetzestukje De geweren van Vrouw Carrar en de gebruikelijke Driestuiversopera van Brecht nog bijna niets opgevoerd gezien, toch gingen de
critici broederlijk akkoord om van deze grote maar rode dramaturg de politieke
inslag wel niet te loochenen maar toch te minimaliseren, alles onder het verontschuldigende voorwendsel van de Kunst met een hoofdletter. Het ligt niet
in onze bedoeling Brecht postuum terecht te stellen; Moeder Courage is een
groot toneelwerk: door de onomwonden directheid van expositie, door de hamerende aggressiviteit van de dialogen, door de pittige tekening van zelfs de
onbenulligste randfiguur, door de ondernemingslustige grilligheid van de opstandige techniek. Maar al die hoedanigheden vertonen ook een negatieve zijde:
de opzettelijkheid van de verhaalmethode valt kunstmatig uit en de moraliserende opzet doet vrij goedkoop, ja primitief aan. Na de traditionele schok van het
ongewone kan dit historische prentjesalbum zijn gedemodeerde structuur niet
langer verbergen achter de versplintering in talloze humorloze cartoons; wat
zich aanvankelijk als stoutmoedig en baanbrekend heeft voorgedaan, zien we
nu alleen nog maar als stout en kwajongensachtig. Bovendien heeft Fred Engelen gemeend ermee te kunnen volstaan de uiterlijke aspecten der Brechttheorie
hinderlijk-flink te onderstrepen: projectie van teksten in een Simplicissimusstijl,
pantomime en balladeske j aarmarktj eremiades, karig gedoseerd maar knap geschetst decor. Het innerlijk effect van deze anti-oorlogskroniek kreeg echter een
traditionele behandeling: er werd geacteerd, en puik zelfs, maar daardoor ontrouw gepleegd aan de Brechtgeest. Bij Tine Balder als Moeder Courage zowel
als bij haar ongelukkig kroost, de ongezouten kok en de bibberlipdominee (Luc
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Philips, mét Robert Marcel als ronselaar, de enige die blijkbaar aan Fred Engelens ijzeren hand ontsnapte en Brechts haat tegen het Bühnenhochdeutsch in
een geografisch niet te bepalen Vlaams weergaf, als we niet al te preuts letten
op sommige minder fraaie Teirlinckkernachtigheden) leidde deze psychologische inleving tot ronduit grandioos spel, waardoor Brechts eis, dat de acteur
afstand moet bewaren van zijn personage en wel mag uitbeelden maar niet beleven, een lelijke deuk kreeg. Resultaat: flink toneel, slechte Brecht.
Een andere enigszins gunstige uitzondering in dit matte toneeljaar bood
Tennessee Williams' Orpheus daalt af.. Williams heeft in het katholieke kamp
met scherpe bestrijders af te rekenen. Ook wie geen waarheid schuwt of niet om
elk immoreel feit gaat braken, moet toegeven dat deze begaafde Amerikaan de
waardigheid van de mens systematisch naar beneden haalt en zijn thema's bij
voorkeur opdiept uit de cloaca van de sexualiteit. Vormen de dramaturgen van
deze richting. want Williams staat niet alleen, en een uitsluitend Amerikaans
verschijnsel, lijk men het ons in avondlandse zelfgenoegzaamheid wil doen
geloven, is het ook wel niet een falanks van profeten ? Zo ja, dan wordt
het stilaan tijd dat we hun boodschap beluisteren, dat we hun weergave der
werkelijkheid begrijpen als een symptoom van de algemene terneer- en ondergang, dat we ons bestaan consequent reorganiseren. Of moeten we hen met de
vinger wijzen en vaststellen dat ze de waarheid vertekenen, dat ze het brakke
onderbewustzijn wederrechterlijk een dominante rol toekennen ? In dat geval
moeten we ons gaan teweerstellen. Want hun extribitionistisch nihilisme, dat
nergens grenzen kent, wordt dan een slijmerige moppentapperij, die ons zowel
artistiek als algemeenmenselijk te duur te staan zou kunnen komen. Ondertussen wijkt deze jongste Williams toch enigszins af van het zwoele lingeriemilieu waarmee vorige internationale successen ons hebben bekend gemaakt.
Zijn helden blijven nonconformistisch en handelen niet bepaald volgens onze
normen. Maar de oorzaak van hun gedrag ligt in de gemeenschap, die achter
schijnheiligheid en verdraaide principes schuil gaat om deze mensen van vlees
en bloed verantwoordelijk te stellen voor eigen vooroordelen: de intrige van
een hopeloze liefde wordt geconditioneerd door de f arizeërij van de omgeving.
Het ziekelijke en verkeerde in dit eeuwige zoeken naar het verloren paradijs
wordt in de moderne hades van puritanisme, rassenhaat en wraakzucht een
ondergeschikt vergrijp, groeit uit tot een moraliserend betoog. Daarom ook
plaatst Williams, temidden van een overladen werkelijkheidsgetrouw toneelbeeld, zijn twee centrale figuren in een poëtische kooi, die bijtend-suggestief de
duisternis en de wanhopigheid van deze tocht-naar-het-licht oproept. De vertoning werd een nadrukkelijk succes en spoelde bij het dit jaar zeker niet verwende publiek veel kwaad bloed weg.
Het onbehagen nam echter weer de overhand bij Anouilhs thematisch nochtans zo interessante Eurydice. Het stuk, dat irrealistische dagdromerij tj es met
filosofische kitsch verbindt, raakte hier niet van de grond : het decor was te
realistisch, Orpheus verwarde pathetische bezieling met hysterie en de veel te
aardse Eurydice gaf haar sprookjesgestalte amateuristisch een vals reliëf. Het
romantische drama van de lief de-met-wereldse-hinderpalen verschaalde aldus
tot een onderbelicht „Brief Encounter". Bedorven door de vlees-en-bloed-figuren uit het gangbare repertorium, raakten de acteurs verward in de poëtische
spinnewebben, en de overigens al te spitse tekst bleef zwaar hangen in een babbelziek en gekunsteld milieu.
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Graham Greene serveert zijn I nschikkeljke minnaar nogal ontgoochelend
dunnetjes. Wat bij de aanvang de start lijkt voor een sociaalkritische satire, bijt
zich vast in een ongelijkbenige driehoek. De meeste critici konden hun teleurstelling niet camoufleren, dat Greene, die men na Living Room en The Potting
Shed als een lekenapostel was gaan beschouwen, zich nu plotseling een cynischtragische grap permitteert. Ik verwijs hier naar het artikel van W. Peters in het
j anuari-nummer van dit tijdschrift, die voortgaande op de Engelse opvoering
en niet op die van de KNS, tot meer gedegen conclusies kon geraken. Bij ons
speelden in een onengels decor onengelse mensen met onengelse manieren.
Maar, afgezien van deze ongewilde internationalisering van het milieu, was
Frans Van den Brande, eindelijk eens ontdaan van het odium van een hatelijke
rol, gewoonweg innig-ontroerend. Regisseur Balfoort had beter gedaan de lichtexhibitionistische bijsmaakjes te retoucheren of toch minder nadrukkelijk rond
te spreiden.
William Inge's Het donker boven aan de trap biedt inderdaad weinig lichtpunten. Dedilettanterige onbeholpenheid, waarmee dit in de kern pauperistische thema, gekruid met enkele erotische dissonanten, in felle zwartwitkleuren
wordt gepresenteerd, liet geen sfeerschepping toe en de karakterfundering,
nochtans in scherpe contrasten fors getekend, bleef ontoereikend. De bedrijvenlange zeurtoon van Stella Blanchart in ouwevrijstertravesti en het primaire gebulder van Ward de Ravet werden verzacht door het tere en bedeesde figuurtje
van Julienne De Bruyn, die zich voor haar eerste volwassen seizoen pikant op
de voorgrond speelde.
Uit de bonte massa van de verdere week-in-week-uit-programma's pikken we
enkel nog de nieuwe werken van eigen bodem. Mark Tralbauts In de schaduw
van de raven is, behalve dramatisch onvolgroeid, gebouwd op een onappetijtelijke hypothese over Vincent van Goghs laatste uren. Staf Knop, van wie vorig
seizoen De vrucht van het huwelijk ging, kreeg een nieuwe kans met Mijn
geweten en ik, en men kan zich de vraag stellen waarom. Ook thans viel er
buiten de altijd loffelijke poging niets bijzonders te loven. Knop tracht een
sedert eeuwen op „drollige" situatiekomiek verlekkerd Vlaams publiek esprit te
injecteren; hij spiegelt zich aan de Franse boulevardiers (met name Roussin) en
kruidt die met wat Angelsaksische kwinkslagen. Maar de flitsen dragen niet ver
genoeg, een geslaagde zet wordt niet gestoffeerd, komische scènes ploffen loodzwaar neer. In Paul Van Morckhovens Het Buitenkansje bleken de dialogen
nergens voldoende fris, puntig, geladen om de burleske anders te laten beoordelen dan als een aangelengde en slechts bij pozen vermakelijke schets voor een
„komediantenrevue" .
Geestdrift, liefde voor het vak, besef van eigen kunnen en een open oog voor
de stijlevolutie, alles wat de KNS in zijn bureaucratische zelfgenoegzaamheid
niet meer opbrengen kan, dat wil voor Antwerpen het Nederlands Kamertoneel
1 ) W. Gibson, Twee op de wip. P. Coke, Ping! zei de klok. R. Rose, Twaalf
gezworenen, G. Kanin, Niet van gisteren. Costa del Reis, De banier van de koning.
A. Christie, Tien kleine negertjes. F. Valmain, Moord in fa-kruis. A. Leonoff, Ivan
en de verschrikkelijke. G. Savory, George en Margaret. G. Martens, Paradijsvogels.
B. Shaw, Pygmalion. M. Fermaud, Zachtjes met de deuren. J. De Hartog, Het hemelbed. A. Hart en M. Braddell, Baby Hamilton. A. Roussin, Als het kindje binnenkomt.
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leveren. Frisse en experimenterende decors, stukken die op de officiële planken
geen kans krijgen, en (nog) niet gesofistikeerde nieuwe sterren waarborgen
echter nog geen goed seizoen. Veel tijd werd gewoonweg aan reprises gegeven
(o.a. het scabreuze De kleine hut en het bewonderenswaardige Kent u de melkweg, dit laatste in een overrompelende interpretatie) . Naast twee niet zeer gelukkige kortere werkjes van F. Garcia Lorca en twee laat komende Jonesco's, De
Les en De Kale zangeres, trokken hier vooral twee „Vlaamse" werken de aandacht.
De Ballade van de grote Griezel van Michel de Ghelderode trok weer eens
alle luidruchtige registers der theatraliteit open: woordgeweld en grimasserij,
middelnederlandse smijtkluchtigheid en een van metaforen uitpuilende poëzie,
het ging allemaal al heel spoedig vermoeien, en het dwaze gesol met pseudomysticisme werd alleen maar gecompenseerd door een prettige situeringskomiek
en een uitgesproken zin voor de beheerste geste.
De Vlaming Piet Sterckx voegde aan zijn langzamerhand indrukwekkende
reeks toneelstukken De gel jk benigen toe. Reeds vroeger werd algemeen gewezen op de verzorgde dialogen maar stipte men verwijtend een opvallend gebrek
aan een sluitende intrige aan. Schijnbaar is Sterckx nu die fantasielozen tegemoet gekomen, want temidden van een drukdoende dialogenovervloed met
filosoferende boutades en acrobatische gedachtensprongen, dook er toch zo iets
als een vaag stramien op. Het sterk op elkaar ingespeelde troepje amuseerde
zich kostelijk in dit buitenissige verhaal en ook voor de toeschouwer die iets
meer verlangt dan alleen maar een begrijpelijk gegeven, was er veel pret te
beleven, al bleek tenslotte de dramatische waarde toch tamelijk schraal.
,

In de meeste overzichten over het afgelopen seizoen wordt vooral de directeur
van de Antwerpse KNS met alle zonden Israëls beladen. Zeker is hij in de
eerste plaats verantwoordelijk voor de op zijn zachtst uitgedrukt, wonderlijke
samenstelling van het programma en de nu stilaan massale desertie van zijn
spelers. Maar tenslotte kan deze éne man, hoe machtig ook, niet alleen het
grondig niveauverval tegengaan. De acteurs zelf bereiken niet meer de doorsneenorm, en jarenlang gewaardeerde krachten schijnen plotseling niet meer in
staat tot behoorlijke prestaties. Op het zuiver menselijk vlak hebben onze artiesten alle ambitie verloren; het ambtenaarsstatuut, dat sociaal gesproken ongetwijfeld een flinke stap vooruit betekent, sluit alle gezonde en stimulerende wedijver uit. Het bezielende avontuur levert weinig promotiekansen op en een
bourgeoismentaliteit van waarom-ons-moe-maken bezegelt dit levensritme. En
waar de dagbladkritiek, op een enkele uitzondering na, zich zo hopeloos neutraal op de vlakte houdt, blijft er voor de ontwikkelde kritische toeschouwer
alleen maar ergernis en onbehagen over, en ja ook spijt, weemoed naar vroeger
of elders ... .

Politiek
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INTERNATIONAAL

RESIDENT Eisenhower heeft gedurende zijn nu bijna 8- jarige ambtsperiode steeds geprobeerd het gevaar, dat een wereldconflict zou ontstaan, te
verminderen; hij hoopte in de historie bekend te blijven als de vredespresident.
Alhoewel zijn aanvankelijke pogingen om conflictstof tussen de beide grote
mogendheden, de V.St. en Rusland, op te ruimen mislukten, bleef hij doorzetten en na zijn ontmoeting met Chroestsjef vorig jaar in Camp David leek het
er op, alsof er mede dank zij Eisenhowers optreden inderdaad een ontspanning
zou komen. Hij had zich het laatste jaar van zijn presidentsschap als een soort
bekroning van zijn arbeid gedacht. De topconferentie in Parijs zou toch in elk
geval wel enig resultaat opleveren; vervolgens zou hij door zijn reis naar Rusland de betrekkingen tussen beide grote mogendheden verder kunnen verbeteren en aansluitend hierop zou hij naar het Verre Oosten gaan en bezoeken
brengen aan Z.Korea, Japan, de Philippijnen en Formosa; gesteund door de
verwachte successen in Parijs en Moskou, hoopte hij het prestige der V.St. in
deze landen verder te versterken.
Vermoedelijk zal Eisenhower later niet met veel plezier aan zijn laatste presidentsjaar terug denken. Het liep allemaal anders dan hij had verwacht. Het
begon met het ongelukkige U -2- incident, waarin Chroestsjef een aanleiding
vond voor zijn starre optreden in Parijs; de topconferentie werd een totale
mislukking en Rusland trok de uitnodiging aan de Amerikaanse president in.
Men vroeg zich af, of de reis naar het Verre Oosten nu nog wel zin had, maar
regeringskringen bleken hierop positief te antwoorden, waarschijnlijk omdat
men zeer grote waarde hechtte aan het bezoek aan Japan.
Dit land vormt een uiterst voorname schakel in de verdedigingsgordel, die de
V.St. in het Verre Oosten hebben opgebouwd tegen het opdringende communisme. Het is derhalve te begrijpen, dat zowel de S.U. als comm. China overal,
waar zij de kans krijgen, proberen deze keten te doorbreken en naar het zwakste
punt zoeken; dit vonden zij in Japan. N.a.v. het in januari '60 gesloten nieuwe
Japans-Amerikaanse verdrag was er in Tokio een hevige actie ontstaan tegen de
ratificatie. Dit verzet had verschillende oorzaken; het kwam niet alleen voort
uit het verlangen naar het innemen van een neutrale positie in de wereldpolitiek, maar daarnaast ook uit angst voor vergeldingsmaatregelen van Rusland en
comm. China tegen de op Japans grondgebied gevestigde Amerikaanse bases en
bovendien was het een verzet tegen de persoon van president Kisji, aan wie
verweten werd, dat hij pogingen deed om het democratisch regime, dat door de
gealliéerden na 1945 was ingevoerd, te vervangen en weer groter regeringsmacht
te geven aan de keizer. Ooknadat op 19 mei het Japanse parlement het verdrag
had goedgekeurd, bleef het verzet voortduren; men probeerde Kisji tot aftreden
te dwingen voor 18 juni, de dag, waarop het verdrag automatisch in werking
zou treden, tenzij de regering eerder aftrad. In de V.St. vond men het nu niet
juist Kisji in de steek te laten door te verklaren, dat Eisenhower afzag van zijn
voorgenomen bezoek; dit zou n.l. kunnen worden beschouwd als een toegeven
aan de druk van de straatrelletjes in Tokio en koren op de molen zijn van
Rusland, dat herhaalde malen wees op het gevaar van vergeldingsmaatregelen.
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Misschien heeft Eisenhower met dit vasthouden aan zijn oorspronkelijk plan
voldoende steun gegeven aan Kisji om de druk te weerstaan en niet af te treden;
op 18 juni trad het verdrag in werking en dus hebben de V.St. de eerste tien
jaren nog de beschikking over bases in Japan; het is echter de vraag welk element in de Japanse agitatie het sterkst is geweest; als de neutralistische tendenz
het krachtigst was, zullen de V.St. er goed aan doen niet te veel waarde meer
te hechten aan deze schakel in hun verdedigingsorganisatie. Of de afkeer van
Kisji overwoog, kan spoedig blijken nu deze onmiddellijk na de uitwisseling
der ratificatie-oorkonden zijn besluit om af te treden heeft bekend gemaakt, hij
noemde hierbij geen tijdstip, maar men verwacht, dat het half juli zal plaats
hebben en men acht het mogelijk, dat de liberale democraten onder een andere
leiding de regeringsmeerderheid kunnen behouden.
Op dezelfde dag, dat het Japans-Amerikaanse verdrag in werking zou treden,
was ook de aankomst van Eisenhower in Tokio gepland, maar nadat Eisenhowers perschef, Hagerty, reeds een erg onvriendelijke ontvangst van de zijde
van de tegenstanders van het verdrag was te beurt gevallen, dorst Kisji op het
allerlaatste ogenblik toch niet de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
de Am. president op zich te nemen; hij verzocht daarom vriendelijk om het
bezoek uit te stellen en Eisenhower kon weinig anders doen dan hieraan gevolg
geven. Het prestige van de V.St. in het Verre Oosten is hierdoor aanzienlijk
gedaald tot groot genoegen van Moskou en Peking. Voor Japan kan een uiterst
moeilijke en gevaarlijke situatie ontstaan; het heeft in president Eisenhower
het Amerikaanse volk beledigd ondanks het feit, dat Japan zijn herstel na de
2e wereldoorlog bijna geheel te danken heeft aan de hulp uit de V.St.; het
dreigt een machtig bondgenoot te verliezen en zo via het neutralisme binnen de
communistische invloedssfeer te komen. Van het antwoord op de boven reeds
gestelde vraag: welk element was in de agitatie het sterkste, hangt wel erg veel
af.
Ook de rest van de reis van Eisenhower was geen onverdeeld genoegen; het
was te verwachten, dat de ontvangst op Formosa goed was, daar Tsjang Kai
Ts j ek tenslotte helemaal afhankelijk is van Amerikaanse hulp. Was het enthousiasme op de Philippijnen veroorzaakt door pro-Amerikanisme of kwamen hierin de sterke anti-Japanse gevoelens tot uiting ? In Z.Korea vond Eisenhower ook
een ander toneel dan hij verwachtte, toen het plan voor de reis werd opgesteld;
hier was Syngman Rhee verdwenen en over de houding van de nieuwe machthebbers is nog te weinig bekend om met zekerheid te zeggen, dat zij volledig
akkoord gaan met de Amerikaanse politiek. Bij zijn bezoek aan de Rioe-Kioeeilanden, waartoe de belangrijke Am. vlootbasis Okinawa behoort, kreeg Eisenhower de eis te horen, dat de gehele archipel moest worden terug gegeven aan
Japan. Is het nu verstandig van Herter om te beweren, dat de reis „geen mislukking" was ? Gelukkig ging hij niet zo ver te beweren, dat het een succesvolle
tournee was.
Vanzelfsprekend heeft dit alles ook invloed op de a.s. presidentsverkiezingen.
Tot nu toe was Nixon de enige kandidaat van de Republikeinen; diens positie
is echter verzwakt door zijn aandeel in de jongste mislukkingen van de regeringspolitiek; hij zou nu minder geschikt zijn om de strijd op te nemen tegen
de Democratische kandidaat. Zijn partijgenoot, Rockefeller, gouverneur van de
staat New-York, heeft op 8 juni een felle aanval op Nixon gedaan; hij critiseerde de laatste, omdat hij weigerde met zijn program voor de dag te komen;
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hij stelde, dat de republikeinen het recht hebben te weten welke politiek de ev.
nieuwe president zal voeren en in hoeverre deze zal afwijken van het tot nu toe
gevoerde regeringsbeleid; verder had hij bezwaren tegen de gevoerde defensiepolitiek en wees hij op de achterstand van de V.St. op het gebied van de lange
afstandsraketten. Rockefeller heeft nog steeds zijn kandidatuur niet gesteld,
maar verklaarde zich wel bereid deze te aanvaarden, als de partijconventie, die
25 juli bijeenkomt, hem deze aanbiedt; ook heeft hij nog eens gezegd niets te
voelen voor het vice-presidentsschap. De Democratische partij tracht natuurlijk
munt te slaan uit de door de regering Eisenhower begane fouten; zowel Stevenson als Kennedy oefenen ernstige kritiek uit op de republikeinse politiek, waarbij zij de nadruk leggen op de prestige-vermindering van de V.St. in de wereld.
Het is nog niet zeker wie de democratische kandidaat zal worden; ook Stevenson
stelt zich niet zelf kandidaat, maar zal niet weigeren als er een beroep op hem
wordt gedaan; tot nu toe heeft de katholieke senator Kennedy nog steeds de
grootste aanhang.
In het W. wordt nog altijd gezocht naar de oorzaken van het optreden van
Chroestsjef in Parijs; de mening, dat Peking roet in het eten heeft gegooid,
werd dezer dagen versterkt door uitlatingen van Chroestsjef op het derde congres van de Roemeense comm. partij, waar hij zich in een rede niet alleen
richtte tegen het revisionisme, waaronder men rechtse afwijkingen van de
comm. doctrine moet verstaan, maar ook tegen het dogmatisme, het star vasthouden aan uitspraken van Lenin, die dacht en redeneerde onder geheel andere
politieke en militaire omstandigheden; Lenin zou nu geheel andere richtlijnen
gegeven hebben. Men ziet hierin een reactie op Chinese opvattingen, waarin
het standpunt gehuldigd wordt, dat de woorden van Lenin ook op de dag van
vandaag nog onverkort gelden; daarom acht Peking de politiek van vreedzame
coëxistentie, zoals Chroestsj ef deze propageerde, onjuist; het preekt de strijd
tegen het imperialisme, belichaamd in de V.St., en vindt voor deze houding
steun bij de Rus Soeslov c.s. en bij enkele satellietlanden. Men zal er echter
goed aan doen, in het oog te houden, dat er misschien wel enig verschil van
mening is over de te volgen weg om het doel te bereiken, maar dat in zake het
doel alle richtingen het geheel met elkaar eens zijn.
Nadat de Franse MRP tijdens haar congres in mei had verklaard, dat zij zich
geheel stelde achter de Algerijnse politiek van gen. de Gaulle, maar er dan ook
op rekende, dat zijn woorden zouden gevolgd worden door daden en tevens de
president uitnodigde zijn voorstellen aan de rebellen te herhalen om in onderhandeling te treden over een wapenstilstand, heeft de president al dan niet
beïnvloed door het bovenstaande op 14 juni het Algerijnse Bevrijdingsfront
opnieuw uitgenodigd om naar Parijs te komen ten einde over een wapenstilstand te onderhandelen; tevens beloofde hij, dat de FLN zal gekend worden in
de voorwaarden voor het te houden referendum over de toekomst van Algerije
en dat het aan de verkiezingscampagne zal kunnendeelnemen evenals aan de
controle op deze verkiezingen. In deze rede, waarin voor het eerst door de
Gaulle gesproken werd over een „Algerijns Algerije'', kwam hij de FLN zeer
ver tegemoet en het werd Ferhat Abbas nu wel erg moeilijk gemaakt het aanbod
af te slaan, temeer daar de woorden van de Franse president duidelijk weerklank vonden bij talrijke Fransen en in Tunis en Marokko. Toch was er een
ogenblik de vrees, dat de Gaulle's aanbod te laat kwam, daar de voorlopige
Algerijnse regering na de februari-uitlatingen van de Gaulle tijdens zijn bezoek
66
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aan de commandoposten besloten had om contact op te nemen met Peking en
daar alle steun had toegezegd gekregen voor de voortzetting van de strijd tot
de volledige onafhankelijkheid van Algerije zou zijn bereikt; bovendien was
bekend, dat verschillende Franse politici, w.o. Soustelle, Bidault, Lacoste e.a.,
felle tegenstanders waren van de ideeën van de Gaulle en te Vincennes hadden
gezworen alles in het werk te zullen stellen om diens politiek te doen misluk.
ken. Op 20 juni namen de Algerijnse opstandelingenleiders echter de uitnodiging aan en op 25 juni kwamen twee afgevaardigden naar Parijs om de besprekingen voor te bereiden. Deze inleidende besprekingen werden gehouden in
Mélun en waren met alle voorzorgen omringd om de geheimhouding te verzekeren. Er zullen nog veel moeilijkheden moeten worden overwonnen voordat
er een akkoord tot stand zal komen; de Gaulle houdt vast aan het standpunt,
dat er slechts gesproken kan worden over een wapenstilstand, terwijl de Algerij nen meteen de voorwaarden willen vaststellen voor de te houden vrije verkiezingen, zonder hierbij andere Alg. groeperingen in te schakelen; de beide
Algerijnse onderhandelaars zijn nu weer terug naar Tunis voor nader bericht.
Dit waren niet de enige Afrikaanse zorgen van de Gulle; 4 leden van de
Franse Gemeenschap n.l. de W.-Afrikaanse staten Ivoorkust, Niger, Dahomey
en Opper-Volta hebben verklaard gebruik te willen maken van de in de grondwet geopende mogelijkheid om de onafhankelijkheid te verkrijgen zonder uit
de Gemeenschap te treden; bovendien verlangen zij, dat Frankrijk hen voordraagt voor het lidmaatschap der V.N. ; voordien zullen zij niet onderhandelen
over verdere overeenkomsten met Frankrijk. Dahomey en Opper-Volta behoorden aanvankelijk tot een federatie met Senegal en Soedan; de eersten trokken zich echter terug en de beide laatsten vormden de federatie van Mali, die op
20 juni onafhankelijk is geworden; Madagascar werd op 26 juni een onafhankelij ke staat binnen de Franse Gemeenschap. Behalve deze nieuwe zelfstandige
Afrikaanse staten wijzen wij nog op de recente onafhankelijkheidsverklaring
van de vroegere Belgische Congo en van Somali.
Na uiterst lange onderhandelingen zijn tenslotte Engeland en de Cypriotische
aartsbisschop Makarios tot een akkoord gekomen over de onafhankelijkheid van
Cyprus; in principe was dit besluit allang gevallen en zelfs was er reeds een
datum 19 februari jl. voor de onafhankelijkheidsverklaring vastgesteld.
Omdat men het toen niet eens kon worden over de omvang van de Britse militaire bases op het eiland werd de datum verschoven naar 19 maart; nu is men
het eindelijk eens geworden en men hoopt, dat het Engelse parlement de overeenkomst nog voor het zomerreces zal goedkeuren, opdat de feestelijke viering
nog dit jaar kan plaats hebben.
J. Oomes
BELGIË
Op 30 juni werd de onafhankelijkheid van de Republiek Kongo plechtig geproclameerd, in het bijzijn van Koning Boudewijn. Ondanks een misplaatste
rede van Lumumba bij die gelegenheid, lijkt de een ogenblik zo gevreesde geboorte van onafhankelijk Kongo alles samen toch goed en hoopgevend verlopen. In het op en af van de politieke actualiteit in juni was dat nochtans
meer dan eens onzeker.
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Na de wetgevende verkiezingen, die de MNC-Lumumba, met 36 zetels op de
137, en met vertegenwoordigers in 4 van de 6 provincies, tot de sterkste partij
maakten, vertrouwde minister Ganshof op 14 juni een informatie-opdracht toe
aan Lumumba. Deze begon onmiddellijk met de vorming van een regering, bedoeld als regering van Nationale Unie, en hij had een team op papier, toen hem
drie dagen later de informatie-opdracht ontnomen werd en Kasavubu als formateur werd aangewezen. Lumumba verweet Ganshof, hem met opzet zijn opdracht onmogelijk te hebben gemaakt en dreigde met zijn eigen regering te
zullen optreden. De stemmingen voor het Voorzitterschap van de Kamer brachten de MNC een onverwacht en onloochenbaar succes, zodat dezelfde dag nog,
op 21 juni en gezien Kasavubu's falen, Lumumba toch een formatie-opdracht
toegewezen kreeg. Twee dagen later was het team klaar, mét de Abako die in
extremis haar medewerking had toegezegd toen Lumumba aan Kasavubu had
laten weten dat hij diens kandidatuur als staatshoofd zou steunen (ondanks
vroegere beloften aan Bolikango) . Inderdaad werd op 24 juni Kasavubu met
159 stemmen tegen 43 bij 19 blanco-stemmen door de verenigde Kamers tot
President van de Republiek Kongo verkozen. Op dat ogenblik was zeker nog
niet definitief afgerekend met federalistische stromingen in Katanga en Kasai,
noch met de opstandigheid van bepaalde stammen als de Bangala, maar de
stemming van onzekerheid sloeg om in een stemming van vreugde, waarbij
zelfs de Belgen betrokken werden. De gebeurtenissen der daaropvolgende dagen, enkele vriendschappelijke en waarderende uitspraken van de nieuwe Eerste
Minister Lumumba, de uitnodiging aan de Koning voor de onafhankelijkheidsfeesten, de ondertekening van het vriendschapsverdrag op 29 juni, versterkten
deze stemming die dan op 30 juni de in het begin beschreven lichte deuk kreeg.
Maar mag men de woorden van zwarten wegen als woorden van blanken?
Welke is nu de toestand in de nieuwe Republiek ? Het Parlement, waarvan de
Kamer op 17 juni zijn eerste zitting hield, heeft de regering Lumumba het vertrouwen geschonken: de Kamer (voorzitterschap Kasongo MNC Lumumba)
met 74 stemmen tegen 1 bij 5 onthoudingen, maar nadat de opposanten onder
leiding van Kalondji de zitting verlaten hadden; de Senaat (voorzitterschap
Ileo presoonlijk succes) met 60 tegen 8 bij 12 onthoudingen. In die regering
zijn praktisch alle partijen vertegenwoordigd met uitzondering van de MNCKalondji. Er zijn niet minder dan 24 ministers, 10 staatssecretarissen, vier ministers van state en zes provinciale commissarissen met ministerrang ! (En we
spreken nog niet van de provinciale regeringen ....) . De MNC-Lumumba bezit
het leeuweaandeel van de portefeuilles, waardoor ze gans het binnenlands beleid in Kongo controleert: Voorzitterschap, Landsverdediging, Binnenlandse
Zaken, Economische Coördinatie en Plan, Verkeerswezen, Landbouw, Middenstand, Grondpolitiek, Jeugd en Sport; staatssecretarissen verder bij Buitenlandse Handel, Buitenlandse Zaken, Justitie. De andere portefeuilles zijn werkelij k versnipperd onder de andere partijen, maar Arbeid, Opvoeding en Volksgezondheid zijn naar zékere partners van de MNC-Lumumba gegaan. Opvallend
is, dat de departementen Mijnen en Economische Zaken beheerd worden door
personen die in nauwe betrekkingen heten te staan met de financiële belangengroepen. Lumumba heeft op die wijze aller mederwerking verworven en toch
reeds stevig de hand op het raderwerk van de nieuwe staat gelegd. Af te wachten valt, hoe de machtsstrijd tussen hem en president Kasavubu zal verlopen,
en hoe als achtergrond voor dit conflict het onbedwongen federalisme zal evo-
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luëren. Maar men vergete niet dat Lumumba Landsverdediging en Binnenlandse Zaken in handen heeft.
Wat zullen de betrekkingen met België verder opleveren ? Ondanks Lumumba's mengeling van heet en koud, menen we dat optimisme gewettigd is. Kongo
kan immers de blanke hulp waarop het aangewezen blijft, nergens veiliger en
gemakkelijker krijgen dan van de Belgen, die het kent; en dat betekent ook iets.
De gebeurtenissen in het gewezen moederland blijven in deze voor Kongo
historische maand totaal in de schaduw. Nieuwe pogingen werden in het werk
gesteld om de coalitie tussen C.V.P. en Liberalen opnieuw te cementeren, en de
regering een dynamisch programma voor de tweede helft van de legislatuur te
schenken. Die pogingen zijn niet helemaal zonder resultaat gebleven, en de regering heeft een nieuwe verklaring tegen oktober in het vooruitzicht gesteld.
Ook schijnt de socialistische bereidheid tot deelneming alles samen minder sterk
dan hun wens, de opinie van het kiezerscorps te kennen. Die aangekondigde
nieuwe start van de regering Eyskens laat vele waarnemens echter sceptisch. De
problematische politieke ontwerpen kwamen in juni ook niet veel verder, behalve dat op de sluiting der ondernemingen. De socialisten interpelleerden in
verband met de instellingen, de partijraad van de C.V.P. keurde de resoluties
van het verslag Bertrand (congres van 9 april) op 18 juni goed, de aanvallen
van La Libre Belgique tegen C.V.P.-voorzitter Lefèvre en het partijprogramma
gingen voort, revendicatieve tendenties lieten zich horen in de landbouw, bij
de christelijke leerkrachten, bij de grote gezinnen, in de Borinage en in Limburg. Nu het departement van Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi het departement voor Afrikaanse Zaken geworden is, zal dit alles weer zwaarder gaan
wegen.
L. Deraedt

Forum
Een roman in octavo
Door heel het uitgebreide, al te uitgebreide oeuvre van Simon Vestdijk slingert zich de achtdelige roman, waarin
Anton Wachter als hoofdfiguur optreedt. De schrijver heeft er ruim vijf en
twintig jaar aan besteed om deze wat
dubieuze figuur te volgen en te beschrij~
ven, bijna vanaf zijn wieg tot aan zijn
artsexamen, dus tot de volle mannelijke
leeftijd. Anton Wachter is min of meer
Vestdijk zelf, doch zó als een auteur
van formaat zich zelf in een vroegere
periode in zijn eigen verbeeldingswereld
waarneemt. Het zou dus dwaasheid zijn
hier van een autobiografie te spreken of
al te lichtvaardig uit de verbeelde wereld naar de werkelijke over te stappen
en Wachters lotgevallen met die van de
schrijver te vereenzelvigen.
Voor mijn gevoel blijft Terug tot Ina
Damman --- naar ik meen, de het eerst
gepubliceerde Wachterroman
het
hoogtepunt van de cyclus. Er is hier een
frisheid van verbeelding, een symboliek
van leven en natuur, een poëzie, die
later niet meer bereikt werden. Vestdijk
is een ongewoon knap, vaak bijna te
knap auteur, wiens creatieve kracht
soms verzandt in een te weinig vitaal
cerebralisme. Hij raakt dan op zijn praatstoel, of misschien juister gezegd, op zijn
weefstoel en spint of weeft verder aan
wat verbeeldingsgewijze begon, doch al
te hersensgewijze wordt voortgezet. Dan
gaat de lezing van zijn werk gemakkelijk
over in een lichte verveling; wat nog
boeit, is het ingenieuze mozaïekwerk
van het geheel, doch de frisse levensader is aan het verdrogen.
Dit is bijzonder opvallend in de latere
Wachterromans. Ik geloof dat het ont~
breken van enig religieus besef en gevoel daaraan schuld is. Vestdijk heeft
zich in een tamelijk lijvig boek, De toekomst der religie, over zijn religieuze inzichten uitgesproken en daarin alle Godaanbiddende religies de bons gegeven
.--

om zich verder tot een tot zich zelf inkerend Boeddhisme te beperken als de
enige waardige religie voor het Westen.
Praktisch staat dit gelijk met het ontkennen van enige religie, zoals die tot
nu toe verstaan werd; de mens wordt
teruggeworpen op eigen psychische verwerkelijking. In de latere Wachterro
mans vooral is van enig religieus besef,
van enige transcendente binding, van
enig in het goddelijke wortelend levensmysterie geen sprake. Alle ethisch of
moreel begrip, voorzover nog werkzaam
in de roman, is louter diesseitig en volkomen aardgebonden. Van enig zondebegrip of besef, van innerlijke plicht of
binding aan een mysterievolle macht,
van goed of kwaad in christelijke zin is
niets te bespeuren. De triestheid van het
pure heidendom in zijn minst sympathieke gedaante ligt over deze boeken. Voor
Anton Wachter schijnt het hoogste
ideaal meisjes op zijn kamer te lokken
en zich sexueel uit te leven. De jacht op
gewillige meisjes en vrouwen vormt een
der hoofdbestanddelen, zo niet het hoofdbestanddeel, van de latere Wachterro
mans.
Het achtste en de cyclus afsluitende
deel, dat onlangs van de pers kwam,
heet De laatste kans 1 ) en beschrijft de
periode van Wachters zogenaamde co~
assistentschappen, tussen het doctoraalen het artsexamen. Het is de trieste
voortzetting van de drie voorgaande delen, waarin eveneens het kwalachtige (ik
kan het niet anders noemen) bestaan
van de student Anton Wachter beschrer
ven wordt. Het is nu een jacht op verpleegsters geworden, tot de held verliefd
raakt op een studente, een meisje van
stijl en standing, die hem natuurlijk ont~
gaat. De laatste kans, een zeer geringe
trouwens, gaat hem verloren. Merkwaardig is dat een zo belangrijk schrijver als
Vestdijk zich in een zo platvloerse, door
niets geadelde levenshouding kan verdie-pen.
Ook deze laatste roman is natuurlijk

1 ) S. Vestdijk, De laatste kans. De geschiedenis van een liefde. — Nijgh & van Ditmar, Den
Haag-Rotterdam, 1960, 306 pp., f 10.50.
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weer zeer intelligent en deskundig geschreven, al komt hij niet ver boven het
intelligente uit. De bijfiguren zijn voortreffelijk, een beetje caricaturaal, gekarakterizeerd, maar het geheel ligt te zeer
onder de druk des vleeses, zoals veel
prozawerk tegenwoordig, om tot poëzie
te worden en boven het alledaagse uit
te stijgen. Vestdijk zit weer in zijn praatof weefstoel, maar het blijft een praatstoel en wordt geen dichtervleugel. Ik
twijfel eraan of Anton Wachter de toekomst veroveren zal.
Als alle kunst en cultuur tenslotte uit
het religieuze geboren is — wat wel
algemeen aanvaard wordt r, is het geen
wonder, dat het gemis van alle religieus
besef en van elke religieus bepaalde
norm tot verdorring en levensverschraling leidt. Bij Vestdijk lijkt mij dit een
tastbare ervaring. Alle werkelijkheid zonder religieuze achtergrond, zonder het
mysterie van het numineuze, vernuchtert
en verschaalt tot iets louter toevalligs en
relatiefs. Dan wordt de meisjesjacht van
Anton Wachter even belangrijk of onbelangrijk als de studie der relativiteitstheorie. Wanneer al het „hogere" met
een cynische grijns wordt afgemaakt, zoals de kerkvader Menno ter Braak dat
vele jongeren geleerd heeft, krijgt het
„lagere" gewoonlijk vrij spel, wat maar
al te duidelijk blijkt uit de figuur Anton
Wachter. J. van Heugten

Onkerkelijkheid in Vlaanderen
Het eerste cahier van het nieuwe tijdschrift Diogenes, uitgegeven door het
Humanistisch Verbond van België, is
gewijd aan de „Onkerkelijkheid, vooral
in het Vlaamse land". Prof. J. Dhondt,
hoogleraar aan de Gentse universiteit,
behandelt er eerst de onkerkelijkheid in
het algemeen om vervolgens uitvoerig

dit verschijnsel in Vlaanderen te beschouwen, waarbij hij vooral uitgaat van
gegevens door ons gepubliceerd, hoofdzakelijk betreffende Limburg. Een volledige behandeling van het verschijnsel
der onkerkelijkheid gaat dit Forum~stuk
te buiten. Wij hopen er binnenkort in
detail op terug te komen in een nieuwe
publikatie. Hier mogen we volstaan met
enkele bedenkingen.
Prof. Dhondt vestigt terecht de aandacht op een aantal juiste constaterin-gen. Wij stippen er enkele aan. „Het
basisverschijnsel bestaat erin dat in de
„Westerse wereld" de meerderheid en
dikwijls zelfs de overgrote meerderheid
niet meer naar de kerk gaat" (p. 3) . Dit
is waar voor Europa. Het is ook waar
dat de druk der publieke opinie de kerr
kelijkheid opdrijft in overwegend katholieke gewesten 1 ) • Ook de grotere afwezigheid van de volwassen mannen tegenover de vrouwen is een feit en is gedeeltelijk te wijten aan diezelfde publieke
opinie, al moet hier dadelijk met Karl
Rahner (Sendung und Gnade) aan toegevoegd worden dat de mannelijke reli~
giositeit van de vrouwelijke verschilt en
dat om haar te meten kerkelijke tellingen
nog minder volstaan dan voor vrouwen
of kinderen. Verder is er het onloochenbare feit in vele landen van een relatieve of absolute grote afwezigheid der ar
beiders in de kerk zodat men mag sprer
ken van „een klasse-onderscheid inzake
kerkelijkheid". Tenslotte worden enkele
aspecten van het probleem der geestelijkheid door Prof. Dhondt vrij goed gesitueerd. O.m. kunnen de volgende stellingen moeilijk ontkend worden: 1. dat
de kerkelijkheid eng verbonden is met
de numerieke verhouding van het aantal priesters tot dat der parochianen;
2. dat de te grote inmenging van de
geestelijken in politicis meer kwaad dan
goed gedaan heeft; en 3., dat een der
-

1) „De dwang vermindert naarmate de agglomeratie groeit" (p. 23) is onduidelijk uitgedrukt.
Beter ware te zeggen: de dwang van het katholieke milieu wordt tegengewerkt of opgeheven
door de dwang van het nieuwe milieu — en dan nog maar hoofdzakelijk voor de kerkelijkheid
van de betrokken persoon; over de ontwikkeling van zijn eigenlijke religiositeit is hiermee nog
niet heel veel gezegd. Dat in de grootstad „geheel het apparaat van de sociale dwang vervalt"
(p. 24) is natuurlijk onjuist en de meeste sociologische studies bewijzen trouwens het tegendeel.
Het woord „dwang" is overigens bij Prof. Dhondt een zeer veelzijdig begrip; zo rangeert hij het
persoonlijk contact van priester en parochiaan ook onder de categorie „kerkelijke dwang" (p. 24).
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zwakste punten voor de Kerk in de problematiek omtrent kerkelijkheid en onkerkelijkheid juist is dat de leken nog al
te zeer als menselijk ( men mag erbij
voegen: en religieus) onmondig worden
behandeld.
Bijna alle feiten die Prof. Dhondt aanhaalt zijn waar, met uitzondering van de
wetenschappelijke waarde der enquête
over de onsterfelijkheid der ziel, waarover hij verscheidene malen spreekt, en
van enkele details, b.v. op p. 15, p. 31
e.a. Doch echte feiten kunnen tot onverantwoorde conclusies leiden, vooral indien men andere feiten, die de vooropgezette werkhypothese verzwakken, niet
in de synthese integreert. En hier kunnen we Prof. Dhondt minder gemakkelijk of soms helemaal niet volgen. Hoe
kan hij b.v. op p. 6 beweren dat het „uit
alle gezichtshoeken bekeken blijkt dat
het godsdienstig beleven afneemt, én
kwantitatief én kwalitatief", terwijl hij
zelf in de volgende zin al toegeeft hoe
moeilijk het is dit te meten? Wat de vermeende kwalitatieve achteruitgang betreft bieden de studies van M. Matthijssen (De intellectuele emancipatie der
katholieken, Assen, 1958), van E. Pin
over het liturgisch reveil te Lyon, van
van Heek over de evolutie der katholie~
ken onder de bedienden te Den Haag,
toch wel afdoende gegevens in tegenovergestelde richting. Ook wat de roepingen betreft, moet men de alarmkreten
van sommige kerkelijke instanties genu~
anceerd verstaan: tussen 1956 en 1959
namen de Trappisten toe met 50%, de
Carmelieten met bijna 20%, de Domini~
kanen met 12%, enz. In deze 4 jaar tijd
namen meer dan 16 grote Orden of Congregaties met meer dan 4% toe. In de
USA had men in 1900 1 seminarist op
2190 katholieken; in 1956 daarentegen 1
op 990 katholieken. En nochtans horen
de USA tot de meest geïndustrialiseerde
en geürbaniseerde landen ter wereld.
Daarenboven mag men de enorme aangroei der katholieken en der christenen
in het algemeen in de missielanden juist
in deze eeuw, het ontstaan en de groei
der seculiere instituten, de toenemende
betekenis der katholieken in de arbei~
dersorganisaties gedurende de laatste 25
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jaar (USA, Engeland, Benelux, Italië)
niet over het hoofd zien, om nog te
zwijgen over de betekenis van het pausdom nu vergeleken met 200 jaar geleden
(in de tijden die Prof. Dhondt als zeer
kerkelijk bestempelt) . De enorme kracht
der Kerk in Polen en specifiek der katholieken in Zuid-Slavië wordt daarenboven van marxistische zijde toegegeven
en nochtans kan men daar moeilijk spreken van sociale voordelen gebonden aan
de status van katholiek.
Waar Prof. Dhondt de mens-als-magisch-wezen definieert als „iemand die
gelooft op min of meer uitdrukkelijke
wijze aan andere dan de zintuigelijk
waarneembare krachten" (p. 8) , is dit
toch wel een zeer ongelukkige uitdrukking, die door vak-antropologen moei~
lijk au sérieux kan genomen worden.
De stelregel ,,hoe groter agglomeratie,
hoe lager de kerkelijkheid" gaat op voor
zeer veel streken van West-Europa,
maar lang niet voor alle gebieden en he
lemaal niet voor enkele der meest geindustrialiseerde streken zoals F. Houtart
dit voor de USA aantoonde en de
„Newman Demographic Survey" voor
Groot-Brittannië bewees. Een vergelij~
king tussen Nederland en Portugal zou
hier leerrijk zijn, zoals tussen NoordItalië en Lombardije of tussen de Ruhr
en Sleeswijk~Holstein.
Dat men voorzichtig moet zijn met al
te vlugge interpretaties over groeiende
onkerkelijkheid erkent Prof. Dhondt zelf,
maar wanneer hij uit de veel voorko~
mende correlatie tussen groeiende onkerr
kelijkheid en groeiende industrialisatie
besluit dat „dit zou betekenen dat zij
(nl. de groeiende onkerkelijkheid) een
blijvend en irreversibel en niet toevallig
verschijnsel is" (p. 9) kunnen wij hem
onmogelijk volgen, omdat teveel elementen op lange termijn beschouwd in tegenovergestelde richting wijzen. In Engeland en de USA zijn de katholieken
zeer weinig talrijk in de hogere standen
en zeer talrijk onder de gewone arbeiders. Voor continentaal Europa liggen
de zaken zeker fundamenteel anders.
Doch ook hier mag men niet veralgemenen. Wellicht veronderstelt het kerkelijk
beleven van zijn geloof een zekere graad
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van cultuur. Zoals de burgerij gedeeltelijk van kerkelijkheid over ontkerkelijking naar kerkelijkheid is gegroeid (p.
12) , kan de arbeidersklasse — die bijna
overal kleine burgerij-allures begint te
krijgen ^- ditzelfde proces ondergaan.
De crisis der socialistische wereldbeschouwing in West-Europa schijnt trouwens enigermate in die richting te wijzen. M.i. is de factor „culturele ontworteling" door geografische mobiliteit bij
het verklaren van ontkersteningsprocessen van groter betekenis dan algemeen
aanvaard wordt.
Op de verhouding tussen politiek en
godsdienst hopen wij later in een artikel
terug te komen. Dat Prof. Dhondt verbolgen is omdat de geestelijken in het
begin der eeuw de Limburgse volksgemeenschap verdedigden tegen het opkomend socialisme is zijn goed recht, indien hij die geestelijken enkel in de sacristie wil zien. Indien hij echter rekening wil houden met de toenmalige intellectuele achterstand van Limburg en
erkennen dat bijna uitsluitend onder de
geestelijken de natuurlijke leiders van
het volk te vinden waren (zoals op vele
plaatsen in Vlaanderen wat de Vlaamse
ontvoogding betreft) is een meer genuanceerd oordeel over geestelijken, die
ook burger zijn, noodzakelijk. Dat echter
op vele plaatsen, vroeger en nu, Kerk en
politiek op een voor beide nadelige wijze verbonden werden, kan men grif toegeven, maar de H. Kerk is nu eenmaal
een Kerk van zondaren --- iets wat de
Kerk zelf nooit heeft bestreden. Doch
Prof. Dhondt overdrijft wanneer hij zonder bewijzen affirmeert dat „door zich
volledig ten dienste te stellen van een
bepaalde partij, de Limburgse kerk
steeds meer van haar leden van zich
weg drijft" (p. 36) . juist een Kerk (de
Kerk van geestelijken én leken, niet de
hiërarchie precisief genomen) die koelbloedig zou toelaten dat haar invloed in
de scholen, in de publieke moraliteit, in
de werkelijke sociale rechtvaardigheid
zou gebroken worden, zou steeds meer
van haar leden vervreemden, en daarbij
doelbewust haar wezen verloochenen.
Indien de linkse partijen op dit gebied

voldoende waarborgen zouden bieden,
zou de Kerk niet praktisch gedwongen
worden alleen op de C.V.P. te steunen.
Doch Prof. Dhondt zal zelf wel toegeven dat de openheid van „links" voor
de werkelijke problemen van „rechts"
zeker niet groter is dan omgekeerd. Dat
grotere eerlijkheid en meer authentieke
verdraagzaamheid aan beide zijden zowel de gewetens der kerkelijken als die
der onkerkelijken ten goede komen, kan
men echter gaarne toegeven..
Tenslotte is er een grondprobleem.
Wij citeren: „ .... thans blijkt het echter zonneklaar dat de kerkelijkheid zich
heel precies gedraagt zoals de gewone
menselijke handelingen, waaruit dan
weer volgt dat het geloof (dat toch in
zekere, hoewel niet nauwkeurig te bepalen wijze uitgedrukt wordt door de kerkelijkheid) , geen eigen-aardig verschijnsel is, maar een banaal-menselijk verschijnsel, niet iets goddelijks, maar iets
louter sociologisch. Daardoor komt geheel de uitzonderingspositie, welke de
Kerk voor zich opeist, in het gedrang en
bijzonder prettig is dat voor de geestelijkheid niet. Ze geeft dan ook node toe
aan de voor de hand liggende conclusies
van het onderzoek" (pp. 29-30) . Hoe
men zonder wijsgerig a-priori kan besluiten van het waarnemen van sociologische determinanten tot een louter sociologische gedetermineerdheid met uitschakeling van het object dat gedetermineerd wordt, blijft ons een raadsel, des
te meer waar het gaat om een Kerk, die
een God-Mens aanvaardt als haar stichter, en die dus hoegenaamd niet verbaasd is vrij veel normale en zelfs kleine
menselijkheden in zich zelf te ervaren.
Het blijft steeds een zeer dubieuze methode, een der mogelijke elementen van
verklaring, nl, het bestaan van een
authentieke Godservaring en van een
godsdienst gebaseerd op een werkelijke
openbaring, uit te sluiten. Wellicht is
daaruit te verklaren de wijze waarop
Prof. Dhondt op p. 30 exegese pleegt
van een passus uit ons boek 2
Daarbij, het gelouterde overleven van
de Britse, Nederlandse, Zwitserse en
Duitse kerken na de Reformatie, het
) .

`!) Vergelijk J. Kerkhofs, Godsdienst en Sociologie in Streven, X, dl. 2, (1957), pp. 601-612.
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Christendom achter het Ijzeren Gordijn,
het fenomeen Pasternak (geen uitzonde~
ring, zoals Klaus Mehnert in zijn boek
Der Sowjetmensch aantoont), enz. zijn
toch ook sociologisch observeerbare realiteiten. Deze kunnen als zodanig geen
plaats vinden in de proeve van synthese
die Prof. Dhondt voorhoudt. Eens te
meer blijkt hoe gevaarlijk het is, ook
wanneer men met eerlijke bedoelingen
bezield is, deel-realiteiten als sleutel tot
een totaal~inzicht aan te wenden. Dit
alles belet evenwel niet dat het fenomeen der onkerkelijkheid in Vlaanderen
nog een aantal grondige studies verdient.
J. Kerkhofs S.J.

Nieuwe poëzie
In zijn eerste, nog niet vergeten gedichten, gaf Herman van den Bergh, profetisch maar nog onvoltooid, de suggestie van een droom en een gevoelswereld,
die m.n. Marsman geheel zouden vervullen. Duidelijk bleek hij geneigd tot het
vatten van grote samenhangen en metafysische dimensies, en ook — gevaarlijke
aanleg — tot het concipiëren daarvan.
Priapische beleving van aardse groeikracht en vitaliteit, een bijna uitbundig
besef van de grootheid en de grootse
tragiek van de mens: „ziet in mij: god
van baring en ontbinding". Niet zonder
pijn leerde hij een andere, verminkte
aarde aanvaarden, en het harde dodende
leven van „zijn wankele en wankelende
tijd", waarin hij van nature niet gebor~
gen is, en die zijn diepste jeugdige vervoering miskende. Zijn, aanvankelijk
overstelpende, levensmoed werd wel geschokt, maar niet vernietigd, zo toont
ons zijn nieuwe bundel Stenen tijdperk.
„waar zal 'k dan nog mijn tent opslaan
anders dan in de lucht? en wat
te hopen, te verwachten, dan
(vuisten gesloten) straks te slapen
in 't hoge nachtblauw als een steen?".

Zó kon hij trouw blijven aan zijn
eeuw; nog immer, donker en dreunend
soms, belijdt hij zijn gehorigheid aan het
leven, bijna fanatiek gericht op de bittere geheimen van dood en vergankelijk~
heid: „van alles is iets over".
Zijn gedichten, zeer ongelijk van
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waarde, suggereren meer dan zij vertolken, een gecompliceerde veelheid van
gevoelens: nooit is hij helemaal duidelijk,
geen van zijn latere bundels bezit een
sterke eenheid, een onmiskenbare boodschap. Luchthartigheid kent hij niet, on~
der de hedendaagse dichters is hij een
der ernstigsten. Een diepe robuuste be~
schaving, zonder enige verfijning, is hem
eigen. Een enkele maal leert men hem
kennen als een wezenlijk groot en edel
kunstenaar, zoals in het gedicht ,,Gelij~
ken" (p. 17-18) , waarvan ik het slot
citeer.
Ook ik verwacht
en hoor de wind mindren,
slaap in het voorjaar langs de rivier
onder donkere kluiten
waarin het hart gist.
Ook ik ben als gij
ploeg die kinderen opdelft,
golf om doden op omhoog te heffen,
sap van kruid en zon om levenden mee te
voeden.
Als gij, ben ik stem die zichzelf vertelt
met het bruisen van de bergbeek,
stem die wordt, als de uwe, stem van zee.
en als ik spreek van mij
spreek ik van u.

Eveneens bij Uitg. Querido in Amsterdam, verscheen van Gerrit Kouwenaar De Stem op de 3e etage.
Kouwenaars uitgangspunt is de mislukkende mens. De eenzame, anonyme
mens, de banale lege mens zonder persoonlijkheid. De mens die niet door
grootse dromen en verwachtingen gedreven wordt, die niet zelfverzekerd is en
geen idealist. De dichter bezit dat bijna
volstrekt nieuwe gevoel voor de armzaligheid en de gebrokenheid van de mens.
Het bestaan is niet zonnig, niet fascinerend, ook niet in zijn tragiek, het is
grauw en tot op zijn kern ontdaan van
alle romantiek; het is niet doelgericht en
er zijn geen wonderen te verwachten.
„Ja, ik geloof in de vooruitgang" merkt
hij ergens cynisch op, „en in het wrakhout langs de oevers / het zal nooit
brood regenen". Maar die mens, die niet
groot en goed en boeiend is, die mens
bestaat, hij is, domweg; louter naaktheid
is hij, louter kern; maar hij is niet weg
te denken, hij is onontkoombaar, primair,
overal. Eenzaam is hij in zichzelf, wrang,
karig. Om die loutere existentie gaat het

1090

FORUM

Kouwenaar: „zijn 1 en de rest bestaat
niet". Leven .— cultuur — god? Hij is al
blij als hij standhoudt in het zijn. Zó is
menszijn, vandaag. Met die mensheid
vandaag is de dichter solidair; hij gelooft
„in de mens zoals hij moordt en niet
moordt", hij gelooft dat er een weg is
„naar het ommuurde heelal van een
mens". Hij heeft die mens niet lief, zo
zegt hij in een vorige bundel, hij staat
hem bij als zichzelf. „Dat is alles".
Kouwenaar is een zeer belangrijk
dichter. Zoekend naar de richting van
zijn geest, hem volgend woord voor
woord, ervaart men weliswaar in sommige fragmenten de neergang, de afdwaling en de onvastheid van zijn visie.
Maar zonder twijfel is zijn aanvoelen
van het actuele menselijke gebeuren
uitermate scherp en helderziend. Na lezing van deze bundel is men ten volle
bereid te onderschrijven wat hij over
zijn eigen poëzie, zijn eigen wezen en
opdracht gezegd heeft in het hier volgende gedicht:
Als jonge wit-opgebouwde steden
na een oorlog
mijn gedichten
als jonge onbestaanbare berken
ontspringend aan puin
mijn gedichten
als het lieve domme geloof
dit huis zal de eeuwen doorstaan
mijn gedichten
als het verliezen van het geloof
door schade schande en overspel
mijn gedichten
als platgebrande steden ondergelopen kelders inderhaast begraven
geliefden en het dagenlang kwijnen
voor een geblakerde foto de laatste
springveer uit het matras van een liefde
mijn gedichten
als een wolk een akrobaat
het kruisigen van een god
mijn gedichten
als herinneringen van een verschoven toekomst
mijn gedichten
als een geblindeerd verleden
als het eindeloze moment voor de inslag
mijn gedichten
als een standbeeld zonder marmer
als een lichaam zonder vlees
als een stem zonder ogen
als het beginpunt van een cirkel
elk woord weer
en elk mens opnieuw
mijn gedichten

Nog immer, evenals in zijn vorige gedichten, beschrijft Leo Vroman in zijn
nieuwe bundel De ontvachting (Que-.
rido, 1960) de weg naar het hart van de
werkelijkheid. „Behoeftig brullend om de
nacht van het heelal" ^- zo staat hij in
het leven. Een dromer van huis uit, één
die zich bergen wil voor de harde verantwoordelijkheid van het menszijn, in
de schaduw van wouden en planten, in
het rijk van vlinders en insekten, in de
diepten van de slaap. De vlucht zit hem
in het bloed, de vlucht uit het bestaande
weg in de fantasie. Van nature ten uiterr
ste kwetsbaar, ervaart hij de werkelijkheid als een chaos, een overmachtig
voortwoekerende en verschrikkelijke
dood. In visioenen van ontbinding en
verwording schouwt hij de gebrokenheid,
de onontkoombare nietigheid van leven
en menszijn. Alles is reeds ontbonden,
vervluchtigend, vreselijk besmet, dodelijk
aangetast. Ook, en met name, de mens:
Zijn lijf, doorkolkt met cellen mist
nu troebel tot aan de mond,
wil tot één slok aaneengewist
weg in de grond.

In een vaak cynische en kwaadaardige taal roept de dichter zijn visioenen
op. Die typisch vromanniaanse woorden, die de verzen uit zijn vorige bundels hevig en trefzeker maakten, functioneren in zijn laatste werk niet meer
zo overtuigend. Maar in haar beste momenten is zijn poëzie nog telkens uniek
van sfeer, hard en teder, wellustig en
sober tegelijk. Hoe vreemd eigenlijk, dat
hij, speels bijna, steeds weer de laatste
waarheid, de eigenlijke gestalte van het
bestaan op het spoor komt: in de liefde,
de veilige omhullende tederheid van Ti
neke, zijn vrouw, en in het samenzijn
met zijn kinderen en de gewone dingen,
schijnt hij de diepste eenheid, de uiteinr
delijke heel-heid van de werkelijkheid te
peilen, te vermoeden. In het gedicht
„voor mijn moeder, nu vijf en zeventig"
raakt hij het geheim van de liefde, die
behoudt en zin geeft.
Daarom, en ook omdat u niet
vergaan mag, daarom slechts vergaat
— en Tineke — daarom vergaat
niets! Niets, herhaal ik ...

Alleen aan grote dichters is het gegeven, die laatste waarheid, door heel hun
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werk heen, aan te duiden en waar te
maken.

wezenlijke ervaring op het spoor komt.
Het is getiteld: Maart.

Van veel minder gehalte is de poëzie
van „twee dichters van morgen Fem
Rutke en J. Bernlef. Dichters van morgen: men hoopt het oprecht, waar men
aarzelt, op grond van het bundeltje, dat
beiden onlangs lieten verschijnen, hen voluit en van harte in een adem te noemen
met de zojuist besproken dichters-vanvandaag. Een prae-debuut zou men hun
gedichten kunnen noemen, een voorlopige nog niet overtuigende verwoording
van wat zij hopen dat hen eens vervul~
len zal.
Fem Rutke met haar bundel Blauw
gras (uitgegeven bij Stols, Den Haag) ,
stemt het meest tot gereserveerdheid.
Die titel duidt er waarschijnlijk op, dat
zij het wonder van de poëzie aan de
dingen wil voltrekken, waardoor deze in
een nieuwe verrassende samenhang hun
mysterie openbaren. In de juni~aflevering
van het tijdschrift De Vragende Mens
schreef zij: „We geloven in de mededeelzaamheid van de oorspronkelijke
woorden, in de magie en de mystiek ervan. Deze instelling brengt een oneindig
luisteren, een oneindig corrigeren van
het geschrevene met zich mee. Dat is
goed, want we maken veel fouten". Men
zal er niet aan twijfelen, dat de dichteres
deze bedoelingen ernstig en geduldig wil
realiseren; maar persoonlijk herken ik de
vervulling van die magische en mystieke
aspiraties nog bijna nergens in haar poë~
tisch werk. Veeleer hindert een te opzettelijke oorspronkelijkheid die dan meestal in haar tegendeel omslaat. Men mist
het treffende beeld, de compacte lapi~
daire zegging, of ook de lyrische vlucht,
de noodzakelijkheid van dit ritme en
deze herhaling. Zelden is zij muzikaal.
Haar gedachten zijn te nevelig, te onzeker om het visioen te halen. Men ziet
haar a.h.w. gespannen en krampachtig
de inspiratie over zich afdwingen. Woorr
den als heemhond, verdragdag, maanzon, verraden een neiging tot maniëris
me. Zo zijn de meeste gedichten wel
hardnekkig gewild, halsstarrig volgehouden, maar onbezield en ondoorzichtig
gebleven. Tenzij een vers als het hiervolgende, dat misschien wel iets als een

Het morgenlicht heeft gouden oren
en legt zich luisterend aan mijn mond,
en in mijn ogen spiegelt zilver.
Ik voel mij stil staan als een vijver,
ik voel mij bloeden als een wond.
Ik ben de gaten in de aarde.
Ik ben een vijver
als een wond,
en ben als water water bloedend;
en later,
later in het rond,
is stomverbaasde voorjaarsgrond.

Het sterkste, meest eigen, meest hartstochtelijke deel van haar bundel is het
slotgedicht, „Het andere eiland". Gelukkig, dat dat er is. Het bezit alle oneven~
wichtigheid, alle „fouten", van de voorgaande verzen, maar het is gedreven,
vol; het bemint de mens, het spreekt
van deernis en verlangen. Het is waard,
dat men blijft wachten op een volgende
keer.
J. Bernlef heeft veel van de experimentelen geleerd, met name van Jan El~
burg. Dit wordt storend zodra een eigen
visie ontbreekt die zijn gedichten diepte
zou kunnen geven. De meeste zijn wel
krachtig, maar vluchtig, een fors handgeklap, zonder brede nagalm of weerklank. Hij wekt geen ontroering, zijn
taal is rond, en hard, duidelijk, verrassend. Hij is voortvarend en jongensacht
tig, hij heeft geen overspannen idee van
zijn eigen dichterlijke opdracht, geen
profetische allures, geen program.
Het gedicht is een blijk van bewondering
en iedere keer opnieuw
een prettig gevoel in mijn hoofd.

Poëzie als puur plezier is hem echter
meestal niet gegund, ook hem nog niet.
Zo maar zingen, zo maar wat doen met
woorden? Hij is een „straatzanger", hij
zal zijn lied, zijn wijsheid, verkopen, inruilen tegen de tastbare zekerheid van
een leefbaar bestaan.
het lied tussen de tanden
dat moet wel
als ik zie hoe het scheermes
feilloos werkt in de wereld.
wie heeft dan nog lef tegen het klaxonkoor
een enkele stem te zetten
woorden die niets beloven
tegen een rotsvaste koerslijst?
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maar nee, de mond is niet gebouwd
om zachtjes in een vissenkom te vloeken
maar met de verbetenheid van een straatzanger
brengt hij het lied aan de man.

Voorlopig lijkt mij dit zijn sterkste gedicht: het kenmerkt zich door een man~
nelijk zelfbewustzijn, een duidelijk levensbesef, zonder illusies, maar moedig
en hoopvol. Kokkels is de harde titel
van zijn bundel, die bij Querido is verschenen. Er staan enige bijzonder goed~

kope verzen in, en van de 24 gedichten,
die het boekje bevat lijkt mij zeker de
helft de moeite van het publiceren naut
welijks waard. Zich breder oriënteren op
de mensen en het leven van de „straat",
op de gewone alledaagse realiteit met
haar leed en haar wonderen, is wellicht
de opgave, die deze zeker begaafde dichter zich te stellen heeft.
Huub Oosterhuis

Boekbespreking
GODSDIENST
DRIJVERS, O.C.S.O., Pius, Wat de
jonge kerk ons te zeggen heeft. — Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1960, 170
pp., f 5.90.
Dit boek dankt zijn ontstaan aan lezingen en gesprekken van een Bijbel-studieclub, verscheen daarna fragmentarisch in
een tijdschrift en werd herzien en gebun
deld tot één geheel. Het is een soort
commentaar van de Handelingen der
Apostelen, vanaf hoofdstuk 1 tot 13. De
auteur heeft de commentaar zo opgevat
dat hij de lezer als het ware persoonlijk
erbij interesseren wil, in die zin, dat hij
de jonge, groeiende kerkgemeenschap
voorbeeldig stelt voor de kerk van nu en
haar leven, haar bezieling wil doen meevoelen door de christen van vandaag.
Een smaakvol geschreven en verzorgd
werkje. P. van Alkemade
LAURENTIN, R., Court traité de théologie mariale. — Lethielleux, Parijs, 1959,
170 pp., ing. NF. 9,75.
Dit beknopte, maar in vele opzichten
baanbrekende Maria-traktaat verschijnt
hier in een opnieuw bewerkte en aangevulde uitgave. „Traktaat" kan een misleidend woord zijn voor deze weliswaar
rijk gedocumenteerde, maar tevens zo
levendige en inspirerende studie. De
auteur heeft de mariale leer willen bevrijden van haar dorre systèmatisatie,
om het mysterie van Maria weer vanuit
de vrije, goddelijke heilsbedoeling te peilen. Na eerst de ontwikkeling van de
leer over Maria geschetst te hebben, van
de H. Schrift af tot de laatste dogmaverklaringen, laat de schr. ons de myste-

rievolle samenhang van deze leer zien in
het leven van Maria. In de lijn van de
oudste kerkelijke traditie plaatst de
auteur Maria in het totale goddelijke
heilsplan. Daarin is zij door een bijzondere begenadiging de gelovig aanvaar~
dende geweest in naam van de mensheid.
G. Achten
JEAN DE LA CROIX, Oeuvres complètes, trad. Cyprien de la Nativité de la
Vierge (Bibliothèque Européenne) . --Desclée de Brouwer, Brugge, 1959, LXX1562 pp., 3 pl., geb. Fr. 360.
De uitgevers van de nieuwe reeks „La
Bibliothèque Européenne", die hier op
dundrukpapier en in een keurige band de
volledige werken van Sint-Jan van het
Kruis in Franse vertaling aanbieden, verdienen alle lof. Naast de werken van de
twee grote Spaanse mystieken zijn o.a.
reeds het volledige oeuvre van Pascal en
Shakespeare, en grote delen van de Engelse en Duitse Romantici in de reeks
aangekondigd. Voor de Franse uitgave
van Johannes van het Kruis hebben de
uitgevers bovendien de gelukkige idee
gehad de enigszins in onbruik geraakte
vertaling van de XVII~eeuwse Franse
Carmeliet, le Père Cyprien de la Nativité, weer op te nemen. Ze werd op verscheidene plaatsen naar de kritische
Spaanse tekstuitgave bijgewerkt, en in de
stijl lichtjes gemoderniseerd. Deze verta~
ling heeft dit voor op de meeste latere,
dat zij gemaakt is door iemand die de
leer van de grote Spaanse mysticus van
binnen uit heeft aangevoeld. Daarom
munt zijn tekst uit door preciesheid en
nuancering in de mystieke uitdrukking.
De lezing zal voor het moderne stijlge-
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voel wel iets zwaar uitvallen; maar misschien is dit voor een dieper begrip van
Sint--Jan van het Kruis eerder een voordeel. Deze mooie uitgave werd met uitgebreide registers verrijkt, die de bruikbaarheid nog verhogen. G. Achten
FAVRE, Pierre, Mémorial, vert. M. de
Certeau. - - Desclée de Brouwer, Brugge,
1960, 460 pp., Fr. 190.
De zalige Petrus Faber heeft sterk in de
schaduw gestaan van de andere heilige
gezellen van Ignatius. En dit enigszins
ten onrechte. Niet alleen was hij de eerste volgeling van de ordestichter, maar
bovendien degene die hem, naar Ignatius'
eigen getuigenis, in vele opzichten het
best begreep. Van zijn dagboek is de oorspronkelijke Latijnse tekst integraal bewaard gebleven. Meestal onderweg genoteerd op zijn omzwervingen door Europa,
hebben deze aantekeningen weinig stilistische kwaliteiten, maar als de weerspiegelincg van een rijk geestelijk en aposto~
lisch leven in een belangrijke tijd zijn ze
ongemeen boeiend. De Franse uitgave
van dit Memoriale is in alle opzichten
merkwaardig. Zowel de inleiding als de
vertaling zelf en de vele interessante nota's getuigen van een diepgaande voorstudie. Zo bevestigt dit vierde deel van
de reeks „Christus" de degelijkheid van
de gehele opzet. G. Achten
PFEIL, Hans, Der Atheistische Humanismus der Gegenwart. .— Schweizerische
Generalauslieferung Christiana-Verlag,
Zürich, 1959, 156 pp., ing. Zw. Fr. 4,40.
Fijnzinnig worden de verschillende nuances van het hedendaags atheïsme beschreven: het intellectueel atheïsme, dat
aan de wetenschappelijke verklaring van
de wereld genoeg heeft; het emotioneel
atheïsme, dat in het kwaad op deze wereld een negatie van God ziet; het voli~
tief atheïsme, dat het bestaan van God
een aanslag noemt op de menselijke zelfstandigheid. Naast deze tamelijk strijdbar
re en bewuste negaties van God staat de
onverschillige houding welke geheel he
leven beïnvloedt. Een bevattelijke en
toch diepgaande weergave der verschillende filosofische stelsels. Schr. toont
veel begrip voor de moderne denkers en
onderstreept wat al nuttigs wij uit de inspanningen van onze tijdgenoten kunnen
leren, zodat uit geheel zijn boek een zeer
positieve toon opklinkt.
F. Vandenbussche
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Theologisch Perspectief. Deel III, Theologie in het menselijk leven (J. Feiner, J.
Trütsch, F. Böckle, Fragen der Theologie heute) ; vertaling en bewerking onder
redactie van E. Schillebeeckx O.P. — P.
Brand N.V., Hilversum, 1960, 15,5 X
23,5, 148 pp., f 8.90.
Met dit derde deel is de vertaling van
het Duitse origineel, dat reeds in 1958
zijn tweede editie mocht beleven, voltooid. F. Böckle wijst op de tendensen in
de moraaltheologie; A. Utz belicht het
verband van de theologie en de sociale
wetenschappen; E. Haensli beschouwt de
huidige prediking vanuit het theologisch
denken; F. Hofmann wijst op de geloofsgrondslag voor de liturgische vernieu-wing; A. Sustar geeft de plaats van de
leek in de Kerk aan en J. David geeft
zijn visie op de theologie en de aardse
werkelijkheden. Interessante problemen
dus van het moderne theologisch denken,
die doorgaans in duidelijke artikelen worden besproken. Daardoor zal ook de ontwikkelde leek met belangstelling van de
inhoud kennis nemen. Uiteraard is nog
niet elk gezegde geconsolideerd. Een enkele vraag: Is door de incarnatie het
menselijk geslacht in feite als geheel door
God aangenomen? (p. 16; P. Vergelijk
Enc. Myst. C. al. 53) . Is de verkondiging van het woord (p. 61) dadelijke ge~
nade? Is het verschil van leek en hiërarchie (zie p. 105, 106, 109, 112) wel juist
gezien? P. Ploumen
Zo zoekt de mens zijn God. Onder red.
van Prof. R. C. ZAEHNER te Oxford.
Nederl. vertaling van R. Limburg. —
Ad. Donker, Rotterdam, 1960, 430 pp.,
geïllustreerd, f 35.—.
De Engelse titel van dit boek luidt: Con
cise encyclopaedia of living faiths. Prof.
Zaehner heeft hier mét een aantal vakgeleerden een beschrijving gegeven van
de grote godsdiensten; de uitgestorven
religies worden niet behandeld. De redacteur van het werk onderscheidt twee
hoofdfiguren, n.l. profetische (wat wij
gewoonlijk openbaringsgodsdiensten noe~
men) en immanente of uit het subject
ontstane godsdiensten, die hij wijsheidsreligies noemt. De eerste zijn de Wester~
se (met de Islam), de tweede de in India
ontstane godsdiensten. Deze laatste be~
antwoorden eigenlijk niet aan ons begrip
van godsdienst, daar zij zich weinig of
niet om het „dienen van God" bekommeren, doch meer bevrijdings- of verlossingsleren zijn, meer religieus georiënteerde psychologie of filosofie. Het gaat
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om bevrijding van het lichaam, van de
stof. De verschillende artikelen zijn geschreven door vakkundigen en staan op
behoorlijk wetenschappelijk niveau. Ben

grijpelijkerwijze neemt het Christendom
de grootste plaats in en wordt behandeld
door Anglicaanse, Protestantse en Kar
tholieke geleerden. Onwillekeurig doet
het werk nogal Engels aan. Het hoofdstuk van Prof. Zaehner, waarin hij een
brug tracht te slaan van de psychologie
van Jung en het dialectisch materialisme
van Marx-Engels naar 't Boeddhisme en
het Taoïsme is niet zo erg overtuigend.
Het werk is rijk geïllustreerd en voor~
trekkelijk verzorgd in zijn presentatie.
P. van Alkemade

CARAMAN, Philip (Editor) , The Pastoral Sermons of Ronald A. Knox.
Burns and Oates, London, 1960, 532
pp ., 42 sh.
-

Mgr. Knox werd herhaaldelijk gevraagd
te preken, en hij preekte even graag
voor kostschoolmeisjes als voor een uitgelezen gezelschap in Brompton Oratory
of Westminster Cathedral. De preken
vormen twee groepen, Pastoral en Occasional; de gelegenheidspreken zullen
later in een tweede deel worden gepubliceerd. We hopen bij die gelegenheid
uitvoeriger terug te komen op zowel de
vorm als de inhoud van deze preken; wij
volstaan er nu mee de aandacht te richten op de rijkdom van geestelijk leven
die deze verzameling preken bevat en
aan de lezer meedeelt. Zij hoort thuis op
de bibliotheek van de ontwikkelde leek;
en hij zal haar bij de hand houden; want
de preken zijn geen vermoeiende verhandelingen, zoals dat bij Newman nog
al eens het geval kan zijn; het zijn geen
lange betogen: iedere preek is een weldaad door zijn eenvoud en menselijkheid
van toon, van opzet en van bedoeling.
W. Peters

Vooral in de verdere beschouwingen
over meditatie en contemplatie is Johannes van het Kruis de grote leidsman en
wegwijzer. In een eerste hoofdstuk legt
de auteur een treffende theologische
grondslag van het gebed. Het boek is ben
doeld voor priesters, religieuzen en leken
en juist deze laatsten zullen dit vruchtbare werk bijzonder genieten.
P. van Alkemade
FABER, F., Growth in Holiness. ,
Burns and Oates, London, 372 pp., 18 sh.
Dit boek verscheen in The Orchard Series, die klassieke geestelijke werken be^
vat. Tot nu toe verschenen in deze serie
verschillende mystieke werkjes uit de Engelse Middeleeuwen, maar ook enkele
traktaten van Franse herkomst (o.a. van
Fr. de Sales, Grou en de Caussade) . Wij
kunnen het verschijnen van dit degelijke
werk van de Oratoriaan Faber, tijdgenoot van Newman, en evenals deze een
bekeerling, niet voldoende toejuichen.
Het is in uitmuntend Engels geschreven,
ook al zal het ietwat plechtstatig Victoriaanse ons niet aanspreken. Wat de inhoud betreft, zal het moeilijk zijn een stu
die te vinden die even helder, doordringend, gezaghebbend en mild de groei van
het godsdienstig leven van de mens beschrijft. Het is waar dat de moderne mens
gaarne iets meer tegenkwam over het
mystieke lichaam, over het sacramentele
leven, enz.; dit neemt echter niet weg dat
hetgeen P. Faber schreef geenszins verouderd is, en dat hij op het gebied dat hij
verkent, nog steeds als een der beste en
meest betrouwbare gidsen is. Het boek
verscheen oorspronkelijk in 1854, en werd
in de vorige eeuw ook in het Nederlands
vertaald; een nieuwe vertaling van dit
voortreffelijke boek lijkt ons gewenst.
W. Peters
CITA-MALARD, Suzanne, Prisons du

Ciel..- Plon, Parijs, 1959, 509 pp.

MOSCHNER, Fr. M., Zo bidt een christen. Scholing tot christelijk bidden. Vert.
— Heideland, Hasselt; P. Brand, Hilver-

sum, 1960, 376 pp., f 9.90.
In de Oase-reeks, onder leiding der P.P.
Carmelieten, verscheen de vertaling van
Christliches Gebetsleben van Fr. M.
Moschner. Waarom de titel gewijzigd
werd, is niet duidelijk. Het boek biedt
een zeer soliede en omvattende beschou~
wing over het wezen, de methodes en
graden van het gebed, dat tenslotte dient
uit te monden in de hoge contemplatie.

Deze tweede, bekroonde uitgave van een
vlot geschreven en goed gedocumenteerd
boek is een nieuw bewijs van de belangstelling die katholieken -- priesters en
leken — en ook andersdenkenden sinds
enkele tijd tonen voor het godgewijde leven. Alle grote orden en congregaties van
slotzusters worden hier levendig voorgen
steld, naar eigen spiritualiteit en traditie.
Het laatste deel, dat voor het eerst verschijnt, zal bijzonder de aandacht trekken
van wie het mysterie van deze roeping
wil begrijpen en waarderen. J. Beyer
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KEMPEN, Thomas von, Vier Bücher
von der Nachfolge Christi, vert. Sailer;
bewerking H. Schiel (Herder-Bücherei,
r
Herder, FreiDünndruckausg., 3)
burg, 1960, 288 pp., ing. D.M. 2.20.
Deze vertaling verscheen voor het eerst
in 1794 en beleefde telkens nieuwe uitgaven en bewerkingen. Mgr. Sailer, die zelf
de vuurproef van het lijden en onrechtvaardige vervolgingen had doorstaan,
vond in de Imitatie troost en sterkte. Zijn
tekst is dan ook geen woordelijke omzetting maar gaat naar datgene wat de vertaler had bewogen: de geest ervan. De
uitvoerige inleiding aan het begin en bij
de afzonderlijke boeken alsook de talrijke
voetnoten dienen dezelfde bedoeling. Dr.
Schiel gaf deze oude vertaling een nieuw
taalkleed, besnoeide de te lange nota's
en rectificeerde het verouderde.
A. Geerardijn
.

PRZYWARA, E., Résurrection dans la
mort, vert. M. Deleporte. ~ Ed. du
Cerf, Parijs, 1960, 128 pp., ing. NF. 3,90.
De gebeden die hier in Franse vertaling
verschijnen zijn voor het eerst in dramatische omstandigheden van de kansel uitgesproken. Zij hebben van dag tot dag
de hoop der Duitse Katholieken gesterkt
V n
tijdens de luchtbombardementen M
te
chen in 1944, bij de brand van de stad in
januari 1945, en dan tijdens de allerlaatste maanden in de ondergrondse bunkers.
De kracht van deze teksten ligt in hun
zuivere theologische absoluutheid. Het
zijn profetieën in de ware bijbelse zin
van het woord: interpretaties van de bor
ventijdelijke goddelijke bedoeling in tijden
van beproeving en loutering. G. Achten
MOTTE, O.F.M., Jean~Francois, Der
Priester in der Stadt. Ins Deutsche i berr
tragen von M. und R. Ritter. — Verlag
Winfried-Werk, Augsburg, 1960, 76 pp.
De Duitse Redemptoristen Ritter hebben
er goed aan gedaan de studie van de
Franse Franciscaan Jean Motte te vertalen. Pater Motte arbeidt in Frankrijk,
heeft gewerkt in Afrika en is in talrijke
plaatsen in Noord~ en Zuid-Amerika opgetreden. Hij kent het stadsleven van
verschillende werelddelen; hij kent de
verschillen van landen en volken, doch
heeft ervaren, dat de problemen van
platteland en stad en van de zielzorg in
de kern overal hetzelfde zijn. Er bestaan
veel studiën en geschriften over de stadszielzorg, maar men zal moeilijk een werk
vinden, dat zo de moeite waard is te
overdenken. C. Minderop
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DOOLAARD, A. den, Grieken zijn geen
Em. Querido, Amsterdam,
Goden.
1960, 267 pp., f 17.50.
De grote zwerver den Doolaard heeft
een interessant boek over Griekenland
geschreven. Door zijn lang verblijf in de
Balkan en in Joego~Slavië was hij reeds
vertrouwd met die Oost-Europese wereld. Hij heeft er boeken over gelezen,
maar vooral heeft hij zijn ogen de kost
gegeven en zijn hart laten spreken bij
herhaalde bezoeken, bijzonder bij het
laatste. Hij geeft zijn indrukken meer als
intelligent natuurmens dan als intellecr
tueel toerist, wat het boek des te boeiender maakt. Hoewel vervreemd van het
Christendom, schrijft hij herhaaldelijk
over de religieuze aspecten van het land
en dan is hij niet altijd even betrouwbaar. Zo laat hij, in een vergelijking van
het Westerse en het Oosterse Christendom Sint-Augustinus sterk onder invloed
van Aristoteles staan. Hier schiet zijn
theologisch-historische kennis te kort.
Ook legt hij al te graag contact tussen
oud~heidense gebruiken en christelijke
praktijken. Het boek is overigens spannend als een roman en fraai geïllustreerd.
J. van Heugten
r--

ENGELMAN, Jan, Verzamelde Gedichten. .--- Querido, Amsterdam, 1960, 229
pp., f 10.50.
jan Engelman heeft in één deel die gedichten gebundeld die hij aan het nageslacht wil overmaken. Het begint met het
al te dartele, maar poëtisch rijke „De
Tuin van Eros", waarover Marsman
destijds enthousiast in Roeping schreef.
Uit de voorafgaande bundels heeft Engelman er slechts enkele waardig gekeurd, terwijl de latere bundels „Nood~
weer" en „Bezegeld Hart" als ook „De
Dijk" wel werden opgenomen. In al zijn
gedichten heeft Engelman een eigen stem,
een eigen geluid; hij is de o! zo gevoelige, zoetgevooisde zanger, die juichen kan
om het bestaande, doch steeds met een
haast weemoedige, diep religieuze onderstroom. Zijn poëzie is overgevoelig voor
klank en ritme, wat wel culmineert in het
bekende cantileen „Vera Janacopoulos".
Van de latere dichters „dateert", dunkt
mij, Engelman het minst, d.w.z. dat zijn
poëzie — bijna een „poésie pure" — het
minst tijdgebonden is en zich niet verraadt door bepaalde tijdsinvloeden.
J. van Heugten
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MARSMAN, H., Verzameld werk. —

TULKENS , Julia, Het Huis van de Stil-

Querido, Amsterdam, 1960, 861 pp.,
f 16.50.
Deze dundruk-editie bevat het volledige
oeuvre van Marsman, zoals de dichter
zelf dit aan het nageslacht wenste na te
laten. In 1938 verzorgde Marsman zelf
een verzamelde uitgave van zijn schrifturen en in 1947 kwam deze, aangevuld
met werk van na 1938, opnieuw van de
pers. Thans echter verschijnt het geheel,
poëzie en proza, in één deel in dundruk.
Belangstellenden kunnen zich aldus gemakkelijk de volledige Marsman aanschaffen. J. van Heugten

te. — Colibrant, Drongen, 1959, 54 pp.,
ingen. Fr. 70.

NAGAYO, Yoshiro, De bronzen Christus. Roman. Vert. --- Nelissen, Bilthoven,

158 pp., f 5.75.
Deze Japanse roman schijnt bij zijn verschijnen veel opgang gemaakt te hebben.
Langs een Amerikaanse uitgave wordt hij

thans in het Nederlands aangeboden. Het
op de historie (17de eeuw) gebaseerde
gegeven is allermerkwaardigst. Een
bronsbewerker, niet-christen, krijgt opdracht een kruisbeeld te gieten dat zal
dienen om dit de christenen te laten vertrappen. Het beeld is zo religieus en zo
gevoelig bewerkt, dat de kunstenaar zelf
verdacht wordt en het moet boeten met
de dood. Er speelt ook nog een liefdesroman tussendoor. De auteur heeft dit gegeven uiterst sober, een beetje droog
zelfs, uitgewerkt. De sfeer is uitermate
Japans tot in het bordeelwezen toe, dat
daar iets zeer gewoons en alledaags

De stromende tijd beheersen, de dood in
zijn geheim achterhalen en in de ban van
de eigen levensdrang bezweren: zovele
formules die de grote bekoringen van de
ouder wordende mens vertolken. Misschien zijn het maar formules, maar zij
geven vrij goed weer wat de mysterieuze

poëzie van J. Tulkens eigen is. Magie
misschien; of alleen maar herinnering aan
het verleden, vastgelegd om de angst
voor de tijd te overwinnen? Want wat in
de stilte van dit huis, van dit huwelijksleven, van dit menselijk gebeuren tussen
man en vrouw zich voltrok, wordt onr
weerstaanbaar bedreigd door de naderende dood. Het onvatbare wordt vastgelegd. Wat vervluchtigt, krijgt voor
eeuwig vorm. Zelden heeft Tulkens zul
ke intensieve verzen geschreven.
J. Du Bois

-

OBIAK, Marcel, Kontrasten. .-- Colibrant, Drongen, 1959, 63 pp., ingen. Fr.
60.

schijnt te zijn. J. van Heugten

Deze dichter zoekt nog, maakt harlekijn~
sprongen in het ijle of pleegt surrealisme.
Hij oefent zijn taalinstrument meer dan
hij het bespeelt. Hij treft echter door be~
heersing en voornaamheid. Ook waar hij
Marsman en diens kosmische poëzie opnieuw wil verwoorden. Is dit wel een
eerste bundel of schuilt achter deze naam
een ander, die reeds aan het woord
kwam? J. Du Bois

Ontmoetingen.

VANDELOO, Jos, Wachten op het

VANDAMME, Jan, Alain-Fournier;
GOVAART, Theo, Simon Vestdijk; AL-

groene licht, 37 gedichten geillustreerd
met 7 prozastukken. — A. Manteau
N.V., Antwerpen, 1959, 73 pp., ing. Fr.

BE, F. Garcia Lorca; CARTENS, Jan
H., Jan Engelman..-^ Desclée De Brouwer, Brugge, 50 pp. per deel ingen. Fr.
20.
Met een uiterst rake zin voor psychologie heeft Govaart het werk van Vestdijk
ontleed en verklaard. Zijn essay is uitgegroeid tot een confrontatie van de katholieke criticus met de agnostische romancier. Eerlijk en verhelderend is dit werkje; niemand kan er aan voorbijgaan. De
andere essays behandelen achtereenvolgens de geestelijke en literaire odyssée
van Alain-Fournier; het oeuvre van de
geniale Andaloesier (waarbij o.i. te weinig aandacht wordt geschonken aan de
symboliek in Lorca's poëzie) , en de
„dichter der aardse verrukking", Engelman. J. Du Bois

60.

Wachten op een doortocht, maar zoeken
tevens en niet lijdzaam toezien; de eenzaamheid doorbreken en leven in de
hoopvolle verwachting dat men eenmaal
tot de anderen ingaan kan, dat zijn verlangens waarvan deze bundel getuigen.
Vandeloo blijft nog de onrustige; het laatste, bevrijdende woord weet hij nog niet
uit te spreken. Zijn houding is nochtans
veel menselijker, dieper en waarheidsvolier geworden sinds hij in 1957 Woorden
met Doofstommen schreef. De verrassende wending in zijn werk doet ons in hem
geloven. Onder de jongste dichters is hij
ongetwijfeld de meest begaafde. Misschien zal hij: „die elke morgen zestien
rolluiken in het huis van zijn lichaam
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ophaalt en op een bord schrijft: de toegang is vrij" eens het licht op groen zien
staan en ontdekken dat zijn wachten zich
voltrekt in de ontmoeting der liefde.
Hieraan zal zijn poëzie, zelfs indien zij
haar koele klank blijft bewaren, haar
meest waardevolle accenten ontlenen.
J. Du Bois
LORCA, Federico Garcia, Dodenklacht
voor Ignacio Sanchez Mejias. Geautorir
seerde vertaling uit het Spaans door Albe. — Heideland, Hasselt, 40 pp., ingen.

Fr. 65, lux. Fr. 150.
Enige jaren gelede publiceerde H. van
Herreweghen een Nederlandse bewerking
van Lorca's beroemde Llanto, de dodenklacht om een vriend die in de arena bij
een stierengevecht was gedood. Albe
heeft een nieuwe vertaling gemaakt en
biedt die aan, met de Spaanse tekst ernaast. V. Herreweghens versie was zwieriger, die van Albe is getrouwer, iets
minder poëtisch. Een waardevolle uitgave. J. Du Bois
VEHLEMANS, Jan, Ergens een huis. ,-Desclée de Brouwer, Brugge, 1960, 54
pp., ing. Fr. 45.
Veulemans' eerste bundel Onbestendig
kregen wij nooit ter inzage, zodat we nu
pas met de dichter kennis maakten. In
zijn werk treft ons de poging het onuit~
gesproken mysteri der dagelijkse werkelijkheden (ouderliefde, natuur, kindertijd)
te benaderen. De dichter bezit een sterke
kracht tot inleving, zoals wij die ook bij
een H. van Herreweghen aantreffen.
Maar een bekwame vlotheid ontneemt
hem meer dan eens de gestrenge zelfkritiek, die elke banale zegging weert om de
trefzekere formule te behouden.
J. Du Bois

HERCKENRODE, Willem van, De Gave der Tranen, gedichten. — Die Poorte,
Antwerpen, 1959, 36 pp., ing. Fr. 55.
Poëzie is een wondere vorm van openheid en mededeling: zij voltrekt zich alleen binnenin de schoonheidsbeleving.
Haar vormen kunnen duizendvoud zijn,
toch moet poëzie vorm blijven en wezenlijk schoonheidsvorm. Tot deze hoogte is
het vers van W. Van Herckenrode nog
niet gestegen. Zijn stijl is zuiver, en zijn
woorden hebben de innigheid van wie
door leed is gelouterd. Maar nog slaagt
hij er niet in ons mee te trekken naar de
uiterste spanning der schoonheid.
J. Du Bois
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WIJNGAERT, Ludo van de, De Bronzen Kroon, gedichten. — Die Poorte,
Antwerpen, 1959 , 48 pp.
Sonnetten en gedichten uit het dagboek
van een Italiëreis, zo omschrijft de dichter
de inhoud van deze bundel. De verruk~
king om vele Renaissanceschoonheden
heeft hij hier willen verwoorden. De uitwerking is verzorgd en wie Italië kent,
wordt aan vele schone belevenissen herinnerd. Maar de ontroering berust wellicht meer op de eigen ervaring dan op
de lezing van deze gedichten. J. Du Bois

BROUWERS, Jaak, Onderschept, gedichten. — A. Manteau N.V., Brussel,
Den Haag, 1959, 49 pp ., ing. Fr. 60.
Het hart smaakt vreugde wanneer het
oude, vertrouwde dingen terugvindt.
Maar er is ook een vreugde die aan een
herontdekken van het leven ontluikt. En
deze vreugde is voelbaar in de bundel
van J. Brouwers. Hij gebruikt hierbij alle
vondsten en veroveringen die de experi
mentele poëzie aan onze taal heeft afgedwongen. Teveel misschien. De bundel
bevat waardevolle elementen, maar blijft
in hoofdzaak een gesprek tussen de dichter en zijn gedicht. Indien Brouwers de
„literatuur" vaarwel durft zeggen om de
poëzie zelf aan te boren, zal zijn werk
een echt menselijke klank verkrijgen.
J. Du Bois

RIJSSELE , Colijn van, De Spiegel der
Minnen. .-^ Manteau N.V., Brussel-Antwerpen, 1960, 179 pp., f 4.90.
Fred Engelen heeft voor de Ad Multosreeks dit rederijkers-toneelstuk uit de
tweede helft der 15de eeuw van een inleiding voorzien. Het stuk zelf had hij tevoren reeds voor het Nationaal Toneel
in België bewerkt. Het is het eerste burr
gerlijk drama in onze letterkunde. Het
middeleeuws element is nog zichtbaar in
de „zinnekens", Vreze, Begeerte en Jaloers Gepeins, die in het drama een rol
spelen. R. S.
HOCHWAELDER, Fritz, Dramen 1. —
Langen~Muller-Verlag, München, 1960,
292 pp., geb. D.M. 14,80.
Dat men deze in 1911 geboren Oostenrijker rijp acht voor een bundeling van
zijn dramatisch werk, getuigt voor het
aanzien van de naam die hij zich reeds
verworven heeft. Hochwalders voornaamste verdienste bestaat wel hierin dat
hij, op een meestal rustig en evenwichtig
opgebouwd compositorisch stramien, on~
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genadig peilt naar de psychologische differentiëring van zijn personages. De
enigszins zonderlinge chronologische sar
menstelling van dit smaakvolle deeltje
stelt de evolutie van dit werk in het licht.

Das Heilige Experiment (1941-1942),
dat een wereldfaam verwierf, brengt de
nuchtere dialectiek van een historische
Jezuïetenstaat in Paraguay, waar het
sociaal avantgardisme de ergernis der lekebonzen opwekt: het gemeenschapsconflict vindt zijn tragische voleinding binnen het individuele karakter van de rechtzinnige Provinciaal. Die Herberge (1955)
of de Mens door de immanente rechtvaardigheid achterhaald, herneemt hetzelfde Proces, maar door de geforceerde
opzettelijkheid ontaardt de thrillerproblematiek in een happy-end, dat precies
door zijn gelukkige afloop de psychologische en ethische nederlaag der helden
eenzijdig beklemtoont. Het sluitstuk
vormt Donnerstag (1959) : een modern
mysteriespel, geschreven in opdracht van
de Salzburger Festspiele om H. von
Hoffmannsthals Jedermann te vervangen.
Het is een bonte kaleidoscoop, met buitenissige intrigefragmenten en exhibitionistische bravourstukjes, toegespitst op
een uitsluitend extravert show-effect.
Van de eeuwige problemen waarmee een
eigentijdse Elckerlyc (indien zo iemand
bestaat) zou kunnen te kampen hebben,
belicht Hochwalder alleen de kwetsende,
brutaal-naieve en aanstellerigrkinderachtige aspecten. Is hij thematisch leeggel
bloed? C. Tindemans
LEWIS, R. W., The Picaresque Saint.

-_ Gollancz, London, 1960, 317 pp., 25
sh.
De ondertitel van dit stimulerend, maar
toch niet geheel bevredigend boek luidt:
Representative Figures in Contemporary
Fiction. De „figuren" die besproken wor~
den, behoren allen tot wat de schr. het
tweede geslacht van twintigfeeuwse ro
manschrijvers noemt. Het eerste geslacht
wordt gedomineerd door James Joyce,
Proust en Mann. Het tweede geslacht
omvat als hoofdfiguren: Moravia, Camus,
Silone, Faulkner, Greene en Malraux.
Het verschil tussen deze twee geslachten
wordt voornamelijk gezien in de tegen
stelling: artistiek en menselijk, of: kunst
en leven. Het houdt in dat de in deze studie besproken schrijvers met het leven
zelf worstelen, en wel met het leven zoals zij dat deerlijk verminkt om zich heen
aantreffen. Ieder der besproken romanschrijvers reageert op zijn eigen wijze, en
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wijst naar zijn eigen oplossing. Toch weet
schr. een gemeenschappelijk element in
hun houding en oplossing te ontdekken:
we ontmoeten hier de tweede betekenis
van het woord „figures" in de ondertitel.
Bepaalde figuren, vormen of gestalten keren bij alle schrijvers terug. Deze vat hij
samen onder de uitdrukking: picaresque
saint. De romanschrijver van de tweede
generatie ontmoet in het geteisterde mensdom vooral de schurk, in welke vorm
dan ook, de niet respectabele, en niet gerespecteerde mens. Maar in tegenstelling
met de schurkenroman is de roman van
vandaag geoccupeerd met de schurk die
niet zozeer uitzondering is als wel regel:
hij is een typische representant van de
hedendaagse mens. Dit vindt dan zijn
uitdrukking in het woord saint: hiermede
bedoelt schr. niet heiligheid in min of
meer technische zin, en hij past dit dan
ook geenszins alleen toe op figuren als de
whiskey priest of Scobie in de romans
van Greene. Saint dekt meer het alge~
meen menselijke, dat onder het schurk~
achtige bleef bestaan en zich door het
schurkachtige wist heen te werken. Dit
geschiedt in zeer verscheiden vormen:
door erotiek, of medelijden, door naasten~
liefde of het direct godsdienstige. Uit
deze samenvatting is wel duidelijk dat
Lewis' studie aandachtige lezing waard
is. Wanneer zij niet geheel bevredigt is
dit deels omdat schr. wat breedsprakig is,
niet scherp genoeg in zijn oordeel en de
formulering ervan, deels omdat hij de romans te veel als psycholoog benadert en
te weinig als mens. Het gevaar wordt
dan niet vermeden van zoveel bloot te
leggen dat men op zijn laatst het gevoelen krijgt in een abattoir te zijn terecht
gekomen: nooit de beste plaats om een
levende mens te leren kennen!
W. Peters

RITZ , Jean~Georges, Robert Bridges
and Gerard Manely Hopkins. A Literary
Friendship. .-^ Oxford Un. Press, Lon-

don, 1960, 182 pp., 21 sh.
Deze studie is zeer systematisch opge zet. Achtereenvolgens wordt de correspondentie tussen Hopkins en Bridges besproken, de ontmoetingen die na hun
studententijd nog plaats vonden, het onr
derwerp van brief of gesprek, en gemeenschappelijke interessen. Al doet het
geheel nu en dan denken aan het zorgvuldig opgestelde kaartsysteem, toch
blijft het een leesbaar boek, waarin de
wel zeer uiteenlopende karakters van
deze dichters scherp naar voren treden.
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Omdat van de correspondentie alleen
Hopkins' aandeel ons is nagelaten, is
schr. gedwongen om menigmaal de inhoud van Bridges' brieven te reconstrue
ren: hierbij wordt de fout niet vermeden
van een teveel aan rhetorische questies,
noch wordt de verleiding weerstaan zich
te wachten voor wat gissen en raden.
Een gebrekkige kennis van de Sociëteit
van Jesus en van het priester-zijn doet
hier en daar afbreuk aan een juiste interpretatie van Hopkins. Het geheel is
echter een zeer verdienstelijke bijdrage
tot een gestaag groeiende Hopkins-bibliografie. W. Peters
MARSHALL, Bruce, The Divided Lady.
--- Collins, London, 1960, 192 pp., 15 sh.
Wanneer een romanschrijver zich een
zekere reputatie, en bijgevolg een lezerskring, verworven heeft, bestaat het gevaar dat hij te veel, te vlug en te vlot
gaat schrijven en drukken. De auteur
weet dat hij zich wat kan permitteren.
De jongste roman van Bruce Marshall
is hiervan het beste bewijs. We hebben
met een novelette te maken, die uitgen
streken wordt over vijf en vijftig hoofdstukken, en een kleine twee honderd pagina's, waaronder nog al wat blanco
bladzijden en erg veel zuinig bedrukte.
Het geheel is een flauw niemandalletje
met dubieuze mopjes over huwelijk en
echtbreuk, naïeve nonnetjes, would-be
filmsterren, enz. W. Peters
HOPKINS, Gerard Manley, Poems. —
Vista Books, London, 48 pp., 2/6.
Deze keurig verzorgde uitgave geeft een
selectie van Hopkins' gedichten; zij
maakt deel uit van de serie The pocket
poets. De bloemlezing bevat Hopkins'
natuurgedichten, de zgn. terrible sonnets,
en enkele gelegenheidsgedichten, waarbij
men de heel moeilijke niet vermeden
heeft. De grotere gedichten als The
Wreck of the Deutschland en The Loss
of the Euridice werden niet opgenomen.
W. Peters
KUNST EN
CULTUUR
PERLS, Hugo, Das Geheimnis der Kunst.
Artemis-Verlag, Zürich, 1959, 240
pp., geb. Zw. Fr. 17.50.
o—

Het gebeurt niet zo vaak dat boeken van
een bepaalde reeks meer dan uitwendige
overeenkomsten met elkaar vertonen. Dit
is echter wel het geval bij de delen van
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de Erasmus-Bibliothek, uitgegeven door
Walter Rüegg. De thematiek van de
reeks — het westers humanisme --- laat
wel ruime speling toe, maar de uitwerking
zelf van de onderwerpen is nauw omschreven en aan die voorschriften schijnen de auteurs zich te houden. De reeks
wil een kritisch bewustzijn wekken van
de waarden die de traditie in het Westen
hebben beheerst. Zij bindt daarom de
strijd aan tegen alle machten van het
anonieme, van het bijgeloof in al zijn vormen, van de slagzin, van de schijnwaarheid .... Vanuit dit standpunt rekent
Hugo Perls af met de huidige opvatting
gen van het kunstwerk in een vlotte stu~
die waarin hij de relativiteit van het
kunstwerk langs alle zijden belicht zonder
het kunstwerk zelf helemaal in het niet te
laten vergaan, al heeft het er soms de
schijn van. G. Bekaert
OTTO, Karl, Die Stadt von Morgen.
Gegenwartsprobleme für alle.
Verlag
G. Mann, Berlijn, 1959, 192 pp., 194 ill.,
geb. D.M. 19.80.
Dit boek wil de tentoonstelling Die Stadt
von Morgen van de Interbau Berlijn 1957
in een aangepaste vorm verder laten
doorwerken. Vier hoofdstukken over de
verhouding van de stad tot de mens, de
natuur, het verkeer, de gezondheid leiden
in op een twaalftal voorbeelden van nieuwe stadsontwerpen die worden toegelicht
door hun ontwerpers zelf. We mogen
verwijzen naar Streven april 1959 waar
de essentiële principes van de stad van
morgen werden voorgesteld aan de hand
van een ontwerp van W. Schwagen~
scheidt, dat ook in dit boek werd opgeno
men. We wensen dat velen aandacht
zouden schenken aan dit overigens gemakkelijk toegankelijk boek, dat een der
meest dringende taken van onze tijd sa~
menvat. G. Bekaert
r

TSCHIZEWSKIJ, Dmitrij, Paradies und

Holle. — A. Bongers Verlag, Recklinghausen, 96 pp., 45 ill., 21 klpl., geb.
D.M. 9,80.
Een geheel onbekende wereld wordt ons
geopenbaard in het kleine boek van
Tschizewskij over een veel voorkomend
thema uit de laat-Russische boekverluchr
ting: het paradijs en vooral de hel. Het is
een feit dat de menselijke fantasie steeds
vindingrijker was in het weergeven van
de diverse straffen der hel dan in de geneugten des hemels. Niet alleen de ikonografie is voor ons nieuw, ook de beeldgestalte bezit een geheel eigen karakter.
G. Bekaert
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LANDEN EN
VOLKEN
DOEDENS, Drs. J. P., Ontmoetingen
met het Oude Hellas. --- N.V. Uitg. Mij
Kosmos, Amsterdam-Antwerpen, 1960,
144 pp., f 6.90.
Een vlot en prettig geschreven werkje,
dat bedoeld is voor hen, die in gedachte
of in werkelijkheid een - reis naar Griekenland willen maken en behoefte hebben aan kennis van de achtergronden der
Helleense cultuur. Voor de doorsnee
gymnasiast is er weinig nieuws in te vinden; voor alle anderen is het aan te be~
velen. Als schr. werkelijk bedoelt, dat het
boekje aanleiding zal worden tot „dieper
duiken in de stroom van literatuur", missen wij een — zij het korte --- literatuurlijst. De uitgave is goed verzorgd en verlucht met een aantal mooie foto's.
J. Oomes
Bilan du monde 1960. Encyclopédie ca~
tholique du monde chrétien, t. II. — Cas~
terman, Doornik, 1960, XII-820 pp., geb.
Fr. 330.
Het gunstig onthaal dat de publikatie van
het eerste deel van deze encyclopedie te
beurt viel (Streven, 12 ( 1958 1959) , p.
185) verdient ook dit met enige vertraging verschenen deel. De samenstellers
(waaronder vooral Houtart, Bruls en
Frisque moeten vernoemd worden) hebben werkelijk een reuze-arbeid verricht.
In alfabetische volgorde worden 189 verschillende landen behandeld volgens een
vast grondschema dat in een bondige
maar onmisbare inleiding wordt uiteengezet. Bij de voorstelling van elk land
wordt eerst de sociale en culturele achtergrond behandeld vanuit 7 verschillende titels (aardrijkskunde, geschiedenis,
politieke instellingen, demografie, sociaaleconomisch leven, onderwijs en cultuur,
godsdienst) . In dit concreet omschreven
milieu wordt telkens in een tweede onderafdeling de aanwezigheid der Kerk onderzocht, eveneens volgens een vast plan
van 5 rubrieken (geschiedenis; huidige
toestand; godsdienstige, sociale en cultur
rele actie; godsdienstige statistieken; de
stellingname der Kerk in actuele vragen) .
Tienduizenden gegevens werden zo land
na land verzameld. Het werk groeide tot
een nuchter maar indrukwekkend getuir
genis voor de katholiciteit der Kerk, die
overal aanwezig is, van Aden tot Zanzibar. Dit boek verdient de ruimste verspreiding, niet enkel omdat het als prak~

tische hulp een unicum is, maar ook omdat het de katholiek — geestelijke en leek
helpt om de enge grenzen van zijn
nationale Kerk te overschrijden en te zien
hoe het staat met zijn medebroeders in
het geloof overal ter wereld. De uitgeverij Casterman heeft druk-technisch eveneens een meesterwerk van helderheid en
handige bruikbaarheid geleverd, waarvoor men enkel zijn dank en bewondering
kan uitdrukken. J. Kerkhofs
SIREAU, A., e.a., Terre d'angoisse et
d'espérance. L'Amérique latine (Chréti~
enté Nouvelle) . r Edit. Universitaires,
Brussel, 1960, 168 pp.
De toenemende betekenis van Zuid-Amerika, zowel voor de Kerk als voor de
vrije wereld, is nog steeds onvoldoende
bekend. Dit boek, samengesteld door de
directeur van het Zuid-Amerikaans college te Leuven en door twee specialisten
uit het behandelde continent zelf, geeft
een eersterangs „inside information" over
de gevaren die er de Kerk bedreigen en
de mogelijkheden tot ontwikkeling die
haar geboden blijven. Voor West~Euro~
peërs zal dit boek ^— boeiend en pijnlijk
tegelijk -- tot gewetensonderzoek en tot
oproep dienen. Wellicht had men iets
meer mogen laten uitkomen dat de red~
ding van Zuid-Amerika toch grotendeels
van de invloedrijke katholieken uit ZuidAmerika zelf zal afhangen. De aanhangsels zijn ruim van statistische documen~
tatie voorzien en illustreren op nuchtere
wijze de belangrijke inhoud van het werk.
J. Kerkhofs

ANTROPOLOGIE
De Mens in zijn wereld. Synthese van
het menselijk leven. --- N.V. Uitg. maatschappij Pax, 's-Gravenhage, 1959, 1394
pp., geïllustreerd, f 66,— en f 75,—.
Dit prachtige werk is een vertaling en
bewerking van het in 1953 bij Herder in
Freiburg verschenen Bildungsbuch, Der
Mensch in seiner Welt, het 10de deel
van Herders Lexicon. De schrijvers en
redactieleden van dit Lexicon blijven on.r
genoemd en zo wensten ook de Nederl.
vertalers en bewerkers ongenoemd te
blijven. De titel is: de mens in zijn wereld, om aan te geven hoe de huidige
mens in de wereld staat, verbonden met
de zichtbare schepping en met de oergrond van alle zijn, God. Achtereenvol,.
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gens worden op voorbeeldig wetenschappelijke en samenvattende wijze behan-deld: De weg van de mens en de mensheid (geschiedenis, cultuur en religie) ;
De mens (antropologie, wereld en ge-meenschap) ; De wereld als verantwoor
ding ( cultuur, rechtsorde, kunst, wetenschap, techniek en economie) ; Mens en
wijsbegeerte: God en de mens (christendom, katholicisme en oecumene) . Waar
men het lijvige boek ook opslaat, overal
treft het de lezer dat volkomen deskundige auteurs dit werk verzorgden en samenstelden, of het nu gaat over het communisme en stalinisme, over kernfysica
en atoomsplitsing, over evolutie en biologie, over de hervorming en de huidige
oecumenische tendensen. Het is inder
daad een grote synthese die hier geboden
wordt. De katholieke levens- en wereldvisie, in haar harmoniserende en coordinerende tendens, wordt hier in een helder en alles doorstralend licht gesteld.
Het is een verademing in een tijd, nu
alles „f raglich" geworden is en alle zekerheden aan het wankelen zijn geslagen,
deze superieure „overschouwing" van
mens, wereld en schepper, en dit alles in
groots verband, te volgen. Voor ontwikkelde mensen is dit boek een goudmijn,
een steeds voedende bron, een werkelijke
„thesaurus", zoals dat vroeger heette,
waaraan de dorstende geest zich altijd
opnieuw zal kunnen laven.
P. van Alkemade
MUELLER-ECKHARD, H., Weltbewaltigung. --- E. Klett~Verlag, Stuttgart,
1959, 255 pp., ing. D.M. 14,80.
De schrijver, psychotherapeut te Wuppertal, die door zijn drie vorige publikaties bekendheid verwierf, analyseert in
dit nieuwe werk de onmacht van de moderne mens om zichzelf te worden: d.i.
om zichzelf in de wereld te aanvaarden.
De auteur onderzoekt zeer vrijmoedig in
hoever de staat en de religie door een te
eenzijdige beklemtoning van de wettelijkheid en het gezag deze geestelijke onvolwassenheid bij velen in de hand werken.
Hoe licht streeft de huidige mens in zijn
sociale en religieuze praktijken naar een
kunnen en hebben in plaats van naar het
zijn. Hij wil „zijn" wereld veroveren,
waarbinnen hij een pseudo-veiligheid geniet, in plaats van de goddelijke wereldordening in eigen wezen te erkennen en
te „beoefenen". In korte hoofdstukken
wordt deze grondidee van het boek concreet toegepast in de verschillende domeinen van het leven. Op vele plaatsen
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slaagt de auteur erin zijn intuïtie in
klare formuleringen en bevrijdende synthesen te verwoorden. Daar waar hij
meer systematisch te werk wil gaan,
wordt hij wel eens duister, hier en daar
zelfs banaal. Maar een zwaarder wegend
gebrek van het boek is wel het cultuurpessimisme dat er in uitgedrukt ligt. Wij
begrijpen niet dat een auteur, die, zoals
uit de vele aangehaalde voorbeelden uit
zijn praxis blijkt, de neurotische afwijkingen van zijn patiënten zo positief kan
duiden, op de toestanden van de gehele
tijd zo aggressief~gesloten en eenzijdig~
pessimistisch reageert. Maar gelukkig is
dit slechts een te sombere achtergrond
voor een overigens zeer verhelderend
werk, dat wij bijzonder ook aan de zielzorger en opvoeder willen aanbevelen.
G. Achten
GUITTON, Jean, Leren leven en denken. Nederl. van J. Roeland Vermeer. —
Jong Kultuurleven, Brussel, 1960, 93 pp.,
Fr. 50.
Dit boek is de vertaling van Apprendre à
vivre et à penser. Het bevat enkele mooie
essayistische bladzijden over de vaardig~
heid waartoe de menselijke geest kan ko men in zijn activiteit. Vooral het „Por~
tret van de menselijke geest" is met een
fijne pen getekend. Bepaalde lezers zullen
wellicht de voorkeur geven aan Guitton's
haast onvertaalbare uitdrukking in de
oorspronkelijke versie. J. De Roeck

I

GESCHIEDENIS

Propy "en-Weltgeschichte. Eine LIniver..
salgeschichte, herausg. v. Golo MANN,
VIIIe Band: Das neunzéhnte Jahrhundert.
Propyleen-Verlag bei Ullstein, BerlinFrankfurt-Wien, 1960, 801 pp., 105 afb.,
96 pltn., 16 gekl. pltn., 11 fascimile's, 20
krtn., geb. D.M. 68.—.
Een nieuwe uitgave van de PropyláenWeltgeschichte is voor de historici een
kleine gebeurtenis. De leider van dit
opus begint zijn inleiding met Goethes
vaststelling dat elke generatie de geschiedenis opnieuw moet schrijven, niet alleen
omdat de gegevens zijn toegenomen,
maar ook omdat onze vragen aan het
verleden met de tijd veranderen. Zo stelt
deze wereldgeschiedenis zich uitgesproken op een universeel en niet meer een
Europees standpunt, en is de kring van
de medewerkers internationaal en intercontinentaal. Dit 8e deel — dat het eerst
verschijnt — behandelt de 19e eeuw, ter-
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wijl het 9e de 20e eeuw en het 10e de
wereld van vandaag zullen bestrijken.
Het is wel juist gezien eerst een Amerikaanse historicus de invloed van de
Amerikaanse revolutie (1776-1783) op
Europa te laten schilderen, vooraleer de
Franse revolutie te verhalen. Dat de
Propylàen-Weltgeschichte het politiekmilitaire standpunt heeft opgegeven,
blijkt uit de hoofdstukken over de romantische geestesstroming, de vooruitgang van de natuurwetenschappen, de
economie en de maatschappij, de roman
in de 19e eeuw en de ontwikkeling van
het volkerenrecht. Typisch is dat de po
litieke geschiedenis van de U.S.A. samen
met die van de Westeuropese landen
wordt behandeld, terwijl Rusland in de
19e eeuw een afzonderlijk hoofdstuk
krijgt, precies als Japan en Afrika: is dit
niet een te sterke weerspiegeling van
huidige toestanden op het verleden? De
illustratie is grotendeels nieuw en onbekend, de gekleurde platen en kaarten
(waarvan een paar zijn overgenomen uit
de uitstekende Grosser Historischer Welt~
atlas) verrijken het boek terwijl de 11
facsimile's, zoals die van Shelley's handschrift „To a skylark" een originele noot
aan het geheel geven. Het compendium
achteraan: Universalgeschichte in Stichworten en een uitvoerig register zullen
grote diensten bewijzen. Vergeleken met
de tiendelige Historia Mundi is deze Pro~
pyláen-Weltgeschichte meer synthetisch,
en vergeleken met Randa's Handbuch
der Weltgeschichte minder religieuscultureel ingesteld. M. Dierickx
FREUND, Michael, Deutsche Geschichte. .— Bertelsmann Verlag, Gütersloh,
1960, XVI-798 pp., 300 binnentekst- en
265 buitentekstplaten gedeeltelijk in kleuren, 80 kaarten en diagrammen, geb.
D.M. 44.--.
Prof. Freund, die bij Herder de Geschichte des zweiten Weltkrieges uitgeeft, was vroeger professor in Freiburg
i.Br. en nu in Kiel. Deze Deutsche Geschichte is niet een zoveelste beknopt
overzicht van het verleden van het Duitse volk, maar een bezinning op die geschiedenis, welke tot meedenken opvor
dert. Van de 800 bladzijden zijn er trouwens 500 gewijd aan de periode 18151945, en nog eens 30 aan de vier jaren
Duitse chaos tot aan het kanselierschap
van Adenauer. Freund neemt in vele
kwesties een persoonlijke stelling in, die
vaak afwijkt van de gangbare, maar ook
de historicus tot nadenken stemt, al ontstemt hij hem eveneens af en toe. Voort-

durend trekt hij parallellen tussen vroeger
en nu; de Duitse verdeeldheid b.v. en de
op het eerste gezicht dwaze grenzen die
voor het ogenblik dwars door Duitsland
lopen, lijken eigenlijk vaste historische
gegevens. Dit lijvige in kleine letter op
twee kolommen gedrukte boek leest prettig o.a. door de talloze meestal zeer goed
gekozen citaten. De 300 platen in de
tekst, maar nog meer de 265 buitentekstplaten verluchten aangenaam de gedrongen tekst. Bijzonder verdienstelijk zijn de
tachtig kaarten en diagrammen. Deze
laatste brengen in beeld de bevolkings~
dichtheid en -groei, de boekenproduktie
of het analfabetisme in de loop der tijden, het aantal zetels der verscheidene
partijen in de parlementen sinds 1870,
enz. Onder de opgemerkte fouten moeten
wij er toch één aanstippen: hoe komt de
auteur er toe het aantal Duitsers die de
laatste duizend jaar leefden op 70 à 100
„Billionen" (p. XI) te ramen, terwijl
een 700 á 1000 miljoen heel wat juister
de werkelijkheid zou weergeven. Al met
al, ofschoon een Germany 2000 Years
van de naar de U.S.A. uitgeweken Duitser Kurt Reinhardt voor de feiten betrouwbaarder is, menen wij toch deze
schitterend uitgegeven en glanzend geschreven Deutsche Geschichte om haar
openheid en actuele probleemstelling aan
het ruime publiek zeer te mogen aanbe~
velen. M. Dierickx
Verhandelingen van de Geschied- en
Oudheidkundige Kring te Halle, Nieuwe
Reeks. nr. 1, 1960, 72 pp.
Onder stuwing van zijn dynamische
voorzitter Dr. G. Renson heeft de Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Halle, ten zuiden van Brussel, de uitgave
van zijn Verhandelingen hernomen. In
dit eerste nummer publiceert Dr. Renson
talrijke gegevens over de gemeente Halle
en een korte geschiedenis van het Jezu~
ietencollege te Halle, waarna Vik. Wal~
ravens enige randbemerkingen maakt
over aardrijkskundige straatnamen en R.
Borremans een paar bladzijden wijdt aan
een middeleeuwse dam. Wie zich voor
Halle interesseert, vindt hier interessante
lectuur. M. Dierickx
FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
PASCAL, G., Les grands testes de la
philosophie. - - Bordas, Parijs, 1959, 264
pp., 1 tableau, geïll.
Deze bloemlezing uit het oeuvre der grote filosofen is bestemd voor de leerlingen
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uit het middelbaar onderwijs welke zich
voorbereiden op hun eindexamen (baccalauréat) . Alle uittreksels staan dan ook
in functie van deze opzet; de teksten
mochten niet al te moeilijk zijn, daar ze
moesten inleiden in de filosofie en tevens
kenschetsend zijn voor de behandelde
auteur. In het algemeen is de schr. in zijn
opzet geslaagd. De buitenlandse filosofen
werden in een verzorgde vertaling weergegeven. Het enige nadeel is natuurlijk
dat de filosofen niet gedacht en geschreven hebben om op een examen in thesen
te worden voorgedragen.
F. Vandenbussche
OPIE, Zona and Peter, The Lore and
Language of Schoolchildren. ^-- Clarendon Press, Oxford, 1960, 417 pp., 35 sh.
Deze royaal uitgegeven studie over het
spel en de taal van Engelse kinderen
stelt teleur. Zij is te veel blijven steken
in het presenteren van het resultaat van
een enquete. De schrijvers zijn er niet in
geslaagd zich boven het registreren van
de kindergrapjes en spelletjes, en daarbij
gebruikte uitdrukkingen en liedjes, uit te
werken. Wat naar het materiaal genomen een bijzonder boeiende studie had
kunnen worden, is nu te veel een wat
dorre opsomming geworden van wat het
kinderleven vult; met het wel en wee
Ivan het kind als studie~object verdween
het kind zelf helaas maar al te vaak.
W. Peters
MORAAL
REHWINKEL, Alfred M., Planned Parenthood and Birth Control in the Light
of Christian Ethics. -- Concordia Publishing House, S. Louis, Missouri, 1959,
XIV-120 pp.
,SULLOWAY, Alvah W., Birth Control
and Catholic Doctrine. --- Beacon Press,
Boston, 1959, XXIV-258 pp., $ 3,95.
Wie meent uit de titels uiteenzettingen
van Amerikaanse katholieke moraaltheologen te kunnen verwachten, komt be-.
drogen uit zoals wij. Rehwinkel is een
protestants theoloog, professor in de
christelijke ethiek aan het Concordia Seminary te St. Louis. Hij blijkt geestdrif
tig voorstander van Birth Control. Zijn
boekje is in feite een voorlichtingswerkje
van betere allure. Hij behandelt eerst in
het kort de geschiedenis van „Planned
Parenthood'', waarin vooral de historische ontwikkeling van de protestantse
stellingname sinds 1930 interessant be-
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schreven wordt aan de hand van officiële
kerkelijke documenten der verschillende
protestantse kerken. Volgt een interpre~
tatie van de voornaamste . Bijbelteksten,
die gewoonlijk tegen B.C. worden aanger
haald. Dit gedeelte overtuigt het minst,
ofwel omdat teksten worden behandeld
die niemand zal gebruiken in deze kwestie, ofwel omdat er een wat al te gedraaide interpretatie nodig is om zich
van de teksten af te maken. De praktische raadgevingen aan het einde getuigen
toch weer van christelijke wijsheid: wanneer het eigen geweten zich blijft verzetten, moet men niet tot beperking der ge~
boorten met gebruikmaking van voorbehoedmiddelen overgaan. Het boek van
A. W. Sulloway is van geheel andere
allure. Deze, een humanist, tracht na
jarenlange studie het katholieke standpunt te weerleggen in een uitzonderlijk
sterk gedocumenteerde studie. Men vindt
er de geschiedenis en de strijd van de
voorstanders van Planned Parenthood
uitstekend in beschreven. Volgen uiteenzetting en weerlegging van het katholie ke standpunt, gebaseerd op ernstige bestudering van documenten en geschriften
van katholieke zijde. Men kan natuurlijk
zeggen, dat S. ongelijk heeft. Maar men
moet hem toegeven, dat hij tot het laatste
objectief blijft (slechts één uitzondering,
waar hij de Katholieke Actie als politiek
propaganda~ en machtsinstituut beschrijft
p. 45), en .... dat men van katholieke
zijde de verdediging van het eigen standpunt niet altijd erg kritisch heeft gevoerd.
Met name het filosofisch argument uit de
natuurwet blijkt in deze aangelegenheid
niet steeds even stringent. Een bezwaar
tegen S. is toch ook weer, dat hij vooral
literatuur aanhaalt uit de dertiger jaren.
Momenteel zijn er van katholieke zijde
betere dingen gezegd en geschreven.
Voor ons toch een leerzaam boek, omdat
het ons waarschuwt tegen al te gemakkelijke argumentatie. S. Trooster

POCKET-BOEKEN
Elseviers kleine filosofische en psychologische encyclopedie..-- Elsevier, Amster~
dam, Brussel, 1960, 246 pp., f 2.90.
Deze compres gedrukte encyclopedie, die
de algemene „$Schlagworter" der filosofie
en der psychologie bevat, kwam tot
stand onder leiding van Prof. K. Kuypers
te Utrecht. Achter in het boek wordt een
kort overzicht der filosofiegeschiedenis
en een literatuuropgave geboden. R. S.
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Prisma-boeken, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1960 , f 1.25 per deel.

Ursula CURTISS, De glimlachende
moordenaar. — Een uitermate vernuftig
gecomponeerde crime story over een
moord in een gevangenenkamp tijdens de
laatste oorlog.
Aurel von JUCHEN, De werkelijkheid in
Sowjet-Rusland. — Een boekje over
Rusland van een dominee die vijf jaar in
een kamp doorbracht. Beklemmende lectuur.
Tjomme de VRIES, Tekenen en schilderen als liefhebberij. .-- Een praktische
handleiding voor ieder die graag tekent
of schildert.
Jacques BERGIER en Pierre de LATIL,
Uitvindingen van morgen. - - De schrijvers van dit boekje tasten aan de hand
van wetenschap en techniek a.h.w. de
toekomst af met het oog op nieuwe vondsten en ontdekkingen.

J. R. R. TOLKIEN, De hobbit. r Een
fantastisch, sprookjesachtig verhaal in de
trant van het vroeger reeds vertaalde „In
de ban van de ring" van dezelfde schrijver. R. S.
Paul List-Biicher, Munchen. Taschen"cher.

Walter KOLBENHOFF, Die Kopfjiger.
.-- Een goed geschreven, boeiende Krimi..
nalroman.

Dolf SCHROERS, In fremder Sache. —
Een intelligent geschreven verhaal over
een onschuldig verdachte.
Francoise D' EAUBONNE , Die sick
selbst betrügen. — Een vertaling van Les
Tricheurs, waarnaar de film gemaakt
werd.

Herbert GUNTHER, Gluckliche Reise.
.-- Een boekje over alles en nog wat, dat
met het reizen verband houdt.

Alexander METAXAS, Peking gegen

David HOWARTH, Het epos van D-

Moskou. .-- Een voortreffelijk boekje
over de verhouding tussen de twee com-

Day, 6 juni 1944. --- Een interessante,
op talloze getuigenissen berustende beschrijving van de landing der geallieerde
troepen in Normandië.

Walter MUSCHG, Die Zerstörung der

P. G. WODEHOUSE, Geld zat! — Een
echte Wodehouse - voor de liefhebbers!
Grappig, vlot, onderhoudend.
A. RUTGERS, Vogels in huis en hun
verzorging. --^ Een praktische handleiding voor vogelliefhebbers, met raad en
aanwijzingen voor alle perplexe gevallen.

munistische regeringen.

deutschen Literatur. --- Een prikkelende
en pikante beschouwing over enige verschijnselen der latere Duitse literatuur.
R. L. CARSON, Geheimnisse des Meeres. --- Een boekje over de zeer in haar
voornaamste aspecten.

Elisabeth HAMILTON, Das Heilige
Land. --- Een goede reisbeschrijving en
een instructieve inleiding tot Israël.

Edmond NICOLAS, Gezond leven.

Wolfgang BRAUNFELS en Eckart PE-

Een nuttig boekje over hygiëne voor de
hedendaagse mens, over het zich „in prima conditie"-voelen.
Josephine TEY, De affaire Sharpe. —
Een spannend speurdersverhaal, ditmaal
over een geval zonder moord of revol-

Michaël SCHOLOCHOW, Neuland un-

vers.

H. MUNRO FOX, Psychologie der dieren. ^ Een kundig werkje over de psychische vermogens, vooral van zoogdieren, vogels en bijen.
Homeros' Ilias, naverteld door Dr. Onno
DAMSTE . r Een verhaal in proza van
de onsterfelijke geschiedenis rond de
„toorn van Achilles".
Isaac ASIMOV: Verhalen uit de toekomst. — Een achttal verhalen over
mensen in de toekomstig geheel vertechniseerde wereld.
Joseph H. PECK, Alles over mannen. --Een vlot geschreven boekje over de wereld van de man, waarschuwend en wegwijzend.

TERICH, Kleine ita "' ische Kunstgesehiehte. — Een overzicht in vogelvlucht
over de kunst van Italië.
term Pflug. — Een roman over de strijd
tegen de Koelakken omstreeks 1932. R. S.

Eberhard, BUCHWALD , Naturschau
mit Goethe. W. Hohlhammer Verlag,
Stuttgart , imp. J. Meulenhoff, 1960, 160

pp., D.M. 3.60. r Buchwald vertelt van
Goethe's natuurbeschouwing, zijn Farbenlehre enz. R. 5.
Pocket-salamanders:
Jan MENS, Er wacht een haven.
C. J. KELK, Jan Steen.
Henriette van EYK, Truus de nachtmerrie

Ina BOUDIER-BAKKER, Finale.
Vier heruitgaven in pocket~formaat van
bekende romans en verhalen in de Salamanden-serie van Querido te Amsterdam.

R. S.
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Eerste druk na twee maanden uitverkocht!

PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN

Alles is Liefde
Tweede druk

„Drie hoofdstukken uit een onoverzienbaar avontuur van Gods genade" zo
noemde een van de enthousiaste recensenten dit boekje van Pieter van der
Meer de Walcheren, waarin hij herinneringen heeft neergeschreven aan
zijn peter Léon Bloy, zijn onafscheidbare vrienden Jacques en Raissa
Maritain en aan zijn vrouw Christine en zijn zoon Pieter.
Is alles in een zo onontwarbaar ingewikkelde wereld als waarin wij vandaag proberen te leven, te herleiden tot deze ene realiteit, de ontzaglijke
werkelijkheid die liefde heet? Deze vraag stelt ons Gabriël Smit bij zijn
bespreking van dit boek. En hij vervolgt: „Het nieuwe boek van Pieter
van der Meer de Walcheren is niets dan één hartstochtelijke bevestiging
van deze éne vraag. Hij vertelt hoe zijn vrouw en hij in de vriendenkring
van de wonderlijke Franse schrijver Léon Bloy groeiden naar het katho-^
lieke geloof ... Van Bloy's werk ben ik zeker geen bewonderaar. Er zit
voor mij altijd wat overdrevens in, veel pathetiek; zonder de drift tot overtuigen en de allure te willen ontkennen moet ik toch zeggen, dat het mij
altijd vreemd bleef. Nu, voor het eerst, is het mij duidelijk geworden wat
deze merkwaardige schrijversfiguur voor Van der Meer betekenen kon,
nooit tevoren ontwierp hij een zo helder, duidelijk beeld van hem. Daarna
schrijft hij bijzonder gevoelig over Raissa, de vrouw van Jacques Maritain,
zijn verhaal met fraaie bewerkingen van haar verzen illustrerend. En tenslotte is er dan het ontroerende, vaak haast adembenemende relaas van zijn
huwelijk. Wie weten wil wat de vrouw waarlijk, waarachtig, in diepste
wezen voor de man betekenen kan, hij leze wat de nu bijna tachtigjarige
monnik over zijn geliefde schrijft. Het zijn bladzijden van zeldzaam ontroerende kracht, het lezen ervan is op zichzelf al een genade. Dit boek is een
zeer bijzondere publicatie".
Formaat: 13 x 19,5 cm — Met vier portretten buiten de tekst.
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MURPHY, pr., John F., Parade der deugden. - Gooi Sticht, Hilvrsum, 1960, 142
pp ,, f4.—.
Oecumenische bijdragen. - Instituut voor Byzantijnse Studies, Nijmegen, 1960, 326
pp , , f2,50,
OLDENDORFF, Prof. Dr, A.. e,a.. Nood en Mentaliteit.
Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1960, 41 pp.
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GINDER-ALE
'bat ie geen plein Gier!
4K

BROUWERIJ MARTINAS N.V. - MERCHTEM

MONTFORTAANSE BEDEVAARTEN 1960
* van 10 tot 19 augustus: naar Lourdes, over Lisieux of Pontcháteau,
St. Laurent-s-Sèvre en Parijs op de terugreis.
* van 8 tot 17 september: naar Lourdes, over Lisieux en St. LaurentrsSèvre, Parijs bij de terugkeer.
* van 7 tot 20 oktober: naar Fatima, over Lourdes en Zaragoza.
* van 2 tot 16 november: naar Rome, Syracuse, Loreto en Venetië.
Men vrage de verlangde prospectus aan volgend adres:
Secretariaat O.L.Vr. Middelares, Afdeling Bedevaarten, 121, Diestse Vest,
Leuven. Telefoon 215.53.

1

OOMS-VINCKERS, C. J., De vlam die niet verteert. — La Rivier€ t Voorhoeve,
Zwolle, 1960, 203 pp., f 7.90.
Prisma-Boeken. J. BERGER, Uitvindingen van morgen. U. CURTISS, De glimlachende moordenaar. A. von JUICHEN, De werkelijkheid in Sovjet-Rusland. T.
de VRIES, Tekenen en schilderen als liefhebberij. Homeros Ilias, door Dr. O.
DAMSTE naverteld. I. ASIMOV, Verhalen uit de toekomst. J. PECK, Alles
over mannen. J. R. TOLKIEN, De hobbit. D. HOWARTH, Het epos van DDay. A. RUTGERS, Vogels in huis, P. G. WODEHOUSE, Geld zat. E. NICOLAS, Gezond leven. J. FEY, De affaire Sharpe. H. MUNRO FOX, Psychologie der dieren. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1960, f 1.25 per deel.
RAHNER, K., Ecrits théologiques II. , Desclée de Brouwer, Brugge, 1960, 200 pp.,
Fr. 96,
RISPENS, J. A., De geharnaste dromer. — J. H. Kok, Kampen, 1960, 146 pp., f 6.90.
ROGERS, Dr. Carl R., e.a., Psychotherapie en menselijke verhoudingen. — Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1960, 302 pp., f 17.50.

Gazet van Antwerpen
Snelle berichtgeving
Tal van bijzondere rubrieken:
Kunst en Kuituur —Toerisme —
Film — Sport — Landbouw —
Blad voor de jeugd, enz.
Proefnummers

Nationale straat, 46, Antwerpen

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij -Kortrijk
nodigt alle

Fluweel -,
= Tapijt- en
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact te treden

UNIVERSITAIRE Ste ELISABETflSCflOQL
VOOR ZIEKENVERPLEEGSTERS EN VROEDYROUwEN,
gehecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent
63, CAPUCIENENVOER, LEUVEN
Diploma van hospitaalverpleegster, verpleegster sociaal hygiëniste, vroedvrouw, vroedvrouw
sociaal hygiëniste, ziekenoppasster.
Een hogere technische afdeling voor verpleegsters en vroedvrouwen werd geopend in september 1958, volgens K.B. van 17 augustus 1957.
Vlaamse en franse afdeling.
Inschrijvingen vóór 15 augustus.

Inlichtingen op aanvraag.

DE NIEUWE GIDS
Het vooruitstrevende dagblad voor alle intellectuelen,
met zijn:
vrije tribune
kunst- en geestesleven
economie en financiën
buitenlandse bijdragen
universitaire kronieken
brieven van lezers
Vraagt een proefabonnement
BRUSSEL — Koningstraat 105 — tel.: 17.21.30 en 18.27.27

SCHEERDERS

VAN

KERCKHOVE'S

VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST—NIKLAAS

TELEFOON: 76.35.01 (7 lijnen)

Kenf U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-tegel

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

AS QdueiteL N.V.
'

De Oudste Verzekeringsmaatschappij van hef land - Gesfichf in 1819

Kipdorp 46, - ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgelijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

Wilt Ge in geest van apostolaat uw Jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristzes lijdende ledematen geeft (1 dan aan
als leerlinge - verpleegster - zerpleegster Sociale hygieniste - of verpleegassistente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS ,,MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT. 20 - IIASSELT - TEl... 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. - Prospectus op verzoek.

':De Standaard <Wet

91euu

,
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tad

3

Een van beide bladen moet U lezen!
Lui. Jneqniainlaan 127, Brussel

Wenmaekers & Co

20, DE LEESCORFSTRAAT, 29

TELEFOON: 39.23.48

ANTWERPEN - Borgerhout

P,V.B.A

LICHTTEGE L

*

Glasroeden zonder stopverf

Concessiehouders

40 jaren ondervinding

GLASBETON

der

4MllIEItilS %OUELLES H'AIGttEMO1T»
Voor BELGIË en HOLLAND

HEREN -CONFECTIE
naar keuze en maat

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

SINT CAROLUSINSTITUUT
Hospitaalstraat 2, St. Niklaas.
Internaat

Externaat

Middelbare Technische Beroepshuishoudschool — erkend bij K.B. 26-11-53
categorie C5ICI. voor meisjes van 12 tot 18 jaar.
Verpleegaspiranten — erkend door K.B. van 9-3-59
categorie A2ÍCI.
voor meisjes van 15 tot 18 jaar. Ná 4e Humaniora of 3e Technisch.
Finaliteit: diploma Verpleegaspirante (1000 u. stage) + brevet van Kin-'
derverzorgster (+ 600 u. stage) .
Kinderverzorgsters Categorie C2 — voor meisjes van 16 tot 18 jaar.
Ingangsexamen verplichtend: op 18 augustus 1960.
Jong meisje, kies een fijn vrouwelijk en intellectuele vorming.
r--

naWie
schooltijd
kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij:

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

na schooltijd
is, was en blijft de ware kampioen der lage prijzen!

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

Voot ilechti 4250 7zanh¢n ....
een
splin t¢tn i¢w¢

volledige

Gad^F amar
bestaande uit:
bad met soupape en overloop
-- badmengelkraan
— lavabo, kompleet met koud- en warmwaterkraan
spiegel en schab
— badverwarmer 10 liters, met 3 jaar waarborg
Electrische waterverwarmer met thermostaat, controlelamp en thermometer r 80 liter inhoud
.
Roestvrije afwastafel in chroom-nikkelstaal 1818 1 m x 0,50 m .
.
W.C.-monobloc compleet .
.
.
Verchroomde pomp .
Warmwater toestel met mengelkraan dienstig voor watersteen en
stortbad — met waarborg .
.
Waterstenen vanaf .
Douche-kuip van 0,70 op 0,70 .
Lavabo compleet met 2 lavabokranen
Badkamers gekleurd Waterverwarmer inbegrepen
.
.
Stortbad kompleet
.
Opklapbare douche kabine kompleet.
.
W.C. kompleet met fluch of jachtbak
Waterstenen met afdruiptafel 1 m x 0,50.
W.C. potten vanaf .

SANIC

3.750

1.500
1.450
900
1.750
225
650
480
8.500
1.250
3.500
650
750
150

OP.V.B.A.

DODOENSSTR. 47, BORGERHOUT-ANTWERPEN, TEL. 35.49.60
DE MERODELEI 20, TURNHOUT .— TEL. 43336
VOSKENSLAAN 125, GENT — TELEF. 22.10.89
OP ALLE TOESTELLEN 2DE KEUS 10 TOT 20% VERMINDERING

